
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

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

Освітня програма 28552 Інжиніринг паковань та пакувального 
обладнання

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 131 Прикладна механіка

 
 

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 28552

Назва ОП Інжиніринг паковань та пакувального обладнання

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 
інженерно-хімічного факультету

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

Кафедра української мови, літератури та культури, факультет лінгвістики 
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2, факультет 
лінгвістики Кафедра історії, факультет соціології і права Кафедра 
філософії, факультет соціології і права Кафедра інформаційного, 
господарського та адміністративного права, факультет соціології і права 
Кафедра технологій оздоровлення і спорту, факультет біомедичної 
інженерії Кафедра теоретичної електротехніки, факультет 
електроенерготехніки та автоматики Кафедра загальної та неорганічної 
хімії, хіміко-технологічний факультет  Кафедра лазерної техніки та 
фізико-технічних технологій, навчально-науковий інститут 
матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Кафедра фізичного 
матеріалознавства та термічної обробки, навчально-науковий інститут 
матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Кафедра загальної 
фізики та моделювання фізичних процесів, фізико-математичний 
факультет Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної 
графіки, фізико-математичний факультет Кафедра математичної фізики 
та диференціальних рівнянь, фізико-математичний факультет Кафедра 
динаміки і міцності машин та опору матеріалів, навчально-науковий 
механіко-машинобудівний інститут Кафедра конструювання машин, 
навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут Кафедра 
прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, навчально-науковий 
механіко-машинобудівний інститут Кафедра міжнародної економіки, 
факультет менеджменту та маркетингу Кафедра охорони праці, 
промислової та цивільної безпеки навчально-наукового, інститут 
енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра технічних та 
програмних засобів автоматизації, інженерно-хімічний факультет

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Навчальний корпус № 7, м. Київ, просп. Перемоги, 37к;
Навчальний корпус № 19, м. Київ, вул. Політехнічна, 39;
Навчальний корпус № 20, м. Київ, вул. Політехнічна, 37;
Навчальний корпус № 1, м. Київ, просп. Перемоги, 37;
Навчальний корпус № 4, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 3;
Навчальний корпус № 9, м. Київ, вул. Політехнічна, 35;
Навчальний корпус № 22, м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3;
Навчальний корпус №24,, м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26
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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 386447

ПІБ гаранта ОП Сокольський Олександр Леонідович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.sokolskiy@kpi.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(066)-218-64-76

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-204-84-30
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Факультет хімічного машинобудування (нині Інженерно хімічний факультет) було засновано у 1954 році на базі 
кафедр процесів, машин та апаратів силікатних виробництв та машин і апаратів хімічних виробництв, а у 1958 році 
було створено кафедру «Хімічного машинобудування». З 1 вересня 1979 року кафедра отримала назву «Хімічного, 
полімерного і силікатного машинобудування». За 64 роки свого існування кафедрою плідно керували такі відомі 
вчені, як: перший декан факультету доцент, к.т.н.  Дубовицький В.Ф.; проф. Рябінін Д.Д.; лауреат Державної премії, 
Заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.т.н. Федоткін І.М.; лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, д.т.н., проф. Сахаров О.С; Заслужений працівник народної освіти України, д.т.н., проф. Панов Є.М. 
Нині кафедру очолює д.т.н., доцент Сокольський О.Л. У 2004 році на кафедрі було започатковано спеціальність 
«Машини і технології пакування». У різні періоди на кафедрі діяли наукові школи, очолювані проф., д.т.н. 
Федоткіним І.М., д.т.н., проф. Сахаровим О.С. Наразі діє наукова школа «Інжиніринг енергоресурсоефективних 
хімічних процесів і обладнання», науковий керівник д.т.н., проф. Панов Є.М. (https://cpsm.kpi.ua/naukova-
diyalnist/naukova-shkola-kafedry.html). Об'єкт дослідження – енергоефективні процеси та обладнання металургійної 
та електродної галузей, полімерного і силікатного машинобудування, хімічної промисловості та пакувальної 
техніки. Регулярно виконується великий обсяг госпдоговірної та держбюджетної тематики. За останні 5 років 
захищено 3 докторські та 4 кандидатські (PhD) дисертації. Перша ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
зі спеціальності 131 Прикладна механіка «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» була створена в 
Університеті у 2018 році (ухвалена Вченою Радою університету, протокол № 4 від 02.04.2018 р.) задля підготовки 
фахівців, здатних проводити професійну інженерну діяльність в галузі проектування, виробництва, експлуатації та 
технічного супроводження технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, 
розробки технологій машинобудівних виробництв у галузі пакування. У вересні 2018 року було проведено перший 
набір абітуриентів на перший освітньо-професійний рівень. Задля підготовки конкурентоздатних фахівців у 2020 
році було проведено її оновлення з урахуванням опублікованого стандарту (наказ МОНУ 20.06.2019 р. № 865, 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-131-prikladna-mehanika-dlya-
pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osvit ) з урахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів та побажань 
роботодавців за фахом (зокрема Федерації роботодавців України). ОПП оновлено 2021 р. Оновлення полягає у зміні 
переліку та розподілу компонентів освітньої програми за кредитами та циклами підготовки. Крім того, проведено 
оновлення структури і складу вибіркових дисциплін та здійснена модернізація системи вибору даних дисциплін 
студентами. Враховано рекомендації щодо оновлення освітніх програм та особливостей розроблення навчальних 
планів підготовки бакалаврів (наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського від 30.11.2020 р . НОН/35 /2020 «Про вдосконалення 
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти») та відповідно змінено перелік обов'язкових та 
вибіркових освітніх компонентів. Зміни до ОПП внесено також у 2022 р. Враховано результати самоаналізу 2021 р. 
Враховані зміни, до затверджених Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. No 1187, 
внесені згідно з Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text. Впорядковані та 
деталізовані багатокредитні освітні компоненти за семестрами. До складу проектної групи уведені сейкхолдер та 
студент. Враховано вимоги наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського від 22.10.2021 р . НОН/248 /2021 «Про оновлення 
освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського». Введена в дію наказом ректора НОН 75/2022 від 15.02.2022р. 
Унікальність сучасної ОП полягає у спрямованості до набуття знань, вмінь і навичок у сфері пакувального 
обладнання та технологій з урахуванням суміжних дисциплін, зокрема властивостей пакувальних матеріалів і 
продукції, що пакується, а також опанування відповідних додаткових фундаментальних та професійно орієнтованих 
дисциплін, що в сукупності забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшого навчання та 
професійної діяльності.
 
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 ОД

1 курс 2022 - 2023 19 19 0

2 курс 2021 - 2022 17 13 0

3 курс 2020 - 2021 15 14 0

4 курс 2019 - 2020 12 10 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
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Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 6878 Обладнання та технології виробів з наноструктурних та 
композиційних матеріалів
6952 Технології та інжиніринг у зварюванні
7456 Обладнання та технології пластичного формування 
конструкцій машинобудування
7500 Мехатронні системи в машинобудуванні
8070 Інформаційні системи та технології в машинобудуванні
8636 Технології машинобудування
8640 Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
18501 Інформаційні системи та технології в авіабудуванні
18503 Інженерія логістичних систем
18504 Технології виготовлення літальних апаратів
18508 Технології композиційних та наноструктурних 
конструкцій
18511 Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-
технічної обробки матеріалів
18513 Лазерні системи в біології та медицині
18515 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання пакування
18517 Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
4848 Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки 
матеріалів
7457 Динаміка і міцність машин
8022 Технології виготовлення деталей і складання вузлів 
літальних апаратів
28552 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
28559 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
28562 Інструментальні системи інженерного дизайну
28923 Прикладна механіка пластичності матеріалів
34375 Технології виробництва літальних апаратів
40229 Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь
53251 Конструювання та дизайн машин
53253 Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених 
технологій
6921 Машини і технології паковання
18506 Системи комп’ютерних технологій пластичного 
формоутворення в машинобудуванні
28565 Автоматизовані та роботизовані механічні системи
7829 Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів

другий (магістерський) рівень 5622 Обладнання та технології виробів з наноструктурних та 
композиційних матеріалів
6234 Мехатронні системи в машинобудуванні
6953 Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів
6954 Машини і технології паковання
7062 Технології та інжиніринг у зварюванні
7348 Динаміка і міцність машин
7351 Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
8064 Інформаційні системи та технології в машинобудуванні
8167 Технології машинобудування
10807 Обладнання та технології пластичного формування 
конструкцій машинобудування
16462 Технології виготовлення деталей і складання вузлів 
літальних апаратів
16463 Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки 
матеріалів
18502 Інформаційні системи та технології в авіабудуванні
18507 Системи комп’ютерних технологій пластичного 
формоутворення в машинобудуванні
18509 Технології композиційних та наноструктурних 
конструкцій
18510 Технології озброєння та засобів безпеки
18512 Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-
технічної обробки матеріалів
18516 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання пакування
18518 Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
28553 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
28563 Інструментальні системи інженерного дизайну
28566 Автоматизовані та роботизовані механічні системи
28924 Прикладна механіка пластичності матеріалів
31115 Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
31116 Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
31117 Технології та інжиніринг у зварюванні
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31144 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
31151 Прикладна механіка пластичності матеріалів
31152 Інструментальні системи інженерного дизайну
31154 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
31155 Автоматизовані та роботизовані механічні системи
31156 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-
технічної обробки матеріалів
31157 Технології машинобудування
31158 Динаміка і міцність машин
34376 Технології виробництва літальних апаратів
34377 Технології виробництва літальних апаратів
34814 Інженерія логістичних систем
34815 Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування 
обладнання пакування
34816 Системи комп'ютерних технологій пластичного 
формоутворення в машинобудуванні
34817 Технології композиційних та наноструктурних 
конструкцій
40230 Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь
40231 Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь
53249 Прикладна механіка
53252 Конструювання та дизайн машин
53254 Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених 
технологій
16467 Інженерія логістичних систем
18505 Технології виготовлення літальних апаратів
28560 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
49236 Штучний інтелект і робототехніка в машинобудуванні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

28549 Технології та інжиніринг у зварюванні
28550 Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
28556 Технології машинобудування
28558 Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-
технічної обробки матеріалів
28564 Інструментальні системи інженерного дизайну
28551 Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
28554 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
28555 Динаміка і міцність машин
28557 Прикладна механіка пластичності матеріалів
28561 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
28567 Автоматизовані та роботизовані механічні системи
46350 Прикладна механіка

 
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 131_OPPB_IPPO_2022.pdf OBFJowGvSOQvlb0ySBuXmwXlnaSyuHIl5G++4UsTXjM
=

Навчальний план за ОП 2022_NP_Bak_131_2022.pdf ssfUc1GU/bV4R76c5IM5pREUwy5qn9qv2r6m77Rkb8c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

131_Bak_Rec_1.pdf h+kchT4BvPYJxQirj9j14XOi6nZ2OxhYgw8p69p0k5A=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

131_Bak_Rec_2.pdf SWuZA/hVQYJfxAmXunTTFt8qfDQni/Lzvty1yKzXfpc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОПП є підготовка професіонала, здатного розв’язувати професійні задачі і проблеми та здійснювати фахову 
діяльність у галузі проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, 
робототехнічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв. Підготовлені фахівці 
спеціалізуються у сфері технологій та обладнання пакування та мають бути здатними працювати в умовах сталого 
інноваційного науково-технічного розвитку суспільства а також в умовах трансформації ринку праці через 
взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Відповідно до стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/116) створювати умови для інтелектуального, професійного та соціального вдосконалення 
особистості на поточному та наступних рівнях професіаналізму в освітньо-професійному середовищі . Унікальність 
ОП полягає у її спрямованості на створення у здобувача уміння вирішувати комплексні інженерні та експлуатаційні 
проблеми в царині знань 13 Механічна інженерія (спеціальність 131 Прикладна механіка). Спрямована на підготовку 
фахівця пакувального обладнання та технологій пакування. Поєднує знання пакувального продукту, пакувального 
матеріалу, технології паковання та обладнання для її реалізації. Особливість ОПП полягає у спрямованості до 
пакувального обладнання та технологій і опанування відповідних додаткових фундаментальних та професійно 
орієнтованих дисциплін, що в сукупності забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшого навчання 
та професійної діяльності. 

 

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

Цілі ОПП повністю відповідають основним положенням «Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 
роки» у галузі формування суспільства майбутнього (https://osvita.kpi.ua/node/116), розроблених комісіэю з питань 
розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2021_HY-134.pdf) та спрямовані на створення умов 
творчого розвитку особистості в освітньо-професійному середовищі. Закладені в основу ОПП основні напрями 
освоєння новітніх технологій паковання, а також принципи інтелектуального розвитку, застосування новітніх 
систем автоматизованого проeктування і розрахунків пакувального обладнання та технологічних процесів 
виробництва пакувального обладнання, практична спрямованість, застосування сучасних програмно-технічних 
засобів, комп'ютеризація навчального процесу та його лабораторної бази дозволять здобувачам вищої освіти 
успішно виконувати та впроваджувати результати своїх технічних пропозицій, розробок і вдосконалень, які мають 
практичне значення.

 

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

Під час формування цілей та ПРН проводились зустрічі зі здобувачами вищої освіти та випускниками попередніх 
років випуску. Результати публічного обговорення ОП відображені в протоколі засідання кафедри № 5 від 
17.11.2021року (протоколи засідань за посиланням https://cpsm.kpi.ua/Doc/ protocols.rar). На особистих зустрічах з 
випускниками та здобувачами ВО, на сторінках Фейсбук (https://www.facebook.com/cpsmkpi), а також в Телеграм-
каналі (https://t.me/cpsm_kpi) ведеться постійна дискусія з питань удосконалення форми проведення навчального 
процесу. Зокрема, здобувач В.О. гр. ЛУ-81 Максютов О.С. у своїй рецензії 
(https://cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2023/Retsenzii/131_Bak_Rec_3.pdf) надав цікаві пропозиції стосовно ОП з питання 
доцільності введення до вибіркових дисциплін таких, що розглядають технологічні та фізичні властивості 
матеріалів, що пакуються. 

- роботодавці

Кафедрою ХПСМ регулярно проводяться дорадчі зустрічі з потенційними роботодавцями з метою врахування 
слушних пропозицій щодо кваліфікації майбутніх спеціалістів. На цих засіданнях обговорюється зацікавленість та 
взаємне порозуміння сторін стосовно ОПП. При формуванні освітньої програми враховано пропозиції роботодавців: 
ТОВ «ІАЦ «Упаковка», ПрАт «Ветропак» Гостомельський склозавод, спільного Україно-Німецького ТОВ «Костал 
України». Вони підтримали ОПП і рекомендували підсилити професійно-орієнтовані дисципліни в прикладному 
напрямку з акцентуванням викладання лекційних курсів та практичних занять з урахуванням сучасних технологій, 
які нині використовуються на цих підприємствах. Ці побажання було враховано у нормативних і вибіркових 
дисциплінах «Пакувальні технології та обладнання», «Матеріали і обладнання для виготовлення полімерних 
упаковок», «Основи конструювання упаковок», «3-D графіка» (протокол засідання кафедри № 4 від 13.10.21 р.). 
Особливу увагу з урахуванням рекомендацій працедавців було приділено при розробці завдань для курсового 
проектування (Курсова робота «Технологічні процеси і обладнання») та практичній роботі за темами бакалаврських 
проєктів. Так, наприклад, тема бакалаврського проєкту Дитківської О.С. (група ЛУ-71 випуск 2021 р.) «Конвеєр 
стрічковий з модернізацією роликоопор» була сформульована за пропозицією СП ТОВ "Нива Переяславщини", а 
після захисту проєкту студентка була направлена на роботу у цю організацію инженером з механизації та 
автоматизації виробничих процесів.

Сторінка 7



- академічна спільнота

При створенні ОПП було проведено опитування видатних науковців з прикладної механіки та споріднених 
спеціальностей. В обговореннях брали участь к.т.н. технічний директор ПрАТ «Ветропак Гостомельський 
склозавод» Марченко М.О., директор ТОВ «ІАЦ «Упаковка», к.т.н., Халайджи В.В., учений секретар інститута газу 
НАН України, к.т.н., с.н.с. Ільєнко Б.К., директор ТОВ «Проектно-технологічний інститут скла і фарфора» 
Сікорський А.І., заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва, 
к.т.н. Червяков Ю.М. Іх побажання були враховані та суттєво покращили загальну концепцію ОПП (протокол 
засідання кафедри № 2 від 5.09.2021 р.). Крім того, при формуванні ОПП було враховано рекомендації академічної 
спільноти з європейських університетів в галузі механіки, зокрема, завідувача кафедри машинобудування 
Технічного університету м. Кайзерслаутерн (Німеччина), д.т.н, проф. С. Антонюка (протокол № 3 від 29.09.2021 р.). 
Крім того, в обговоренні брали участь та висказали слушні пропозиції випускники кафедри, що працюють за 
кордоном. Здобувачка кафедри Жуковська А.О., яка пройшла стажування в Технічному університеті м. 
Кайзерслаутерн (Німеччина) відмітила, що треба посилити увагу до вивчення іноземних мов технічного 
спрямування. Щодо залучення засобів тривимірного проєктування та прототипування зауваження внесли к.т.н., 
доцент кафедри, к.т.н. Чемерис А.О. та асистент кафедри, к.т.н. Олексішен В.В. (протокол № 3 від 29.09.2021 р.). 
Тому зміст ОП постійно удосконалюється з урахуванням зауважень та пропозицій.

- інші стейкхолдери

Під час розробки ОПП робоча група взяла до відома побажання компаній, зацікавлених у компетентних кадрах, 
здатних проводити ефективну професійну діяльність в галузях механічної інженерії, та які пропонують вакансії 
працевлаштування для випускників кафедри (протокол засідання кафедри № 18 від 07.07.2021 р.). Інформація по 
працевлаштуванню регулярно викладається в інтернет просторі кафедри на Телеграм-каналі 
(https://t.me/cpsm_kpi) та на сторінках Фейсбук (https://www.facebook.com/cpsmkpi). Стейкхолдерами ОПП 
виступають: ПрАт «Атем» (працевлаштовано 2 студенти), ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» 
(працевлаштовано 2 студенти), ТОВ "Костал Україна" (працевлаштовано 2 студенти), ТОВ «Віктор ВВВ» 
(працевлаштовано 2 студенти).

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

Тенденції сьогодення в царині галузевих знань "Механічна інженерія" для підготовки компетентних фахівців у КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, в ОПП сформовані стосовно розвитку та результативного навчання ЗВО та проводяться згідно 
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-
14#Text). Належність результатів навчання чітко проглядається у таких фахових компетентностях, як: ФК2, ФК3, 
ФК4 та ФК7 До кваліфікованного виконання процесу навчання проводяться аудиторні заняття та спеціальні 
навчальні заходи з відомими спеціалістами галузі. Регулярно проводяться відкриті тематичні лекції провідними 
спеціалістами представників роботодавців ТОВ «Костал Україна». 

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

Галузевий та регіональний контекст у підготовці здобувачів вищої освіти в ОПП враховується потребами 
підприємств м.Києва та Київської області. Це обумовлено розташуванням Університету у м.Києві, який є сучасним 
центром вищої освіти, прикладних технічних розробок та промислового виробництва. Ці фактори дозволяють 
враховувати особливості підготовки фахівців згідно до потреб цих підприємств з урахованням специфіки новітніх 
технологій. Особлива увага в ОПП приділяється спеціальній освіті в галузі прикладної механіки, набуття 
компетенцій для успішного опанування основних принципів роботи нового екологічно-безпечного та 
конкурентоспроможного обладнання пакувальної промисловості. Найбільшими промисловими об’єктами м. Києва 
та Київської області є ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод», ДАХК «Артем», ДП «Антонов», спільне 
Українсько-Німецьке ТОВ «Костал Україна», ПрАт «Термопак», ДП «Мерідіан ім.С.П.Корольова», ПрАТ «Атем», 
ТОВ "Завод ізоляції", ПрАТ «Київгума», ДП «Укрхімтрансаміак», ТОВ «Водостічні системи», ТОВ «Елпо-Україна» 
тощо.

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

При роботі з підготовки ОПП враховано сукупність знань та умінь накопичених на протязі 64-х років існування 
кафедри ХПСМ, а також досвід кращих українських та закордонних закладів ВО. Детально проаналізовані ОП 
підготовки бакалаврів українських ЗВО таких, як: Національний університет «Львівська політехніка» 
(http://directory.lpnu.ua/majors/IMET/6.131.00.00/8/2022/ua/full), Український державний хіміко-технологічний 
університет, м. Дніпро (https://udhtu.edu.ua/osvpinjpakvir), Національний університет харчових технологій, м. Київ 
(https://drive.google.com/file/d/1YCxh_G72h09UMUQeJEBJ7OLKojtdZJkJ/view), Одеський національний 
технологічний університет (http://nmv.ontu.edu.ua/opp/131b-im2016.pdf). Стратегічний план розвитку міжнародних 
зв’язків у КПІ ім. Ігоря Сікорського полягає в інтеграції університету у світовий освітній і науковий простір. Тому 
при розробці ОПП також прийнято до уваги досвід міжнародних партнерів, а саме Технічного Університету м. 
Кайзерслаутерн, Німеччина (https://www.uni-kl.de/studiengang/22810/Mechanical_Engineering_Bachelor_of_Science?
lang=en) та ТОВ «KOSTAL Ukraine». За зазначеними українськими та закордонними ЗВО триває  співпраця з 
реалізації бакалаврських програм в рамках спільних проектів за програмою DAAD (Program #57442043, 2019-2020 
DAAD.de/go/en/stipa50015456) і їх побажання були внесенні в силабус дисципліни: «Основи конструювання 
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упаковок».

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

Освітня програма розроблена на основі відповідного стандарта ВО, наказ МОНУ 20.06.2019 р. № 865 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/131.prikladna.mekhanika-
bakalavr-1.pdf). Освітня програма відповідає 6-му рівню Національної рамки кваліфікацій(НРК) України (Стаття 35 
Закону України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text, https://xn--
80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html) та першому циклу вищої освіти (QF-
EHEA) рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, ЕQF-LLL відповідає 6-му рівню. Відповідно до 
знань за НРК України: «Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної 
діяльності» цей критерій забезпечується такими програмними компетенціями ОП: Що до пункту «Знання» таблиці 
опису кваліфікаційних рівнів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37), цей критерій 
забезпечується загальними компетентностями, такими як ЗК2. Що до пункту «Уміння/навички» таблиці опису 
кваліфікаційних рівнів, цей критерій забезпечується загальними та фаховими компетентностями ОП, такими як: 
ЗК3, ЗК9, ЗК12, ФК2, ФК3, ФК4, ФК5, ФК7. Пункт «Комунікація» таблиці опису кваліфікаційних рівнів 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37) забезпечується такими загальними та фаховими 
компетентностями ОП: ЗК5, ЗК8. Крім того, пункт таблиці «Відповідальність і автономія» опису кваліфікаційних 
рівнів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37) забезпечено компетенціями: ЗК11, ЗК14, ЗК15.

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?

Освітня програма, затверджена Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №10 від 13.12.2021 року), 
введена в дію з 2022-2023 навч. року наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 та відповідає стандарту ВО 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-
standarti-vishoyi-osviti). ОП «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» відповідає 6 рівню НРК України.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

144.5

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

60

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

Зміст ОПП відповідає предметній області за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Узагальнений об’єкт діяльності 
– конструкції, машини, устаткування, механічні, біомеханічні і мехатронні системи та комплекси, процеси їх 
конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації. Цілі навчання – професійна інженерна діяльність в 
галузі проєктування, виробництва, експлуатації та наукових досліджень технічних систем, машин і устаткування, 
робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв. Теоретичний зміст 
предметної області – загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади 
конструювання машин, технологій машинобудівних виробництв, механіки рідини і газів, деталей машин і 
конструкцій, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем. Зміст розкрито, наприклад, в таких 
компонентах ОПП: «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Механіка рідини і газу». Обовʼязкова 
частина ОПП містить цикли загальної та професійної підготовки. Зміст дисциплін циклу загальної підготовки 
забезпечує опанування загальних компетентностей та відповідних результатів навчання. Загальний цикл включає 
суміжні та загальноосвітні навчальні дисципліни, наприклад «Економіка і організація виробництва», 
«Підприємницьке право». До циклу професійної підготовки відносяться фахові дисципліни, такі як: «Інженерна та 
комп’ютерна графіка», «Деталі машин і основи конструювання», «Основи конструювання упаковок», «Пакувальні 
технології та обладнання». Інженерний компонент включає переддипломну практику та дипломне проєктування з 
обов’язковою творчою складовою з вдосконаленням чи розробкою конструктивних складових згідно 
індивідуального завдання. ОПП структуровано за  загальним часом навчання (за семестрами і роками). Методи, 
методики та технології: фізико-математичні методи розрахунку статики, динаміки та стійкості елементів і 
конструкцій; аналітичні, чисельні та алгоритмічні методи моделювання кінематики та динаміки машин, аналізу 
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напружено деформованого стану елементів конструкцій; методики проектування, контролю, дослідження, розробки 
технологій виготовлення і складання елементів машин та конструкцій; інформаційні технології в інженерних 
дослідженнях, проектуванні і виробництві; методи та засоби числового програмного керування технологічного 
обладнання; технології автоматизованих машинобудівних виробництв. Інструменти та обладнання: верстати, 
інструменти, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового 
програмного керування, приводи верстатних та робототехнічних систем. Структурно-логічна схема формується на 
підставі силабусів навчальних дисциплін, де визначено базові компоненти, які повинні викладатися раніше. Кожен 
програмний результат охоплений змістом ОПП (табл. 3 додатку). Цикл вибіркових дисциплін програми 
сформовано з урахуванням необхідності опанування здобувачами навичок практичного вирішення спеціальних 
інженерно-технічних задач.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем вищої освіти в Національному технічному університеті 
«КПІ імені Ігоря Сікорського» встановлюється Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://kpi.ua/regulations), Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря 
Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://osvita.kpi.ua/node/185) та Положенням про 
індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/117). Індивідуальна 
освітня траєкторія здобувачів першого (бакалаврського) рівня формується шляхом вільного вибору здобувачами 
певних освітніх компонентів із запропонованого Ф-каталогу. Вибіркові освітні компоненти складають 60 кредитів 
(25 % від загального обсягу освітньої програми) та спрямовані на закріплення і поглиблення програмних 
результатів навчання, сформованих нормативною частиною освітньої програми. Індивідуальності освітньої 
траєкторії здобувача також сприяє вибір співучасть у виборі напряму та теми дипломного проєкту, а також 
конструкторська і розрахункова реалізація вдосконалень в ньому.

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

Порядок, терміни, послідовність та особливості формування Ф-каталогів вибіркових дисциплін та вибору їх 
здобувачами ВО регламентуються Положенням про порядок реалізації здобувачами ВО КПІ ім. Ігоря Сікорського 
права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://osvita.kpi.ua/node/185), «Положенням про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про індивідуальний 
навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://osvita.kpi.ua/node/117) та 
Положенням про порядок реалізації здобувачами ВО інженерно-хімічного факультету права на вільний вибір 
навчальних дисциплін (https://ihf.kpi.ua/material/polozhennya-pro-vibirkovi-distsiplini). Згідно цих Положень, обсяг 
вибіркових дисциплін повинен становити не менш 25% загального обсягу кредитів ЄКТС для даного рівня освіти. У 
відповідності з ними, ОПП «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» містить 25 % загального обсягу 
вибіркових освітніх компонентів, (60 кредитів). Навчальний план ОПП містить вибіркові дисципліни циклу 
професійної підготовки (вибіркові освітні компоненти Ф-каталогу, що є систематизованим анотованим переліком 
дисциплін, (https:/cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2022/F_katalog_131_Bak_XPSM.pdf). Послідовність дій з формування Ф-
каталогу наступна: 1) для розробки або оновлення переліку дисциплін за ОП до 01 жовтня поточного навчального 
року на факультеті створюються робочі групи під керівництвом голови методичної комісії факультету; 2) робочі 
групи аналізують забезпечення запропонованих викладачами вибіркових дисциплін щодо можливості якісної 
організації освітнього процесу; 3) обраний робочою групою перелік дисциплін Ф-Каталогу затверджується Вченою 
радою ІХФ і подається на затвердження Методичною радою Університету в листопаді; 4) затверджений Ф-Каталог 
протягом грудня-січня розміщується на офіційному сайті кафедри для ознайомлення. Проводиться презентація 
викладачами дисциплін вільного вибору на зборах здобувачів ВО. За потреби здобувачам надаються викладачами і 
кураторами консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачі самостійно здійснюють 
вибір на порталі mykpi (https://my.kpi.ua/). Обрані дисципліни програмою формуються в індивідуальний 
навчальний план, що визначає порядок, форму та обсяг засвоєння освітніх компонентів програми здобувачами ВО 
для реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії. За результатами вибору формуються групи для вивчення 
дисциплін і складається розклад занять.

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

Практична підготовка здобувачів ВО здійснюється шляхом формування загальних та фахових компетентностей, які 
відображені у програмних результатах навчання. ОП ґрунтується на предметно-орієнтованому стилі навчання. 
Формування практичних навичок здійснюється на лабораторних, практичних і семінарських заняттях, самостійній 
та індивідуальній роботі здобувача та завершується переддипломною практикою і підготовкою дипломного проєкту 
і сприяють формуванню всіх ПРН за ОПП. Організація переддипломної практики регламентується Положенням про 
порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/184). 
Рекомендації та вимоги до проходження здобувачами практики (https://kpi.ua/practical_training_period) і 
оформлення звіту розміщено за адресою: https://cpsm.kpi.ua/Doc/Vymogy_praktyka_Bakalavr_2022.docx. Обсяг 
практики складає 6 кредитів. Результати розробок і технічних пропозицій здобувачів публікуються у матеріалах 
конференцій, патентах на корисні моделі.

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
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Для набуття soft skills в ОП передбачено відповідні ОК. Освітні компоненти ОП передбачають формування 
соціальних навичок, які є необхідними в роботі сучасного фахівця у сфері прикладної механіки та пакувального 
обладнання, зокрема: ЗК5, ЗК 7, ЗК9, ЗК11, ЗК14, ЗК15. Формування таких компетентностей здійснюється в процесі 
роботи здобувачів в групах (підгрупах) під час вирішення задач, проведенні презентацій рефератів та самостійних 
завдань в процесі опанування навчальних дисциплін, презентацій результатів виконання індивідуальних робіт на 
семінарах та науково-практичних конференціях, проходженні переддипломної практики тощо. Здатність навчатися 
протягом усього життя формується завдяки самостійній роботі, яка є невід’ємною частиною освітніх компонентів. 
Заняття з багатьох дисциплін проводяться в інтерактивній формі, що також дозволяє формувати у здобувачів ВО soft 
skills.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На сьогодні професійний стандарт за спеціальністю 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)?

Кредит ЄКТС відповідає 30 годинам навантаження здобувача. Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів 
ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів визначається під час розроблення ОП згідно 
Положенню про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОП в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/137). Також це співвіднесення перевіряється та погоджується навчально-методичним 
відділом, науково-методичною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності, також враховуються 
рекомендації викладачів. Фактичне навантаження формується в ході розроблення навчального плану з урахуванням 
вимог Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf). В межах обсягу освітньої компоненти передбачено час на аудиторну 
роботу, самостійну підготовку, підготовку до контрольних заходів та виконання індивідуального завдання. 
Самостійна робота здобувачів ВО забезпечується шляхом використання наступних ресурсів: 1) Платформа Moodle 
(https://do.ipo.kpi.ua/); 2) Платформа дистанційного навчання «Сікорський» (https://www.sikorsky-distance.org/); 3) 
електронних ресурсів бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://www.library.kpi.ua/); 4) консультуванням через 
вебінари на платформах Zoom, Google meet або ін. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи відображається 
у навчальному та індивідуальних планах здобувачів. Згідно навчального плану на аудиторні заняття відведено 47,5 
% (3420 годин), на самостійну роботу – 52,5 % (3780 годин)

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

Здобувачі КПІ ім. Ігоря Сікорського за бажанням можуть за запитами підприємств отримати дуальну освіту 
відповідно до діючого Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf). За даною ОПП дуальна освіта не здійснювалась.

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

https://pk.kpi.ua/
https://pk.kpi.ua/official-documents/
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules.pdf
https://pk.kpi.ua/entry-1-course/ 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-
400.05.05.2022.pdf
https://kpi.ua/entry-ms 

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

Вступ до ЗВО за освітньо-професійною програмою відбувається відповідно до Правил прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (https://pk.kpi.ua/official-documents/, https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-
documents/rules.pdf). В 2022 році конкурсний вступний бал складався з результатів національного 
мультипредметного тесту 2022 року або результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років, 
Мінімальний бал для участі в конкурсі за кошти державного бюджету становить 125. Конкурсний бал вступника 
формується за 200-бальною шкалою. Найвищий ваговий коефіцієнт серед предметів має математика (0,5). Для 
абітурієнтів, що успішно закінчили навчання на підготовчому відділенні, додається до 10 балів.  В разі подання 
заяви першим або другим пріорітетом, конкурсний бал домножується на галузевий коефіцієнт 1,02. Також подається 
мотиваційний лист. Детальна інформація щодо вступу представлена на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://pk.kpi.ua/entry-1-course/). 
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулює Положення про організацію освітнього процесу 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf), зокрема в пп. 5.11-5.13. Визнання результатів навчання, отриманих 
здобувачами ВО в інших ЗВО, зокрема і за програмами академічної мобільності, регулюється Положенням про 
визнання в КПІ результатів попереднього навчання (https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf) та Положенням 
про академічну мобільність (http://osvita.kpi.ua/node/124), а п. 5.13 передбачає визнання результатів навчання за 
програмами подвійного диплому (Положення про програми подвійного диплому в КПІ: 
https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf). Згідно Порядку оформлення академічної мобільності, ініційованої 
здобувачами вищої освіти (Наказ НОН/315/2022 від 08.11.2022, https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-315.pdf) 
здобувач отримає запрошення з приймаючого ЗВО, звертається з заявою до декану щодо участі у програмі 
академічної мобільності, надає список освітніх компонентів, запланованих до вивчення, формує проект 
індивідуального навчального плану, який візується завідувачем кафедри, а деканом надається академічна відпустка. 
Також діє Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів ВО 
(http://osvita.kpi.ua/node/178), зокрема у розділі 4 міститься опис процесу переведення здобувачів ВО. Вказані 
положення перебувають у відкритому доступі на сайті ЗВО, усі бажаючі можуть отримати додаткові консультації у 
відповідних структурах (деканат, відділ академічної мобільності).

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

В рамках ОП механізми перезарахування вивчення навчальних дисциплін в інших освітніх установах або 
академічної мобільності не застосовувались

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf), зокрема у п.5.14, 
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / 
інформальній освіті (https://osvita.kpi.ua/node/179). У розділі 2 Положення про визнання результатів навчання, 
набутих у неформальній / інформальній освіті міститься опис процедури визнання та валідацію результатів 
навчання, отриманих компетенцій. Порядок передбачає визнання компетенцій з нормативних і вибіркових освітніх 
компонентів. Зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і її складові. Зараховано може бути не 
більше 10% річного обсязгу освітніх компонентів, та не більше 6 кредитів протягом навчального року. Визнання 
результатів, отриманих в межах формальної освіти, регламентується Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського результатів попереднього навчання (https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf). Викладачі у 
силабусах надають рекомендації щодо можливості перезарахування результатів неформальної та інформальної 
освіти, які відповідають змісту ОК.

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

В п. 2.1 Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / 
інформальній освіті (https://osvita.kpi.ua/node/179) встановлюється, що за наявності міжнародного сертифікату з 
іноземної мови (англійська, французька, німецька) на рівні В2 та вище, дисципліна «Іноземна мова» з циклу 
загальної підготовки навчального плану здобувача ступеня бакалавра може бути зарахована з максимальною 
оцінкою. Також, згідно п. 2.2 згаданого Положення в разі наявності в силабусі освітнього компонента рекомендацій 
науково‐педагогічного працівника щодо можливості проходження визначеного онлайн курсу чи іншого елементу 
неформальної освіти, додаткова валідація результатів неформального навчання не потрібна. Семестровий та 
поточний контролі з відповідної дисципліни оцінюється науково‐педагогічним працівником відповідно до 
рейтингової системи оцінювання результатів навчання та політики навчальної дисципліни.

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

Для реалізації ОПП і досягнення ПРН передбачено очну та заочну форму навчання. Під час пандемії та воєнного 
стану запроваджено дистанційну форму відповідно до «Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського» (https://osvita.kpi.ua/node/188) та «Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному 
режимі» (https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf). Усі дисципліни забезпечені необхідними для досягнення 
ПРН навчально-методичними матеріалами. Здобувачі ВО заохочуються до опублікування результатів досліджень. 
Дуже ефективною є участь студентів у наукових гуртках, що дає їм змогу отримати кваліфіковану допомогу. На 
кафедрі діє гурток «Інженерне програмування та розрахунки» наукового спрямування (наказ № 1/142 від 
16.04.2020 р.). На базі кафедри щорічно організується науково-практичні конференції. Наявність серед працівників 
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кафедри винахідників сприяє патентному захисту інноваційних розробок студентів. У результаті під час захисту 
дипломних проєктів у більшості студентів є опубліковані доповіді або тези доповідей, а у певної кількості – патенти  
або заявки на патент. Самостійна робота студентів здійснюється під контролем викладачів і підвищує ефективність 
роботи з різноманітними інформаційними ресурсами. Широко застосовуються засоби дистанційного навчання, 
організовані на платформах Zoom, Google Classroom, Moodle, Sikorsky (розробка КПІ ім. Ігоря Сікорського), та 
університетська система «Електронний кампус» (https://ecampus.kpi.ua). Усі зазначені заходи дають змогу 
ефективно досягти зафіксовані в ОПП ПРН.

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?

Концепція студентоцентрованого підходу посилює роль студента як рівного учасника освітнього процесу, 
реалізуючи його перехід від традиційного ще донедавна пасивного слухача до активного учасника. Ця концепція 
ґрунтується на Положенні про організацію освітнього процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39, пп. 3.15–3.23) та 
Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/2020_7-165). Студенти 
беруть участь у оновленні ОПП, формуванні індивідуальних планів навчання, виборі дисциплін вільного вибору 
завдяки вільному доступу до силабусів всіх навчальних дисциплін на сайті кафедри 
(https://cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2022/F_katalog_131_Bak_XPSM.pdf). Студенти вибирають форму та методи навчання, 
які задовольняють їхні особисті з можливістю долучитися до академічної мобільності. Для полегшення комунікації 
між здобувачем ВО та НПП за допомогою сучасних інформаційних технологій створюються додаткові канали 
спілкування, зокрема в Телеграм-каналі (https://t.me/cpsm_kpi). Опитування здобувачів ВО стосовно висловлення 
їхньої думки щодо методів навчання й викладання здійснюється в Електронному кампусі (не обов’язково та 
анонімно) та Навчально-науковим центром прикладної соціології «Соціоплюс» (https://socioplus.kpi.ua/). При 
цьому індивідуальна робота викладача зі студентом відіграє особливу роль, оскільки вона може сприяти 
формуванню у студента компетентностей, потрібних для його майбутньої професійної діяльності.

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

НПП під час формування програми навчальної дисципліни повною мірою використовує принципи академічної 
свободи, які прописані в Положенні про організацію освітнього процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39). НПП не 
впливає лише на обсяг дисципліни, але він повністю вільний у виборі форм і методів навчання, а також у 
змістовному наповненні дисципліни, дотримуючись при цьому необхідності досягнення здобувачами ВО 
висвітлених в ОПП ПРН. Також НПП самостійно або у співавторстві розробляє необхідні начально-методичні 
матеріали, обирає види та формат індивідуальних завдань, розподіляє навчальний матеріал між аудиторною 
формою навчання та самостійною роботою студентів, формує рейтингову систему оцінювання (зокрема її структуру 
та критерії), за потреби (залежно від обсягу та складності) здійснює розподіл виконуваних студентами завдань між 
індивідуальним виконанням та роботою в бригадах. На кафедрі є вільний доступ НПП до процедури розроблення та 
подальшого вдосконалення освітніх компонентів програми. Пріоритетна увага надається академічній свободі 
здобувача вищої освіти, який має право здійснювати вибір з циклу вибіркових дисциплін навчального плану, 
тематику індивідуальних завдань, а також напрям розробки для підготовки дипломного проєкту. Крім того, 
здобувачі мають можливість отримувати у НПП індивідуальні консультації. Здобувачам ВО безкоштовно доступні 
інформаційні ресурси та навчально-методичні матеріали НТБ ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://www.library.kpi.ua/)

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 *

Інформацію стосовно цілей, змісту та очікуваних результатів навчання здобувачів та потрібну інформацію стосовно 
НПП розміщують на сайті кафедри, за потреби її вчасно актуалізують. ОПП, навчальні плани, а також силабуси 
навчальних дисциплін наявні у вільному доступі на сайті кафедри (https://cpsm.kpi.ua/). Це дає змогу ознайомитися 
з цими документами як до початку навчального року, так і впродовж нього. Силабуси всіх навчальних дисциплін 
наявні у відкритому доступі й мають уніфіковану структуру, що дає змогу здобувачеві ВО вільно орієнтуватися у 
пошуку потрібної інформації (https://cpsm.kpi.ua/navchannya/sylabusy/sylabusy-2022-roku.html). На першому 
занятті НПП ознайомлює студентів з основною інформацією щодо процедури вивчення дисципліни, а також 
докладно розтлумачує вимоги РСО. Навчально-методичні матеріали для опанування студентами кожної навчальної  
дисципліни до початку відповідного семестру розміщуються викладачем у системі Електронний кампус 
(https://ecampus.kpi.ua) та на платформі дистанційного навчання Sikorsky (https://www.sikorsky-distance.org/). 
Упродовж навчання здобувачі вищої освіти мають доступ до фонду Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка 
(https://www.library.kpi.ua/), у тому числі до електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ 
(https://ela.kpi.ua/), а також розкладу занять (https://schedule.kpi.ua/). За потреби НПП надають доступ до 
навчально-методичних матеріалів, розроблених і вдосконалених ними під час семестру.

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

Дослідження НПП та здобувачів ВО є невід’ємною частиною освітнього процесу. Навички проведення наукових 
досліджень та технічних розробок у здобувачів закладаються під час курсового і дипломного проєктування. 
Дипломні проєкти часто мають не лише навчальний характер, а вирішують актуальні фахові завдання. Результати 
дипломного проєктування, що містять обгрунтовані та розроблені здобувачами вдосконалення, проходять 
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апробацію шляхом публікації матеріалів на конференціях різного рівня, наприклад на Всеукраїнській студентській 
науково-практичній конференції «Золотий каштан» (http://upakjour.com.ua/klub-pakuvalnikіv/konferenczії/zolotij-
kashtan/), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новітні технології пакування» 
(http://www.upakjour.com.ua/klub-pakuvalnikіv/konferenczії/novіtnі-texnologії/), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 
(https://cpsm.kpi.ua/conf/materiali-konferentsiji.html). наукових статей у фахових наукових виданнях, наприклад у 
Віснику КПІ, Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» (http://chemengine.kpi.ua/). На кафедрі 
працює науковий гурток «Інженерне програмування та розрахунки» (керівник доцент Сідоров Д.Е.). Науково-
дослідницька діяльність НПП кафедри є однією з основних складових навчального процесу. Студенти беруть участь 
у виконання держбюджетних НДР. На кафедрі створена наукова школа «Інжиніринг енергоресурсоефективних 
хімічних процесів і обладнання» (керівник – д.т.н., проф. Панов Є. М.).

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

Оновлення змісту освітніх компонентів освітньої програми здійснюється на регулярній основі відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39). Освітню 
програму створено 2018 року та оновлено у 2020, 2021 та 2022 роках. З урахуванням побажань і рекомендацій 
стейкхолдерів, зокрема й думки студентів як здобувачів вищої освіти, робоча група із забезпечення спеціальності, 
яка працює згідно Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та 
гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/225/2022 від 14.07.2022 р., 
https://osvita.kpi.ua/node/753) на постійній основі працює над удосконаленням освітньої програми в цілому та її 
окремих освітніх компонентів, що відображено у протоколах засідань МНК 131 Прикладна механіка. Відповідні 
зміни вносяться до освітньої програми до початку навчального року, після чого вони розглядаються на засіданні 
кафедри, після схвалення відповідні зміни затверджуються протоколом засідання кафедри та розміщуються на її 
сайті (https://cpsm.kpi.ua/), а також у системі Електронний кампус (https://ecampus.kpi.ua/). Відповідні зміни 
можуть бути ініційовані не лише викладачами, а й гарантом освітньої програми, а також іншими кафедрами, що 
забезпечують освітній процес за освітньою програмою (для цього інші кафедри можуть надати рекомендації на 
кафедру, що здійснює підготовку здобувачів за ОПП). Упродовж навчального семестру науково-педагогічні 
працівники оновлюють або змінюють зміст ОК згідно з «Порядком створення та затвердження робочих програм 
(силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
(https://osvita.kpi.ua/node/174), а також можуть вдосконалювати окремі освітні компоненти ОПП, насамперед 
надаючи нові результати проведених наукових досліджень та приклади новітніх розробок і досягнень сучасної 
промисловості у межах затвердженого чинного силабусу навчальної дисципліні (наприклад, доц. Сокольський О.Л., 
доц. Чемерис І.О.). Відповідні зміни доступні як викладачам, так і здобувачам вищої освіти через постійний доступ 
до системи Електронного кампусу (https://ecampus.kpi.ua) та платформи дистанційного навчання Sikorsky.

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

«Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки» (https://osvita.kpi.ua/node/116) передбачено 
посилення міжнародної компоненти в усіх складових діяльності університету, в тому числі через програми 
міжнародної академічної мобільності. У ЗВО діють Положення про академічну мобільність 
(http://osvita.kpi.ua/node/124). Виконуються спільні пошукові наукові дослідження, підтвердженням яких є, 
наприклад, отримання стипендії Леонарда Ейлера (2021 р.) та стажування в Кайзерслаутернському технічному 
університеті (Німеччина) здобувачки Жуковської Аліни, ЛУ-71 (2022 р.). На кафедрі проводиться міжнародне 
стажування викладачів, так у 2020 р. відбулося наукове стажування д.т.н., проф. каф. ХПСМ Колосова О.Є. в 
Технічному університеті м. Кайзерслаутерн (Німеччина) за програмою DAAD «Research Stays for University 
Academics and Scientists» (Program # 57442043, 2019-2020 daad.de/go/en/stipa50015456. Створена і працює 
навчальна лабораторія, створена за сприяння Українсько-німецької компанії «Костал Україна». НТБ ім. Г.І. 
Денисенка надає доступ до різних міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних 
(https://www.library.kpi.ua/resources/databases/).

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 організацію освітнього процесу https://osvita.kpi.ua/node/39, Положення про 
поточний, календарний та семестровий контроль https://osvita.kpi.ua/node/32 підготовка здобувачів за ОНП 
супроводжується такими контрольними заходами: вхідним, поточним, календарним, семестровим контролем і 
випускною атестацією (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/35). Особлива форма контролю – ректорський контроль. 
Він проводиться відповідно до Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів 
Університету (https://osvita.kpi.ua/node/183) з метою системного вивчення природи освітнього процесу на 
факультеті і вироблення на цій основі науково-методичних рекомендацій щодо формування комплексу дій із 
керування якістю освітнього процесу. Форми контролю наведено в освітній програмі, навчальному і 
індивідуальному планах, силабусах навчальних дисциплін (https://ecampus.kpi.ua/home, https://ela.kpi.ua), а також 
на WEB-сторінці https://kpi.ua/regulations-8-5. Оцінювання програмних результатів навчання (ПРН) базується на 
основі рейтингової системи оцінювання. Форми і критерії оцінювання ПРН розробляються для кожної навчальної 
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дисципліни, після чого їх прописують у силабусі навчальної дисципліни, затверджуються на засіданні кафедри, 
методичній комісії інженерно-хімічного факультету та МНК «Прикладна механіка». Вхідний контроль знань 
здобувачів вищої освіти, який проводиться викладачем на початкових заняттях, ставить за мету перевірку готовності 
здобувачів до навчання та рівень досягнення ПРН постреквизитів відповідної дисципліни (тобто ПРН попередніх 
дисциплін). Мета поточного контролю – перевірка рівня досягнення ПРН з відповідної дисципліни. Поточний 
контроль реалізується насамперед у формі усного опитування здобувачів, їхніх доповідей, тестування, письмового 
експрес-контролю, під час розв’язання індивідуальних завдань береться до уваги прийняття здобувачем 
обґрунтованих рішень, а під час виконання здобувачами комп’ютерних практикумів – рівень використання 
інформаційних технологій у сфері професійної діяльності. Семестровий контроль, який проходить у формі 
екзаменів і заліків (усних, письмових, комбінованих), дає змогу об’єктивно оцінити рівень досягнення здобувачами 
ПРН. Контроль ПРН здобувача з переддипломної практики відбувається у формі заліку із презентацією та захистом 
перед комісією підготовленого здобувачем звіту згідно Методичних рекомендацій з питань організації практики 
студентів (https://osvita.kpi.ua/node/13).

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 
забезпечується беззаперечним виконанням насамперед таких документів: Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль 
(https://osvita.kpi.ua/node/32), Положенням про систему оцінювання результатів навчання 
(https://osvita.kpi.ua/node/37), а також силабусами навчальних дисциплін. Усі зазначені документи містять повну й 
конкретну інформацію стосовно усіх форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів ВО та доступні всім учасникам освітнього процесу на сайті кафедри та в системі Електронного кампусу 
(https://ecampus.kpi.ua). При цьому всі НПП, які проводять певні види занять зі здобувачами, на першому із занять з 
певної дисципліни доводять до відома студентів та докладно роз’яснюють усі особливості форм і строків 
контрольних заходів, а також критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів. Неодмінні запитання студентів 
обов’язково враховуються в подальшому вдосконаленні силабусів, тематики індивідуальних завдань та тем 
самостійної роботи студентів, рейтингової системи оцінювання (РСО), переліку питань на екзамен або залік. 
Формування індивідуального навчального плану (ІНП) здобувача вищої освіти при цьому здійснюється згідно з 
Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/node/117).

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

Графік навчального процесу висвітлюється на сайті університету (https://kpi.ua/index.php/year). Розклад занять 
висвітлюється на початку навчального семестру, наприклад, на сайті http://rozklad.kpi.ua. Інформація про форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання наявна у Положенні про організацію освітнього процесу, Положенні 
про поточний, календарний та семестровий контроль (https://osvita.kpi.ua/node/32), навчальному плані, силабусах 
та методичному забезпеченні навчальних дисциплін. Терміни та критерії оцінювання прописуються в силабусах 
навчальних дисциплін. При цьому багато НПП надають силабуси безпосередньо студентам через електронну пошту, 
Телеграм-канали тощо. При цьому всі НПП на перших заняттях з відповідної дисципліни озвучують вимоги РСО і 
докладно відповідають на запитання здобувачів задля унеможливлення залишення незрозумілих моментів. 
Потрібна інформація стосовно семестрового контролю повторюється на одному з останніх занять з дисципліни, а 
безпосередньо перед екзаменом проводиться обов’язкова консультація. Графік проведення екзаменаційної сесії із 
зазначенням термінів, часу й місця проведення екзаменів з’являється в мережі (http://rozklad.kpi.ua) не пізніше, ніж 
за місяць до початку сесії. Нагадування про необхідні терміни та умови контролю здійснюються також через 
неформальні інформаційні канали, зокрема Телеграм (https://t.me/dnvr_31, https://t.me/dekanatihf, 
https://t.me/cpsm_kpi) Результати поточного та календарного контролю відображаються в Електронному кампусі 
(https://ecampus.kpi.ua).

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

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту атестаційної роботи (дипломного 
проєкту), у разі успішного захисту якої здобувачеві видається документ встановленого зразка про присудження 
ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації бакалавра з прикладної механіки. Дипломний проєкт передбачає 
розв’язання складного спеціалізованого завдання в галузі прикладної механіки, зокрема системного інжинірингу 
пакувань, обладнання виробництва упаковки, пакувального обладнання та процесів паковання. Порядок написання 
та захисту дипломних проєктів прописано в Положенні про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf), Положенні про випусну атестацію студентів 
(https://kpi.ua/files/n7437.pdf) та Положенні про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів 
(http://osvita.kpi.ua/index.php/node/35). Робота не повинна містити академічного плагіату 
(https://osvita.kpi.ua/node/47), фабрикації, фальсифікації або інших проявів академічної недоброчесності 
(https://kpi.ua/academic-integrity). Усі дипломні проєкти відповідно до Положення про систему запобігання 
академічному плагіату (http://osvita.kpi.ua/index.php/node/47) піддаються обов’язковій перевірці на академічний 
плагіат (https://document.kpi.ua/2017_1-437). Після захисту здобувачем дипломного проєкту його оприлюднюють в 
Електронному архіві освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21830), на на 
сайті кафедри та розміщують в архіві НТБ.

Сторінка 15



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

Процедуру проведення контрольних заходів регулюють розроблені відповідними фахівцями й затверджені у 
встановленому порядку документи університету, які розміщуються у вільному доступі на сайтах КПІ ім. Ігоря 
Сікорського та відповідної кафедри. До таких документів насамперед належать: Положення про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf; зокрема п. 5 цього 
Положення – Оцінювання та визнання результатів навчання); Положення про поточний, календарний та 
семестровий контроль (https://osvita.kpi.ua/node/32, в якому також прописано відповідні питання в особливий 
період, зокрема в онлайн режимі); Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів у КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/35), Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти (https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf), Положення про систему оцінювання 
результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/37); навчальні плани 
(https://cpsm.kpi.ua/navchannya/navchalni-plany/2022-rik.html), графік навчального процесу 
(https://kpi.ua/calendar), Регламенти проведення семестрового контролю (https://osvita.kpi.ua/node/368) та захистів 
кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі https://osvita.kpi.ua/node/148. З усіма 
цими документами учасники освітнього процесу можуть бути ознайомлені впродовж усього начального року.

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 неухильним дотриманням Положення про організацію освітнього 
процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39) та Положення про поточний, календарний та семестровий контроль 
(https://osvita.kpi.ua/node/32). Виставляння оцінки НПП проводить відповідно до вимог РСО, відхилення від яких 
може бути підставо для оскарження здобувачем результатів оцінювання. У разі усного семестрового контролю 
екзаменатор оголошує оцінку здобувачеві одразу після його опитування, а в разі письмового – не пізніше наступного 
дня. У разі виникнення конфліктної ситуації обидві сторони мають право оформити відповідну заяву, після чого за 
наявності ознак порушення процедури складання семестрового контролю декан створює комісію для повторного 
проведення семестрового контролю. Результат складання комісії є остаточним. Врегулювання конфлікту інтересів 
ґрунтується на Кодексі честі КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf), ознайомлення з 
яким і суворе дотримання якого є обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу. Дотримання викладачем 
вимог проведення освітнього процесу, в тому числі й семестрового контролю, оцінюється здобувачами в результаті їх 
анонімного опитування в системі «Електронний кампус» (https://ecampus.kpi.ua). Випадків порушення прав 
здобувачів вищої освіти або наявності конфлікту інтересів за освітньою програмою не зафіксовано.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачами ВО визначено Положенням про поточний, 
календарний та семестровий контроль: https://osvita.kpi.ua/node/32 (розділ 8) та Положенням про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf). Наявні академічні 
заборгованості здобувачі мають ліквідувати під час додаткової сесії, яка триває впродовж тижня після закінчення 
екзаменаційної сесії. Неявка здобувача на екзамен без поважної причини або усунення здобувача від екзамену або 
заліку визначається як наявність у здобувача заборгованості (https://osvita.kpi.ua/node/32). Для кожного кредитного 
модуля допускається не більше двох повторних складань, при цьому оцінка, отримана в результаті другого 
повторного складання, яке проводить комісія, створена завідувачем кафедри, є остаточною. Для підвищення 
позитивної оцінки з кредитного модуля допускається перескладання відповідного екзамену або заліку, але не 
раніше ніж наступного семестру, і не більше, ніж з трьох кредитних модулів впродовж навчання здобувача за 
певним освітнім рівнем. Підвищення позитивної оцінки здійснюється на підставі заяви здобувача ВО з дозволу 
декана та погодження із завідувачем кафедри, яка забезпечує викладання відповідного кредитного модулю. Для 
забезпечення об’єктивності оцінки перескладання проводить комісія, до складу якої входять не менше двох 
викладачів. Випадків повторного проходження контрольних заходів за участю комісії за ОПП не було.

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

Право студента на оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів визначаються 
Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-
124.pdf; п. 5.10). Також, відповідно до Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/35) студент має право звертатися до голови екзаменаційної 
комісії, керівництва кафедри, факультету та університету, а також до Міністерства освіти і науки України зі скаргами 
або апеляціями щодо порушення його прав. У навчальних корпусах університету впродовж майже двадцяти років 
встановлені скриньки довіри, вміст яких регулярно перевіряється працівниками Департаменту навчально-виховної 
роботи, при цьому на сайті університету розміщено посилання, за яким можна звертатися у разі виникнення 
конфліктних ситуацій (https://kpi.ua/complaint). За наявності або ймовірності виникнення конфліктної ситуації чи 
конфлікту інтересів під час проведення екзамену/заліку на підставі обґрунтованої заяви студента (колективної заяви 
студентів) або науково-педагогічного працівника декан створює комісію для проведення семестрового контролю 
(екзамену або заліку). До складу комісії входять завідувач кафедри, НПП відповідної кафедри, представники 
деканату, профкому студентів і студради. Для здобувачів ВО випадків порушення прав учасників освітнього процесу 
за освітньою програмою не зафіксовано.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Однією з пріоритетних складових організації освітнього процесу є високий рівень академічної доброчесності 
(https://kpi.ua/academic-integrity). Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського визначають: Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf), затверджене наказом 
ректора університету Положення про систему запобігання академічному плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47), 
Положення про Комісію з питань етики та академічної чесності НТУУ «КПІ» (https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf), 
нормативно-правові документи, офіційні рекомендаці, регламентуючі документи університету, накази та 
розпорядження, методичні матеріали та освітні курси з академічної доброчесності (https://kpi.ua/academic-integrity 
), а також Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/2020_7-170). Усі академічні тексти піддаються обов’язковій перевірці на плагіат та у 
відкритому доступі розміщуються на сайті Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка 
(https://www.library.kpi.ua/). Дипломні проєкти проходять обов’язкову перевірку на плагіат за допомогою програми 
Unicheck. На кафедрі є відповідальна особа з перевірки на плагіат. Проте основна відповідальність за відсутність в 
дипломному проєкті ознак плагіату покладається на здобувача та керівника атестаційної роботи.

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

Основним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є перевірка академічних текстів на 
наявність у них ознак плагіату з використанням Сервісу перевірки на плагіат «Unicheck» (https://unicheck.com/uk-
ua) на основі Договору про співпрацю з компанією Unichek від 01.01.2018 (https://document.kpi.ua/2017_1-437). Ця 
система здійснює перевірку текстів, виявляє та формує звіт, що дає змогу експерту зробити висновок про наявність 
або відсутність плагіату. Перевірка академічного тексту містить такі етапи: передача автором (авторами) або 
відповідальною особою на кафедрі академічного тексту для перевірки на плагіат; завантаження переданого 
академічного тексту в систему «Unicheck»; перевірка академічного тексту за базами внутрішньої бібліотеки системи 
«Unicheck», бази ELAKPI  – електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://schedule.kpi.ua/), а також наявними у відкритому доступі мережевими джерелами; генерування системою 
«Unicheck» звіту подібності; аналізу експертом звіту подібності та прийняття остаточного рішення щодо наявності 
або відсутності плагіату чи його ознак. Для попередньої перевірки на плагіат (перед остаточною перевіркою 
системою «Unicheck») кожен може скористатися наявними у відкритому доступі іншими інструментами протидії 
порушенням академічної доброчесності (https://kpi.ua/academic-integrity). Контроль за дотриманням академічної 
доброчесності покладається насамперед на здобувачів ВО та їхніх наукових керівників.

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

Популяризація академічної доброчесності в університеті здійснюється проведенням низки заходів: ознайомленням 
(під підпис) здобувачів вищої освіти, науковців і викладачів з Кодексом честі 
(https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf) Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» та необхідністю його дотримання під час навчання та роботи в університеті; 
розроблення та поширення серед учасників освітнього процесу рекомендацій стосовно коректного оформлення 
посилань на використані джерела інформації під час підготовки академічних текстів; організації та проведенні 
відповідних заходів з популяризації академічної доброчесності, розробленням та розміщенням у відкритому доступі 
інформаційних, методичних та настановних матеріалів з академічної доброчесності 
(https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf, https://kpi.ua/taxonomy/term/1783). 
Крім того, викладачі та куратори академічних груп постійно наголошують на необхідності суворого дотримання 
здобувачами вищої освіти вимог академічної доброчесності.

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

Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf) розглядає порушення академічної 
доброчесності (https://kpi.ua/academic-integrity) як неприпустиму дію з боку учасників освітнього процесу, яка може 
звести нанівець високу репутацію закладу вищої освіти. Для ефективного аналізу стану питання дотримання 
членами освітнього процесу положень Кодексу честі в університеті створено Комісію з питань етики та академічної 
чесності (https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf), яка розглядає заяви щодо фактів можливого порушення Кодексу 
честі та надає відповідні пропозиції щодо вжиття відповідних заходів у разі виявлення фактів академічної 
недоброчесності згідно Наказу № НУ/165/2022 від 15.09.2022 "Про затвердження та впровадження Порядку 
встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського" 
(https://document.kpi.ua/2022_HY-165). Сумлінний співробітник або здобувач вищої освіти університету, який має 
інформацію про факт порушення Кодексу честі або потенційну можливість такого порушення, має повідомити про 
це Комісію з питань етики та академічної чесності. Кожен член університетської творчої спільноти: науковий та 
науково-педагогічний працівник, а також здобувач вищої освіти несуть відповідальність за дотримання академічної 
чесності у своїй діяльності, а в разі відповідного порушення – несуть відповідальність за подібний вчинок. Випадків 
порушення академічної доброчесності за освітньою програмою не зафіксовано.

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів ОПП відбувається в рамках «Положення про порядок конкурсного відбору або 
обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад НПП» та відповідно до Наказу №НУ/201/2021 від 24.09.2021 
р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору …» (https://document.kpi.ua/files/2021_HY-201.pdf). 
Згідно з цим наказом оголошуються конкурси на заміщення вакантних посад викладачів, об’яви про які 
публікуються в газеті «Київський політехнік» (https://kpi.ua/kp), а також на сайті ЗВО (https://kpi.ua/board-job). 
Конкурсний добір розпочинається з аналізу документів претендентів ЕКК: на посади професора, завідувача кафедри 
– ЕКК університету; доцента, старшого викладача, асистента – ЕКК факультету. На підставі перевірки документів 
ЕКК встановлює відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам, на основі чого відбувається попереднє 
обговорення кандидатур на кафедрі. Заслуховується звіт претендента, оцінюються відповідність документів 
кандидата профілю ОП, рейтинг НПП (https://osvita.kpi.ua/node/30), навчально-методичні, наукові та організаційні 
показники діяльності, результати щосеместрового опитування здобувачів вищої освіти, наявність та наповнення 
дистанційних курсів. Висновок кафедри після голосування передається до ЕКК. На засіданні ЕКК у присутності 
претендента розглядаються поданий пакет документів, проводиться співбесіда, за результатами яких надаються 
рекомендації ректору щодо підписання контракту на посаду (https://kpi.ua/2019-12-03). 

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу через: 1) залучення фахівців з підприємств 
до проведення відкритих лекцій, зокрема к.т.н. Деркача В.В. (ТОВ «Костал Україна»); 2) рецензування ОП (надані 
рецензії: ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод"    
(https://cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2022/Retsenzii/131_Bak_Rec_1.pdf) та ТОВ «ІАЦ «Упаковка» 
(https://cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2022/Retsenzii/131_Bak_Rec_2.pdf); 3) ярмарок вакансій, в якому приймають участь 
потенційні  роботодавці; 4) проведення науково-практичних конференцій, у яких приймають участь роботодавці; 5) 
проведення зустрічей роботодавців із здобувачами та їх керівниками.

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

Фахівці-практики представники роботодавців залучаються до аудиторних занять: як запорошені спеціалісти: до 
проведення факультативних занять та окремих тематичних лекцій (наприклад: за сумісництвом проводить лекційні 
та практичні заняття Нестєров В.Г. – голова наглядової ради ПрАТ «Комбінат будіндустрії» (м. Київ), Ольга Савкіна 
з корпорації Рошен провела бесіду на тему: «Ознайомлення з поточними і майбутніми тенденціями ринку 
працевлаштування», відбуваються  регулярні зустрічі з к.т.н., провідним інженером ТОВ «Костал Україна» Деркачем 
В.В. https://cpsm.kpi.ua/novini/5783-vidkryta-lektsiia-oznaiomlennia-z-lyttiam-plastmas-pid-tyskom.html, 
https://cpsm.kpi.ua/novini/5772-vidkryta-lektsiia-pro-polimerni-materialy-ta-lyttia.html, який також організує 
ознайомчі екскурсіі на підприємстві для здобувачів. Певними проблемами залучення професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять є відсутність механізму оплати їхнього 
аудиторного навантаження та їх значна професійна завантаженість.

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

НПП повинні підвищувати свою кваліфікацію в обсязі не меньше 6 кредитів за п’ять років 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf). Навчально-методичний комплекс ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(http://ipo.kpi.ua/) забезпечує навчання, включаючи іноземні мови (рівень B1-B2, https://fl.kpi.ua/node/145). 
Підвищення кваліфікації можливо  поза межами ЗВО. НПП підвищують кваліфікацію в провідних іноземних ЗВО і 
підприємствах галузі, зокрема в Інституті газу НАНУ, або за кордоном: у 2022 р. д.т.н., доц. зав.каф. ХПСМ 
Сокольський О.Л. пройшов стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем – Латвійська Республіка 
на тему: "Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education", Сертифікат 1-22/318-22; к.пед.н., 
доц. Казак І.О. стажувалася за програмою «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та 
глобальні тенденції» у європейських ЗВО (Словакія), Сертифікат № 014/5-2018. НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського 
забезпечує безкоштовним доступом до фондів та міжнародних наукометричних баз даних. На факультеті регулярно 
видається науково-технічний фаховий журнал, в якому систематично публікуються НПП кафедри. Контроль за 
професійним рівнем НПП моніториться за допомогою щорічного внутрішнього рейтингування 
(https://ecampus.kpi.ua).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У КПІ ім. Ігоря Сікорського діє Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників – Наказ № 7-134 від 03.08.2020, https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf). Підвищення 
кваліфікації (стажування) здійснюється не рідше одного разу на 5 років загальним обсягом не менше ніж 6 кредитів 
ЄКТС і є обов’язковою вимогою для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників (https://document.kpi.ua/files/2021_HY-201.pdf, додаток 4). В університеті проводиться щорічне 
рейтингування (https://ecampus.kpi.ua), показники якого приймаються до уваги для обрання на вакантну посаду. 
Відповідно до законодавства України з метою стимулювання НПП, встановлюються надбавки до посадового окладу 
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за вчені звання, наукові ступені та стаж роботи. Стимулювання навчально-методичної роботи та науково-дослідної 
діяльності викладачів університету підтримується преміями за публікації у наукометричних виданнях SCOPUS та 
Web of Science (https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf), щорічними конкурсами: «Молодий викладач-
дослідник» (https://kpi.ua/teacher-researcher); «Кращий посібник/підручник/монографія» (https://kpi.ua/best-
textbooks-competition). На підставі рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом та встановлюється 
надбавка до заробітної платні терміном на один рік. В університеті також існує нематеріальне заохочення 
викладачів ОП через нагородження грамотами та оголошення подяки за здобутки у фаховій галузі. 

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 ЗВО відповідають сучасним вимогам та забезпечують досягнення 
визначених ОПП цілей та програмних результатів навчання (https://kpi.ua/estimate). Університет має розвинуту 
інфраструктуру (https://kpi.ua/location): навчальні корпуси, бібліотеку, гуртожитки, спортивний комплекс, 
студентську поліклініку тощо. Бібліотечний фонд (станом на 1.01.2023, https://www.library.kpi.ua/resources/fondy-ta-
kolektsiyi/) становить понад 2 500 000 книжок, більш 33 500 електронних ресурсів (з них біля 6 400 електронних 
посібників та підручників викладачів ОП), передплачені бази даних Scopus і Web of Science; доступ до повних текстів 
журналів та електронних книг Springer Nature. Бібліотека обладнана комп’ютерами з безкоштовним виходом в 
Інтернет, Wi-Fi під час сесій працює цілодобово. Організація ОП відбувається на базі інтернет-ресурсу ЗВО 
«Електронний Кампус» (https://ecampus.kpi.ua), що реалізує взаємодію між здобувачами, НПП, університетською 
адміністрацією різних рівнів. Для кожної дисципліни є доступ до навчально-методичного забезпечення, контролю 
відвідування, стану освітнього процесу. «Електронний Кампус» інтегрований із платформою дистанційного 
навчання «Сікорський» (https://www.sikorsky-distance.org/), сайтами всіх підрозділів, електронним розкладом. 
Кафедра ХПСМ має Wi-Fi з вільним доступом, мультимедійне обладнання (3 комплекси) та власні навчальні 
приміщення: 3 комп’ютерних класи, 6 навчально-дослідних лабораторій.

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

У ЗВО створено освітнє середовище, сприятливе для набуття здобувачами ВО фахової зрілості, спроможності 
розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі прикладної механіки та машинобудування і здійснювати інноваційну 
професійну діяльність в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та формування 
високої адаптивності здобувачів ВО в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та 
іншими стейкхолдерами. Зокрема, створено заходи для обґрунтованого вибору вибіркових дисциплін здобувачами 
ВО у вигляді інформаційних ресурсів ЗВО (https://osvita.kpi.ua/node/118), факультету 
(https://cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2021/Polozhennya_Vybirk_Dystsypliny_IXF.PDF), кафедри 
(https://cpsm.kpi.ua/Doc/OP/2022/F_katalog_131_Bak_XPSM.pdf). Графік освітнього процесу має на меті 
забезпечити час для збалансованої і планомірної роботи студентів над отриманням фахових і загальних знань. 
Лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми, лабораторні роботи, курсові проекти і роботи, 
технологія змішаного навчання, самостійна робота, практики і екскурсії, спрямовані на виконання кваліфікаційної 
роботи – дипломного проєкту. Удосконалюється навчальна база - створено навчальну аудиторію з виробництва 
полімерних виробів (ТОВ «Костал Україна» (ДП KOSTAL GROUP)). Створено лабораторію адитивних технологій – 
тривимірного друку на базі методу моделювання пошаровим наплавленням (FDM).

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

Згідно Стратегії розвитку ЗВО на 2020-2025 рр. (https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-
strategy_0.pdf), діє комплекс заходів із забезпечення належних умов для навчання, проживання, підтримання та 
відновлення здоров’я здобувачів ОП на території ЗВО та у Студмістечку (http://studmisto.kpi.ua/). На території 
студмістечка розташовані гуртожитки, спортивні майданчики, заклади харчування, пральня, хімчистка, студентські 
клуби, продуктові магазини, поліклініка, аптека, відділення поліції та служба безпеки університету. Безпека 
освітнього середовища на території ЗВО контролюється відділом охорони праці 
(https://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf), департаментами господарської роботи (https://kpi.ua/node/6845) та 
безпеки (https://kpi.ua/security_department), забезпечується відео-спостереження, пропускна система, спільне 
патрулювання з поліцією та виконання приписів що до порушення вимог пожежної безпеки 
(https://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf). Безпека інформаційного середовища забезпечується КБІС 
(http://kbis.kpi.ua). У зв'язку з дією воєнного стану в ЗВО введено в дію Наказ "Про заходи щодо організації та 
проведення освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану", в якому регламентуються умови 
проведення навчального процесу (https://document.kpi.ua/2022_HY-55). Діє психологічне консультування та кабінет 
психології (https://sss.kpi.ua/). На території кампуса діють обладнані сховища і укриття, розроблено Порядок дій в 
умовах загрози надзвичайної ситуації (https://kpi.ua/2022-emergency-procedure).

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

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти є різними. Важливою складовою є інформаційна мережа «Електронний Кампус» (https://ecampus.kpi.ua), що 
поєднує організаційні, освітні та інформаційні функції завдяки організації планування і контролю занять (сервіси 
«Поточний контроль», «Атестація» тощо), засобам комунікації «викладач-студент» (сервіс «Повідомлення»), 
семестрового контролю (сервіс «Сесія»), посилань на навчально-методичне забезпечення з кожної дисципліни, 
офіційні документи (Кодекс честі), реалізації оцінювання рівня задоволеності здобувачів кожним викладачем за 
низкою оціночних критеріїв (сервіс «Опитування») тощо. Вказані функції виконують також офіційні сайти 
університету (https://kpi.ua), факультету (http://ihf.kpi.ua/) та кафедри (https://cpsm.kpi.ua). Оперативне 
інформування здійснюється телеграм-каналами деканату ІХФ (https://t.me/dekanatihf), кафедри ХПСМ 
(https://t.me/cpsm_kpi), facebook-сторінки кафедри (https://www.facebook.com/cpsmkpi/). Освітню функцію 
виконують викладачі кафедри, що задіяні в підготовці здобувачів ОП «Прикладна механіка». Допоміжною 
освітньою ланкою є платформа дистанційного навчання «Сікорський» (https://www.sikorsky-distance.org). 
Консультативну юридичну, правову і соціальну підтримку в університеті здобувачам надають юридична клініка 
«Defendo» (http://defendo.kpi.ua) та Студентська соціальна служба (http://sss.kpi.ua). Комплексним механізмом 
підтримки здобувачів є куратор групи (https://kpi.ua/curator-about); органи студентського самоврядування та  
Наукове товариство студентів та аспірантів (https://kpi.ua/ntsa); Профком студентів (https://studprofkom.kpi.ua); 
Центр розвитку кар’єри (http://rabota.kpi.ua) та інші загальноуніверситетські підрозділи (https://kpi.ua/structure). 
Для консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники та роботодавці. Це підтверджує належний 
рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів 
вищої освіти.

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)

Прийом на навчання осіб з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua). Для реалізації прав на освіту вказаних осіб розроблено «Порядок супроводу 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті» ( (http://document.kpi.ua/2018_1-21). 
Згідно Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/statute), створення необхідних умов для здобуття вищої 
освіти особами з особливими освітніми потребами відноситься до одного з головних зобов’язань Університету, 
зокрема будівлі, споруди і приміщення Університету враховують потреби таких осіб, а якщо відповідні об’єкти 
неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне 
пристосування з урахуванням універсального дизайну (п. 5.7). В університеті також діє Положення про організацію 
інклюзивного навчання (https://osvita.kpi.ua/node/172). Платформа дистанційного навчання «Сікорський», 
Електронний Кампус (https://ecampus.kpi.ua) дають змогу задовольнити такі потреби. Згідно порядку супроводу осіб 
з інвалідністю (https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf) до входу в навчальний корпус № 19 веде пандус, а в 
корпусі діє ліфт. Таким чином, ЗВО створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими 
освітніми потребами. На кафедрі ХПСМ за спеціальністю 131 - Прикладна механіка ще не навчалися здобувачі з 
особливими освітніми потребами, тому і конкретних прикладів немає.

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?

В університеті діє Положення про вирішення конфліктних ситуацій – Наказ № 7-170 від 22.09.2020 «Про 
вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://document.kpi.ua/2020_7-170). Зокрема, 
даний документ містить процедуру вирішення конфліктних ситуацій. Діє Кодекс честі КПІ імені Ігоря Сікорського 
(https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf), в якому встановлюються основні моральні принципи та правила етичної 
поведінки співробітників і здобувачів університету. Для контролю дотримання вказаними особами норм цього 
Кодексу в КПІ створено Комісію з питань етики та академічної чесності. Комісії надано право отримувати і 
розглядати заяви, які стосуються порушення Кодексу честі, надавати рекомендації адміністрації Університету та 
його підрозділів стосовно застосування відповідних санкцій щодо порушників. Зокрема неприйнятними діями 
визначаються сексуальні домагання, прояви дискримінації, корупції, поширення неправдивої інформації тощо. 
Також Правила внутрішнього розпорядку КПІ імені Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/admin-rule) визначають права 
та обов’язки співробітників (п. 5, 6) та здобувачів (п. 8, 9) щодо норм поведінки учасників освітнього процесу. Права 
та обов’язки здобувачів також регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://kpi.ua/regulations). Куратори академічних груп здобувачів  мають змогу на ранньому етапі виявляти 
потенційні конфліктні ситуації, проблеми соціально-психологічної адаптації та ін. (https://kpi.ua/curator-about). 
Профілактикою конфліктних ситуацій займається Студентська соціальна служба (http://sss.kpi.ua). З метою захисту 
прав та інтересів здобувачів діють також органи студентського самоврядування, що створюються на рівні 
академічних груп, кафедр, факультетів та інститутів, університету в цілому, а також кімнат, блоків, поверхів, 
гуртожитків, студентського містечка; Наукове товариство студентів та аспірантів (https://kpi.ua/ntsa), Профком 
студентів (https://studprofkom.kpi.ua). Адміністрацією Університету регулярно проводяться соціологічні опитування 
студентів за допомогою Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс» (https://socioplus.kpi.ua/). 
Вченою радою університету затверджено антикорупційну програму (https://kpi.ua/program-anticor). Кожен 
співробітник або здобувач може повідомити про прояви корупції електронним або звичайним поштовим листом. 
Відділом соціально-психологічної роботи Студентської соціальної служби КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(http://sss.kpi.ua) та Українським Центром ґендерної освіти (https://kpi.ua/gender) надаються консультації з питань 

Сторінка 20



вирішення конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних із питаннями сексуальних домагань та проявів гендерної 
нерівності. У корпусі № 19 встановлено скриньку довіри, а на сайті кафедри ХПСМ (https://cpsm.kpi.ua) розміщено 
посилання, за яким можна звертатися у разі виникнення конфліктних ситуацій. Протягом періоду провадження 
освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій не виникало.

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

У КПІ ім. Ігоря Сікорського створено низку нормативних документів, якими регулюються процедури розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, а саме: Положенням про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказ № 7/124 від 20.07.2020 р. (https://kpi.ua/regulations); 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказ № 
7/165 від 10.09.2020 р. (https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf); Положенням про розроблення, затвердження, 
моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/137). Затвердження 
освітніх програм університету відбувається відповідно до Наказу № НОН/261/2022 від 21.09.2022 р. "Про 
затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей" (https://osvita.kpi.ua/node/134).

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

ОПП бакалаврів «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» розроблена у 2018 році на кафедрі хімічного, 
полімерного і силікатного машинобудування (в.о. завідувача проф. Гондлях О.В.) робочою групою: голова – доц.. 
Щербина В.Ю., члени – доц. Казак І.О., доц. Сідоров Д.Е. Перша редакція ухвалена методичною радою університету, 
протокол №7 від 29.03.2018 р. та затверджена Вченою радою, протокол №4 від 02.04.2018 р. зв’язку з введенням 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка за першим (бакалаврським) рівнем (наказ МОН № 
865 від 20.06.2019 р.) ОПП перероблена групою розробників, доцентами Сідоровим Д.Е, Казак І.О., Щербина В.Ю. 
під керівництвом д.т.н., доц. Сокольського О.Л., зі змінами та доповненнями була затверджена Вченою радою 
університету, протокол №5 від 30.06.2020 р., уведена у дію наказом ректора № 1/231 від 08.07.2020 р. Наступне 
оновлення ОПП відбувалося у 2021 році і полягало у зміні переліку та розподілу компонентів освітньої програми за 
кредитами та циклами
підготовки. Крім того, проведено оновлення структури і складу вибіркових дисциплін та здійснена модернізація 
системи вибору даних дисциплін студентами.
Враховано рекомендації щодо оновлення освітніх програм та особливостей розроблення навчальних планів 
підготовки бакалаврів (наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського від 30.11.2020 р . № НОН/35/2020 «Про вдосконалення 
освітніх
програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» та відповідно змінено перелік обов'язкових та вибіркових 
освітніх компонентів. Оновлення виконувала група під керівництвом д.т.н., доц. Сокольського О.Л. у складі доцентів 
Сідорова Д.Е, Казак І.О., Щербини В.Ю. Останнє оновлення ОПП виконано у 2022 р. При оновленні освітньої 
програми враховано результати самоаналізу 2021 р. Враховані зміни, до затверджених Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. No 1187, внесені згідно з Постановою КМ 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text. Впорядковані та деталізовані багатокредитні освітні 
компоненти за семестрами. До складу проектної групи уведені стейкхолдер (Плахотний Ігор Анатолійович, нач. 
конструкторського відділу ТОВ «Віктор-
ВВВ») та студент (Максютов Олексій, студент групи ЛУ-81). Враховано вимоги наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського від 
22.10.2021 р . N НОН/248 /2021 «Про оновлення освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського». Остання редакція 
ОПП затверджена Вченою радою Університету  протокол №10 від 13.12.2021 р., введена в дію наказом ректора № 
НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.

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

Студент групи ЛУ-12мп Максютов О. є членом проєктної групи даної ОПП. Студенти кафедри можуть брати участь у 
роботі різних форм самоврядування: студентська рада (https://kpi.ua/web_studrada), студентські профспілки тощо 
(https://kpi.ua/studprofkom). Участь студентського самоврядування в процедурах внутрішнього забезпечення якості 
ОП регулюється Положенням про студентське самоврядування 
(https://studmisto.kpi.ua/polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya/), Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти (https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf). Згідно цих Положень, представники 
Студентської ради можуть вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, змісту навчальних 
планів і програм тощо. Представники органів студентського самоврядування задіяні у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості освіти шляхом участі у засіданнях Вченої ради факультету та університету, де мають можливість 
ініціювати питання щодо вдосконалення освітнього процесу, вносити пропозиції, ознайомлюватись із документами, 
брати участь в обговоренні питань внутрішнього забезпечення якості освіти. Додатково, інструментами оцінювання 
якості освіти в цілому та роботи НПП студентами є опитування, що проводиться у Кампусі (https://ecampus.kpi.ua/). 
Здобувачі кафедри ХПСМ минулих років Витвицький В.М., Олексишен В.О., Герасименко Ю.Ю. в рамках своїх 
дисертаційних робіт розробили і впровадили в навчальний процес дослідні установки, що підтверджено 

Сторінка 21



відповідними актами (https://cpsm.kpi.ua/).

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

Органи самоврядування студентів (ОСС), що включають студентську раду, профспілки, Наукове товариство 
студентів, аспірантів та молодих вчених (НТСА), беруть активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП, представляють інтереси здобувачів ВО. В ЗВО ОСС має дворівневе представництво: на рівні факультету – 
це комісія із забезпечення якості вищої освіти і Вчена рада факультету; на рівні університету – Вчена та Методична 
ради університету. Також здобувачі ВО залучені до моніторингу якості освіти за допомогою електронного 
анонімного опитування щодо якості викладання НПП в середовищі Електронний кампус (https://ecampus.kpi.ua).

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

Кафедра ХПСМ створила систему постійного зв’язку з роботодавцями, що включає: 1) громадське обговорення ОП 
за участі роботодавців; 2) удосконалення матеріально-технічної бази ЗВО; 3) спілкування з випускниками кафедри 
на постійній основі. Роботодавці також приймають активну участь в удосконаленні освітньої програми за допомогою 
рецензування ОП. Результати обговорення та аналізу відгуків роботодавців показали, що ОП є гнучкою та відповідає 
сучасним потребам компаній. До прикладів участі роботодавців в зміні ОПП можна віднести такий:  в рамках 
договору про науково-технічне співробітництво між кафедрою ХПСМ КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТОВ «Костал 
Україна» (ДП KOSTAL GROUP) у 2019 р. введено в навчальний план кафедри вивчення програмних продуктів 
автоматизованого проєктування, що використовується в процесі конструювання виробів на підприємстві 
(https://cpsm.kpi.ua/novini/5787-pidpysano-dohovir-mizh-kafedroiu-khpsm-ta-tov-kostal-ukraina.html).

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

Згідно наказу НУ/216 від 11.10.2021 (https://document.kpi.ua/2021_HY-216) збирання та врахування інформації 
відносно кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП відбувається кількома шляхами: 1) 
Через особисті зустрічі випускників. 2) Через веб-сторінку кафедри https://cpsm.kpi.ua/, сторінку Фейсбук 
https://www.facebook.com/cpsmkpi та сторінку Telegram https://t.me/cpsm_kpi. 3) Науково-дослідницький центр 
прикладної соціології «Соціоплюс» https://kpi.ua/kpi_socioplus  проводить моніторинг працевлаштування 
випускників. З метою сприяння працевлаштуванню випускників університету затверджені «Положення про 
сприяння в працевлаштуванні здобувачів вищої освіти та випускників» https://osvita.kpi.ua/node/44, Наказ про 
сприяння в працевлаштуванні випускників https://document.kpi.ua/2016_1-239, Наказ "Про затвердження порядку 
співпраці університету та компаніями партнерами/роботодавцями" https://document.kpi.ua/2020_1-159. Важливу 
роль в питанні працевлаштування випускників відіграє партнерство університету з провідними підприємствами 
України. На сьогодні університет має відповідні угоди більш ніж з 2000 підприємствами. Вагомий внесок виконає 
Асоціація випускників КПІ (http://alumni.kpi.ua/), яка об’єднала навколо себе багатьох державних діячів та 
керівників високотехнологічних підприємств. Підвищена якість кадрового складу кафедри ХПСМ за рахунок 
кар’єрного зростання аспірантів після захисту дисертацій (Олексишен В.О., Витвицький В.М., Шилович Я.І., 
Герасименко Ю.Ю.).

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?

Департаментом якості освітнього процесу відповідно до Положень «Про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти» https://osvita.kpi.ua/index.php/node/121 та «Про організацію освітнього процесу» 
https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf впроваджена система внутрішнього самооцінювання якості освітнього 
процесу за ОП. Система внутрішньої акредитації передбачає проведення трьох етапів. Для кафедр критеріями 
внутрішнього самооцінювання є: кадрове забезпечення освітньої діяльності; ресурсне забезпечення освітньої 
діяльності; навчально-методична та інноваційна діяльність; науково-дослідна діяльність; здійснення підготовки 
фахівців за схемою «бакалавр-магістр-доктор філософії». На Вченій раді Інженерно-хімічного (протокол № 10 від 
27 жовтня 2022 р.) факультету розглядались матеріали самоаналізу кафедри ХПСМ відносно відповідності 
показників критеріям внутрішньої акредитації. Контингент здобувачів рівня бакалавр спеціальності 131 менший за 
норматив. Проте, виконати його немає технічної можливості, оскільки максимальний набір на 1-й курс у 2019, 2020 
і 2021-му році набору складав, відповідно, 11, 12 та 13. Цього року – 19 осіб. Тобто набір кожного року зростає. В 
подальшому кількість здобувачів збільшуватиметься. У висновку вказано, що кафедра показує позитивну динаміку 
вдосконалення ОП, а вжиті заходи дозволяють виконати необхідні нормативи. Кафедра, здійснюючи освітню 
діяльність, керується як зовнішніми, так і внутрішніми вимогами Університету до забезпечення якості вищої освіти. 
Так наповнення освітніх компонентів виконується за рахунок аналізу освітніх програм зарубіжних та вітчизняних 
університетів, використовуючи систему громадського обговорення ОП, відстежуючи сучасні тренди розвитку ринку 
праці та особливості економіки.

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?
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Освітня програма 131 «Прикладна механіка» першого рівня освіти (бакалаврського) акредитується вперше за новою 
процедурою проходження акредитації. ОП розроблена відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, 
моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського»   (https://osvita.kpi.ua/node/137), а також на 
основі відгуків стейкхолдерів. При розробці освітньої програми проаналізовано результати акредитації інших ОП 
університету. Гарантами ОП, керівниками відповідних підрозділів Департаменту якості освітнього процесу та 
групами забезпечення ОП університету регулярно проводяться моніторинги та наради з метою виявлення недоліків 
і удосконалення освітніх компонентів, що пов'язані із реалізацією ОП. Відповідно до рекомендацій збільшення 
контингенту здобувачів, зокрема першого рівня освіти (бакалаврського), була інтенсифікована інтернет-рекламна 
кампанія, https://kpi.engineering/vstup-2022#dovidka, https://cpsm.kpi.ua/vstup.html, 
https://vstup.edbo.gov.ua/offer/968732/, що покращило динаміку набору за рахунок залучення вступників минулих 
років випуску. Збільшена кількість публікацій  у фахових виданнях  України (за останні 5 років більш 120 статей) та 
журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science Core Collection), біля 50 
статей за останні 5 років. 

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

Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти чітко регламентується залучення науково-
педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОП. 1) Робочі групи, сформовані з наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників кафедр 
забезпечують розробку і реалізацію ОП, її періодичний перегляд і моніторинг якості. Організовують контрольні 
заходи по перевірці набутих знань, умінь та навичок здобувачами вищої освіти, аналізують результати та вносять 
пропозиції по усуненню недоліків. 2) Кафедри визначають форми і методи викладання, контролюють навчально-
методичне забезпечення, аналізують кадрові можливості та ресурсне (інформаційне та матеріально-технічне) 
забезпечення реалізації ОП. 3) Викладачі відповідають за якість освітніх компонент ОП шляхом змістовного 
наповнення дисциплін, відповідність результатів навчання за даною дисципліною результатам навчання ОП, 
вносять корективи в освітній компонент на основі оцінювання, включаючи оцінювання дисципліни студентами та 
зовнішніми експертами; 4) Здобувачі вищої освіти беруть участь у процесі моніторингу та перегляді освітньої 
програми як учасники робочих груп, здійснюють оцінювання якості ОП через процедури вибору дисциплін, 
оцінювання якості роботи викладачів шляхом опитування в системі «Електронний кампус»: https://ecampus.kpi.ua. 

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

Якість освітньої діяльності і вищої освіти в Університеті забезпечується Системою якості вищої освіти котра являє 
собою сукупність структурних підрозділів, що реалізують покладені на них функцій. Забезпечення якості освіти та 
розподіл відповідальності між структурними підрозділами Університету регламентується «Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» https://osvita.kpi.ua/2020_7-165. В Університеті існує п’ять 
рівнів системи оцінювання якості вищої освіти які узгоджені відносно розподілу відповідальності між різними 
структурними підрозділами. 1. Здобувачі освіти Університету та їх ініціативні групи. 2. Рівень поточного 
моніторингу та безпосередньої реалізації ОП. Сюди входять: групи забезпечення ОП, кафедри, відповідальні за 
освітні компоненти, ініціативні групи здобувачів освіти, роботодавці. 3. Рівень впровадження і адміністрування ОП 
та моніторингу і потреб галузевого ринку праці. До структурних підрозділів відносяться: адміністрації факультетів, 
органи студентського самоврядування, галузеві ради роботодавців. 4. Проректори відповідного напрямку діяльності: 
загальноуніверситетські структурні підрозділи, органи студентського самоврядування, консультативні органи, 
об'єднані ради роботодавців. 5. Рівень прийняття системоутворюючих рішень. До заходів внутрішнього 
забезпечення якості належить проведення самоаналізу (https://document.kpi.ua/2022_HOH-253), опитування 
здобувачів ВО в системі «Електронний кампус», https://ecampus.kpi.ua 

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються: Статутом Університету https://kpi.ua/statute, 
Кодексом честі (https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf), що встановлює загальні моральні принципи та правила 
етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності. 
https://kpi.ua/code, Правилами внутрішнього розпорядку https://kpi.ua/admin-rule та Колективним договором 
https://profkom.kpi.ua/kolektivniy-dogovir-2021-2024-rr/. Освітній процес в університеті регламентується 
наступними положеннями: Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
https://osvita.kpi.ua/2020_7-165 , Про організацію освітнього процесу в університеті https://kpi.ua/regulations, Про 
кафедри https://document.kpi.ua/2009_1-46a, Про планування та облік педагогічного навантаження викладачів 
https://osvita.kpi.ua/node/31, Про поточний календарний та семестровий контроль https://osvita.kpi.ua/node/32, Про 
куратора академічної групи https://kpi.ua/curator-about.  Нормативними документами щодо організації навчального 
процесу – https://kpi.ua/documents. Також документів для учасників освітнього процесу розміщенням на 
електронних ресурсах відповідних підрозділів. З допомогою офіційних Телеграм-каналів кафедр, факультетів, 
університету відбувається впровадження чи фіксується внесення змін до документів які доводяться до відома НПП, 
здобувачів та інших зацікавлених осіб.
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Веб-сторінка кафедри ХПСМ для отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 
https://cpsm.kpi.ua/pro-kafedru/zv-yazki-kafedri.html, https://cpsm.kpi.ua/kontakti.html

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

Освітня програма спеціальності на сайті університету – https://osvita.kpi.ua/131_OPPB_IPPO, на сайті кафедри 
ХПСМ https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/131_OPPB_IPPO_2022.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін ОП «Прикладна механіка» на нашу думку можна віднести:
1. Всебічність підготовки здобувачів вищої освіти та унікальність її спрямованості стосовно рівномірного розкриття 
змісту головних розділів механіки. 2. Ефективного розподілу навчального матеріалу між лекційним, лабораторно-
практичним і самостійним блоками. 3. Переважна більшість навчальних курсів, що складають ОП, супроводжуються 
створеними викладачами кафедри методичним забезпеченням – навчальним, методичним та довідниковими 
посібниками. Це економить час лабораторно-практичних занять, спрощує пошук інформації за тематикою курсу, 
дозволяє уніфікувати вимоги щодо підготовки до проміжних та підсумкових контролів. 4. Професорсько-
викладацький склад факультету веде активну наукову роботу, постійно залучаючи до її проведення студентів. 5. У 
багатьох навчальних курсах суттєва увага приділяється методології вирішення інженерних проблем, шляхам 
з’ясування кола невирішених технічних проблем та підходам до їхнього вирішення у відповідній галузі. Серед 
студентів кафедри є доволі значний відсоток здобувачів вищої освіти, що демонструють бажання та здібності до 
виконання самостійних науково-технічних проєктів. Запорукою цього є структура тих навчальних курсів, які 
орієнтують студентів на пошук недостатньо досліджених  технічних проблем. До умовно слабких сторін програми 
можна віднести потребу у збільшенні залучення роботодавців до викладацького процесу варіативної складової, яке 
зараз фінансується недостатньо. Потрібно відмітити, що в ОП недостатньо реалізовано потенціал зовнішньої 
академічної мобільності, що вимагає узгодженості ОП з програмами передових іноземних університетів. Важливим 
також залишається питання відносно усунення суперечностей між програмами суміжних дисциплін, пов’язаних з 
різним станом осучаснення змісту цих програм та вимагають оновлення з урахуванням новітніх технічних 
досягнень.

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

Розвиток ОПП «Прикладна механіка» планується у відповідності до напрямів, сформульованих «Стратегією 
розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки» (https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-
strategy_0.pdf). Для подальшої співробітництва з світовими університетами та інтернаціоналізації освітнього 
процесу передбачити в розробці ОП питання академічної мобільності, інтернаціоналізації наукових досліджень 
https://mobilnist.kpi.ua/. Використання європейських інструментів мобільності і забезпечення якості, таких як 
Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS). Розвиток ОП повинен базуватись на 
використанні потенціалу університету. Найближчими перспективами розвитку ОП є продовження адаптації до 
сучасних змін ринку праці, узгодження ОП з іноземними університетами, впровадження в освітній процес сучасних 
інформаційних технологій, продовження розробки і використання моніторингу якості вищої освіти 
(https://osvita.kpi.ua/node/137), зокрема шляхом реалізації стандартів доброчесності, збільшення кількості 
публікацій здобувачів вищої освіти у провідних національних та іноземних журналах, зокрема в тих що індексуються 
у Scopus та Web of Science. Передбачається розвиток в атестаційних роботах дослідницької складової і на її основі 
регулярна участь кращих здобувачів у Всеукраїнському конкурсі та конференції наукових студентських робіт 
«Золотий каштан» (http://upakjour.com.ua/klub-pakuvalnik%D1%96v/konferencz%D1%96%D1%97/zolotij-kashtan/), 
який є платформою для апробації та взаємообміну інформацією про передові напрями галузі в середовищі освітньо-
наукової та виробничої спільноти.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

Дата: 
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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

Інформатика навчальна 
дисципліна

Інформатика_131.p
df

Co9aV/sgbhe/1G/lpc
uq7fxVeEgVyHBlaAf

LlIyeJzQ=

Використовується сучасне 
комп’ютерне (ПЕОМ на базі Xeon 
5450 3GHz, 2009 р.) та 
мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Частина 
1. Основи опору 
матеріалів

навчальна 
дисципліна

Механіка 
матеріалів і 
конструкцій. 

Частина 1. Основи 
опору 

матеріалів.pdf

uTTdrO+w89ZXAh6
OXuy9QCQmlJSsgS

Or9BRjcE4n1wc=

Використовується 
спеціалізоване лабораторне,  
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання Google 
Meet

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Частина 
2. Опір матеріалів при 
складному 
навантаженні

навчальна 
дисципліна

Механіка 
матеріалів і 
конструкцій. 

Частина 2. Опір 
матеріалів при 

складному 
навантаженні.pdf

F944WTgXyMmdzG1
zjH5Y5yfeBnf+GBuz
AbGWGGGduHw=

Використовується 
спеціалізоване лабораторне,  
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання Google 
Meet

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Курсова 
робота

курсова робота 
(проект)

Курсова робота з 
механіки 

матеріалів і 
конструкцій.pdf

UTIPaGA/TDPtpsJD
6DNTAfUxhcUUXC/

TVzpMRkl8s/4=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання Google Meet

Теоретичні основи 
теплотехніки

навчальна 
дисципліна

Теоретичні основи 
теплотехніки. 

ХПСМ.pdf

H72LWAjW2pfpv9h
4XPPY1b1N/cIgD9b9

rE5QG0SzLk8=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Метрологія, 
стандартизація і 
сертифікація

навчальна 
дисципліна

Метрологія, 
стандартизація і 
сертифікація.pdf

L8KlAacGrqUWjo8b
S38+SX6XxqkMFxE

pDOq31Ay6xEU=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набор 
лабораторного обладнання для 
вимірювань

Теорія механізмів і 
машин

навчальна 
дисципліна

Теорія механізмів і 
машин.pdf

Z7cGlgnSOJB1/6+Y
GOanjD6vp3Nbmp/

uX7C3buYGi54=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набор 
лабораторного механічного 
обладнання 

Теорія механізмів і 
машин. Курсова 
робота

курсова робота 
(проект)

Теорія механізмів і 
машин КР.pdf

qt+4wX/VYFAvSeFw
xg+javqRcDAZdHW1

W0bJLcx9d6c=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Механіка рідини та 
газу

навчальна 
дисципліна

Механіка рідини і 
газу.pdf

AhP2qWwSIHhxDL0
3S11ipE6Ha3qQEiwh

HaV/Y4ZX/Ms=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», 
комплект 
електрогідромеханічного 
обладнання

Деталі машин і основи 
конструювання

навчальна 
дисципліна

Деталі машин і 
основи 

конструювання.pdf

qEQgH/W5Cal8tzKP
1A6FOjpuFN4EJDn1

Cip/qApDW/U=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набор 
лабораторного механічного 
обладнання

Деталі машин і основи 
конструювання. 

курсова робота 
(проект)

Курсовий проект з 
деталей машин і 

1kMfbCvv14vBhbQj0
PIpgDB70lqlHPMEp

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 



Курсовий проєкт основ 
конструювання.pdf

UlxIWNVMuQ= платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», ACAD 21 
студ. версія

Матеріали і 
обладнання для 
виготовлення 
полімерних упаковок

навчальна 
дисципліна

Матеріали і 
обладнання для 
виготовлення 

полімерних 
упаковок.pdf

j182I1tiDtC7fHLffpB
AitD6JA5hL1QIiFSxe

LHVTQI=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», 
лабораторне обладнання для 
виготовлення полімерних 
виробів, 1978-2015 рр.

Інженерні розрахунки 
на ПЕОМ

навчальна 
дисципліна

Інженерні 
розрахунки на 

ПЕОМ.pdf

r+3RCO/Syf/c2P3cR
aeXvFe2YyPE3SjsUX

/biZW7wxM=

Використовується сучасне 
комп’ютерне (ПЕОМ на базі Xeon 
5450 3GHz, 2009 р.)  та 
мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Основи 
конструювання 
упаковок

навчальна 
дисципліна

Основи 
конструювання 

упаковок.pdf

Eb1GVgka6SoU8Nyx
ABHkO4gS7YU0VOff

q4r/aGO2Ft0=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, проєктор, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Пакувальні технології 
та обладнання

навчальна 
дисципліна

Пакувальні 
технології та 

обладнання.pdf

YIaeFQ6C4DxAIZL5
TDHRjqeQpH0fHdSt

KDPEG7gy+7Y=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, проєктор, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», 
комплект діючих зразків 
пакувального обладнання (6 од) 
2009 рік вип.

Експлуатація та 
обслуговування 
технологічного 
обладнання

навчальна 
дисципліна

Експлуатація та 
обслуговування 
технологічного 
обладнання.pdf

POVtTOlUluFJqlN2J
UDY1QgCWYaHK5U

OFbVCe8hZC9M=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
проєктор, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський», зразки обладнання, 
1977-1998 р.р.

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

курсова робота 
(проект)

Технологічні 
процеси і 

обладнання. 
Курсова робота.pdf

4Xn8+jsqVDgtHTNc
hPNTBEnbcd48IyC2

WKUehIQ1d40=

Використовується сучасне 
комп’ютерне (ПЕОМ на базі Intel 
8400 3GHz, 2019 р.)  та 
мультимедійне обладнання, 
проєктор, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський», SolidWorks 
(ліцензія КПІ ім. Ігоря 
Сікорського)

Автоматизація 
технологічних 
процесів

навчальна 
дисципліна

Автоматизація 
технологічних 

процесів.pdf

wjmxO3H/Y4GrxXD
5dsXo3LIETyJkbRL

GcAB9YSN3lYs=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, Всесвітня 
компютерна мережа Інтернет

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика.pdf

dk5DHCdipFVZHLK
/GIC0Lt8aGyWXAoz

7OmYa8UzpLqQ=

Використовується 
мультимедійне обладнання, 
системи автоматизованого 
проєктування, PowerPoint»

Дипломне 
проектування

підсумкова 
атестація

Дипломне 
проектування.pdf

F1NOpo3L5e+ae+8w
OZIzledklRaX7XaiN

ZDUELhko/w=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, SolidWorks (ліцензія 
КПІ ім. Ігоря Сікорського), 
системи VESNA, APROKS (власні 
розробки кафедри), ACAD 21 студ. 
версія

Основи застосування 
CAD/CAM/CAE

навчальна 
дисципліна

Основи 
застосування 

CAD_CAM_CAE.pdf

nTVXOuJyiocVR04T
sxU6isE6VtIrBG7arS

TV0/vYTF4=

Використовується сучасне 
комп’ютерне (ПЕОМ на базі Intel 
8400 3GHz, 2019 р.)  та 
мультимедійне обладнання, 
проєктор, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський», CATIA 5 навчальна 
версія

Електротехніка і 
електроніка

навчальна 
дисципліна

Електротехніка і 
електроніка.pdf

4lfpTRxd7L1TzkXIBt
5fEpu1LEvmLetcQjfL

Учбово-дослідний навчальний 
стенд (НДЛС-1) – 10 шт.



nfYb3VI= - Осцилограф С1-83 – 6 шт.
- Фазометр ФЧ-2 – 6 шт.
- Магазин опорів Р33 – 6 шт.
- Прилад комбінований цифровий 
Щ4313 – 6 шт.
- Міліамперметр Е536 – 6 шт.
- Ватметр Д5004 – 6 шт.
- Вольтметр Е515 – 6 шт.
Дистанційний курс на 
Платформі «Сікорський», 
посилання:  
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=40 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=41

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

курсова робота 
(проект)

КП Технологічне 
обладнання.pdf

zyKu0Tvk1+DRHrzc
CxH6QOKUqlcti54qT

/2p3s2CL40=

Використовується сучасне 
комп’ютерне (ПЕОМ на базі Intel 
8400 3GHz, 2019 р.)  та 
мультимедійне обладнання, 
проєктор, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський», SolidWorks 
(ліцензія КПІ ім. Ігоря 
Сікорського), ACAD 21 студ. 
версія

Теоретична механіка - 
3. Динаміка

навчальна 
дисципліна

Теоретична 
механіка-3. 

Динаміка.pdf

D2s8YbDbEb9g0IP1
HGckHFI/j6B9llqTW

XneYQ6uU4U=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=59 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=117

Теоретична механіка. 
Частина 1. Статика 
Кінематика

навчальна 
дисципліна

Теоретична 
механіка-1. 

Статика.pdf

QyIM1npORiKKgbV
Cb+YiUpCK+D0Tqjw

rjymHaxrczBU=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=59 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=117

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Українська мова за 
професійним 

спрямуванням.pdf

RtHHZKk2L2FJRhY
84BnjVUHlDpHwm/

Uozc7wZPjHlh8=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: Moodle, 
Google Classroom

Україна в контексті 
історичного розвитку 
Європи

навчальна 
дисципліна

Україна в 
контексті 

історичного 
розвитку 

Європи.pdf

nWZz84w4R1VIsFsz
XN6DnJx75VI2SmsS

/v912xemqL0=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: Moodle, 
Google Classroom

Основи здорового 
способу життя

навчальна 
дисципліна

Основи здорового 
способу життя.pdf

PpjO8LUF2Tay5YHts
dsVvIyqqzRx3GscH2

+6uQPZtSg=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський

Практичний курс 
іноземної мови. 
Частина 1

навчальна 
дисципліна

Практичний курс 
іноземної мови. 
Частина 2.pdf

kvWCwItE6P8y9yJK
anMj0isBARtZTf3hL

kKLsTinVBA=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: Moodle, 
Google Classroom. Безкоштовний 
для здобувачів (сплачений за 
рахунок ЗВО) доступ до баз 
Scopus і Web of science

Практичний курс 
іноземної мови. 
Частина 2

навчальна 
дисципліна

Практичний курс 
іноземної мови. 
Частина 2.pdf

kvWCwItE6P8y9yJK
anMj0isBARtZTf3hL

kKLsTinVBA=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: Moodle, 
Google Classroom. Безкоштовний 
для здобувачів (сплачений за 
рахунок ЗВО) доступ до баз 
Scopus і Web of science

Економіка та навчальна Економіка і IpYot0AxUVD02yrW Використовується 



організація 
виробництва

дисципліна організація 
виробництва.pdf

miMm/JDp4CZi4Ro
/IjaUHty+jGk=

мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Охорона праці та 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

Охорона праці та 
цивільний 
захист.pdf

n6NmUeWuCUBDV
niyTKecTNjYg1sIrlV

Dlq2PO/rpYo8=

Використовується 
мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Вступ до філософії навчальна 
дисципліна

Вступ до 
філософії.pdf

R796VcircebvDU0fZ
NAiKd32jrSe34Pqe+

DakSyTfiM=

Сервіси Google, Дистанційний 
курс на Платформі «Сікорський», 
посилання:  
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=2467

Підприємницьке 
право

навчальна 
дисципліна

Підприємницьке 
право.pdf

R//QYE2nyagSYDnF
Z3uen9yjslpSlxTC1/

Wn+n/0XGo=

Використовується 
мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», 
«Електронний кампус»

Практичний курс 
іноземної мови 
професійного 
спрямування. Частина 
1

навчальна 
дисципліна

Практичний курс 
іноземної мови 
професійного 
спрямування. 
Частина 1.pdf

cYuBoP59QxX2dLZX
tEk09gs+aS8ZOpn1x

SQD7jhEIZk=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: Moodle, 
Google Classroom. Безкоштовний 
для здобувачів (сплачений за 
рахунок ЗВО) доступ до баз 
Scopus і Web of science

Практичний курс 
іноземної мови 
професійного 
спрямування. Частина 
2

навчальна 
дисципліна

Практичний курс 
іноземної мови 
професійного 
спрямування. 
Частина 2.pdf

bMxc4656+GKXHdt
wvVCZ9j4hdPNCTq

Mjkc7zUq8Xz5s=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: Moodle, 
Google Classroom. Безкоштовний 
для здобувачів (сплачений за 
рахунок ЗВО) доступ до баз 
Scopus і Web of science

Вища математика. 
Частина 1. 
Диференціальне та 
інтегральне числення 
функцій однієї змінної

навчальна 
дисципліна

Вища 
математика-1. 

Диференціальне та 
інтегральне 

числення функції 
однієї змінної.pdf

USgXOdB4aGYacEvr
SS2LATHwVg6NVsF
RMMuU165Sm+c=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Вища математика. 
Частина 2. 
Диференціальне та 
інтегральне числення 
функцій багатьох 
змінних. 
Диференціальні 
рівняння

навчальна 
дисципліна

Вища 
математика-2. 

Диференціальне та 
інтегральне 

числення функцій 
багатьох змінних. 

Диференціальні 
рівняння.pdf

Tw4fVxYdXz57n0aS
q7nFXnU59g/y3GzA

tWared/tnm0=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Вища математика - 3. 
Ряди. Теорія функції 
комплексної змінної

навчальна 
дисципліна

Вища 
математика-3. 

Ряди.Теорія 
функцій 

комплексної 
змінної.pdf

Lq48NRbzzei8qaYgs
DZxSFRAJzPpmhN
MdYO6F6+byh4=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Лінійна алгебра і 
аналітична геометрія

навчальна 
дисципліна

Лінійна алгебра і 
аналітична 

геометрія.pdf

NyY8tZn/+G03Kxk5
9bJm4ZSbvqIjUKEM

rZf9lTaqVEA=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»

Хімія навчальна 
дисципліна

Хімія.pdf ckCjqnXO23KBqHFL
bT53wwNzkyyh58TB

SC5xT74Qyuw=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набір 
реактивів та лабораторного 
посуду

Технологія 
конструкційних 
матеріалів

навчальна 
дисципліна

Технологія 
конструкційних 
матеріалів.pdf

+mXDfeq6VvcsFV5b
9WRRkpsjpoeR1NbI

oN/0BF5/JKs=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набор 
лабораторного обладнання для 
випробувань і вимірювань



Фізика. Частина 1. 
Механіка. 
Молекулярна фізика. 
Електрика і 
магнетизм

навчальна 
дисципліна

Фізика. Частина 1. 
Механіка. 

Молекулярна 
фізика. Електрика і 

магнетизм.pdf

09y0aABTacTQywoo
/D5CxAR++w5JkrI/

23GFlo0/GwI=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набор 
лабораторного обладнання

Фізика. Частина 2. 
Електромагнітні 
хвилі. Квантова 
фізика. Фізика 
твердого тіла

навчальна 
дисципліна

Фізика. Частина 2. 
Електромагнітні 
хвилі. Квантова 
фізика. Фізика 

твердого тіла.pdf

sd4WRhJCzp40bM4
7iSja9qs+7kg4VxQd

Rw6JRPTo9bU=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», набор 
лабораторного обладнання

Інженерна та 
комп’ютерна графіка

навчальна 
дисципліна

Інженерна та 
комп'ютерна 
графіка.pdf

AIxkprfn/zE+DOmS
Z91Xim+7F2v3sR78/

cB1dUF4110=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський», ACAD 21 
студ. версія

Матеріалознавство навчальна 
дисципліна

Матеріалознавств
о.pdf

SA6OTR/A9ehl6mgH
57H8ZKZmzKlldbmc

1O2kpLrQSUA=

Використовується сучасне 
комп’ютерне обладнання та 
платформа для дистанційного 
навчання ZOOM

Теоретична механіка - 
2. Кінематика

навчальна 
дисципліна

Теоретична 
механіка-2. 

Кінематика.pdf

CxUISWgjuH257n4a
SkkZ9opQ+FMNEGi

kgnaZFZSqMvc=

Використовується комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, 
платформа дистанційного 
навчання «Сікорський»: 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=59 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.p
hp?id=117

 
* 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

362258 Бабіна 
Світлана 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 

культури, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

020101 
Культурологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046312, 
виданий 

21.05.2008

15 Вступ до 
філософії

Освіта: Харківська 
державна академія 
культури, 2003, 
спеціальність: 
Культурологія,  
кваліфікація: 
Культуролог, 
викладач історії та 
теорії культури
Науковий ступінь: 
Кандидат 
філософських наук, 
09.00.04 – 
«Філософська 
антропологія, 
філософія культури», 
тема дисертації: 
«Топологія маски: 
філософсько-
антропологічний 
аналіз».
Підвищення 
кваліфікації: 
1. НМК «ІПО» КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
«Розроблення 
дистанційних курсів з 
використанням 
платформи Moodle». 
Термін: з 03.12.21-по 



17.01.22. Наказ по 
університету про 
зарахування 2155-г від 
03.12.2021 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
17.01.2022. Серія ПК 
номер 02070921 / 
007002 – 22.   Обсяг 
програми – 108 акад. 
год.  ( 3,6 кредити 
ECTS). 
2. Українсько-
польське стажування, 
(Польща – Україна).   
«Фандрейзинг та 
основи проєктної 
діяльності в закладах 
освіти: європейський 
досвід».  Термін:  
12.02.22 - 20.03.22 р. 
Наказ № 13 - ве  від 
09.02.22. 
Сертифікат Series and 
registration number: 
SZFL-001363,  
Додаток до 
сертифікату SZFL-
001363  від 20.03.22
Fundraising and 
organization of project 
activities in educational  
establishments: 
european experience
180 hours (6 ECTS 
credits).

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4,  12, 14, 
19.

п. 1
1.1. Новіков Б.В., 
Руденко Т.П., Бабіна 
С.І. (2022). 
Філософська творчість 
Г. Сковороди  в 
аспекті морального 
вдосконалення 
людини. Освітній 
дискурс: збірник 
наукових праць, 
№41(7-9) . –  С. 38-46.
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/52034
1.2. Руденко Т.П., 
Костроміна Г.М., 
Бабіна С.І. (2022). 
Розвиток творчого 
потенціалу студентів в 
умовах реформування 
сучасної вищої освіти. 
Освітній дискурс : 
збірник наукових 
праць,  №39 (1-3). С. 
90- 99.
http://www.journal-
discourse.com/uk/arkhi
v/2022-rik/vipusk-39-
1-3
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/49406
1.3. Бабіна С. І. 
Трансформації 
людини в сучасному 
культурному просторі: 
етико-аксіологічний 
аспект (2021). Вісник 
Національного 



юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого. 
Серія: Філософія, 
філософія права, 
політологія, 
соціологія, 4 (51). С. 
96-107. (фах.)
https://doi.org/10.2156
4/2663-
5704.51.242005
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/45078
1.4. Абакумова О.О., 
Бабіна С.І. (2020.) 
Актуальні питання 
професійної 
підготовки фахівців із 
соціальної роботи в 
умовах 
дистанційності. 
«Науковий часопис» 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
- Випуск № 77. – С. 5-
8. (фах.)
http://chasopys.ps.npu.
kiev.ua/archive/77/3.p
df 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/39184
1.5. Бабіна С. Маска та 
самоідентичність 
особистості. (2018). 
Вісник Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету. - № 1 
(117). - С. 109-118. 
(фах).
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vknteu_2018_1_11
.
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/37625
1.6. Бабіна С.І. Гра 
масками як форма 
екзистенційної 
свободи (2018) «Гілея: 
науковий вісник»: 
Збірник наукових 
праць. – К., 2018. – 
Вип. 134 (№ 7). - С. 
297-302. (фах. та 
входить до 
міжнародних баз: 
Google Scholar; Index 
Copernicus (Польща); 
EBSCO Publishing, Inc. 
(USA); SIS (Scientific 
Indexing Services) 
(USA); InfoBase Index 
(Індія)).
 http://www.gileya.org/
index.php?
ng=library&cont=long&
id=160
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/37627 

п. 4
4.1. Вступ до філософії 
[Електронний ресурс] 
: Конспект лекцій; 
навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 



бакалавра за всіма 
освітніми програмами 
всіх спеціальностей / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
Новіков Б.В., Богачев 
Р.М., Муратова І.А., 
Бабіна С.І.,  
Костроміна Г.М., 
Пенюк В.Б., Руденко 
Т.П., Самарський А.Ю. 
– Електронні текстові 
дані – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022. – 114 с. ( Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського  
(протокол № 5 від 
24.06.2022 р.) за 
поданням Вченої ради 
ФСП (протокол № 10  
від  20.06.2022 р.)). 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/48432
4.2. Вступ до 
філософії. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
бакалавра за всіма 
освітніми програмами 
всіх спеціальностей / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
Б. В. Новіков, Р. М. 
Богачев, С. І. Бабіна, 
В. М. Зуєв, Г. М. 
Костроміна, Т. М. 
Свідло, М. І. 
Сторожик. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. – 84 с. (Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 2 від 9.12.2021 р. за 
поданням Вченої ради 
ФСП (протокол № 1 
від 27.08.2021 р.) 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/47940
4.3. Робоча навчальна 
програма кредитного 
модуля 
"Культурологія" для 
всіх спеціальностей та 
всіх галузей знань  
(бакалавр, денна, 
2022-2023 н.р.). 
Укладачі: Бабіна С.І., 
Костроміна Г.М. 
Ухвалено кафедрою 
філософії (протокол 
№1 від 30.08.2022 р. 
Погоджено 
Методичною комісією 
університету 
(протокол № 3 від 
27.01.2022 р.).
https://osvita.kpi.ua/sit
es/default/files/discipli
nes/Syllabus_Kulturolo
giia_22-23.pdf
4.4. Робоча навчальна 
програма кредитного 



модуля «Філософські 
основи наукового 
пізнання»   для 
спеціальності 105 
"Прикладна фізика та 
наноматеріали" ФТІ 
(бакалавр, денна) 
2020-2021 н.р. 
Ухвалено кафедрою 
філософії (протокол 
№3 від 11.09.2020 р. 
Погоджено Вченою 
радою ФТІ (протокол 
№11 від 26.11.2020 р.).
URL розміщення на 
сайті підрозділу: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1HuH
UUx77FaX4vzcNsPxbn
8idTk0kPqYN?
usp=sharing

п. 12 
12.1. Бабіна С.І. 
Совість та свобода 
вибору в бутті 
особистості // 
Гуманізм. Людина. 
Совість : Матеріали 
ХХХІІ-х Міжнародних 
людинознавчих 
філософських читань 
(Дрогобич, жовтень 
2022 р.). Частина 
перша / Ред. колегія: 
В.С. Возняк (головний 
редактор), В.В. 
Лімонченко, М.С. 
Галущак. – Дрогобич, 
2022. – 155 с. –  С. 112-
117.
Режим доступу: 
https://dspu.edu.ua/sit
es/sgf/wp-
content/uploads/2023/
01/gumanizm.-
lyudyna.-sovist.-
materialy-
mizhnarodnoyi-
naukovoyi-
konferenciyi-
drogobych-2022-r..-ch.-
1.pdf
Режим доступу: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/52038 
12.2. Бабіна С.І. 
Цінність життя як 
альтернатива 
"екзистенційного 
вакууму особистості" 
// Роль суспільних 
наук у забезпеченні 
стабільності розвитку 
глобальних світових 
процесів у ХХІ ст.: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
Україна, 2–3 квітня 
2021 року). – Київ: ГО 
«Київська наукова 
суспільнознавча 
організація», 2021. – 
80 с. - С. 37-38. -  
розміщений в архіві 
електронних ресурсів 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.  Режим 
доступу: 



https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/40776
12.3. Бабіна С.І. Етика 
відповідальності як 
запорука екологічної 
та біологічної безпеки 
в «суспільстві ризику» 
// Філософія і 
науково-технічна 
творчість у хронотопі 
технічного 
університету»: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  / 
Укладачі: Новіков 
Б.В., Покулита І.К., 
Колотило М.О., Гавва 
О.В. – К.: Ліра-К, 
2020. - 410 с.  -  С. 35-
38. Режим доступу: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/41126 
12.4. Бабіна С.І. Про 
актуальність етико-
аксіологічної 
складової у підготовці 
фахівців із соціальної 
роботи // Актуальні 
проблеми соціальної 
педагогіки та 
соціальної роботи: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Умань, 
15 жовтня 2020 р.) / 
[ред. кол. : Коляда 
Н.М. та ін.]. -Умань : 
ВІЗАВІ, 2020. – 256 с. 
- С. 18-20. Режим 
доступу: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/37631
12.5. Бабіна С.І. 
Актуальні проблеми 
викладання філософії 
у технічному 
університеті //  Вплив 
суспільних наук на 
процес розвитку 
суспільства: можливе 
та реальне: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
Україна, 6-7 березня 
2020 року). - Київ: ГО 
«Київська наукова 
суспільнознавча 
організація», 2020. – 
92 с. – С. 9-11.
Режим доступу: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/35055
12.6. Бабіна С.І. 
Естетичне 
конструювання 
зовнішності як спосіб 
самоконструювання 
образу людини // 
Філософія і художня 
культура у хронотопі 
технічного 
університету: 
Матеріали II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (12 
грудня 2019 р., М. 



Київ) / Укладачі: 
Новіков Б.В., Покуліта 
І.К.,  Гавва О.В. – К.: 
Видавництво Ліра-К, 
2019. – 162 с. – С.15-18.
Режим доступу: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/35056
12.7. Бабіна С.І. 
Безпека внутрішнього 
екзистенційнго світу 
особистості // Безпека 
в сучасному світі. 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. 27-28 
вересня 2019 р., 
м.Дніпро. / Наук. ред. 
О.Ю. Висоцький. – 
Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019. – 364 
с. - С.248-249.
Режим доступу: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/30208
12.8. Бабіна С.І. Роль 
етики 
відповідальності у 
формуванні  
світогляду сучасного 
студента // 
Гуманітарна складова 
вищої освіти: досвід і 
проблеми: Матеріали 
Міжнародної наукової 
Інтернет-конференції, 
Київ, 29 травня 2018 
р.: Тези доповідей. — 
К.: НУХТ, 2018. — 216 
с. - С. 93-94.
Режим доступу:
http://dspace.nuft.edu.
ua/jspui/bitstream/123
456789/28120/1/Huma
nitarian_06_2018.pdf
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Mykytiuk O. Kot T. 
Problems And 
Prospects Of Ukraine's 
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European Monetary 
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прикладні питання 
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Випуск 1 (44)  
https://doi.org/10.1772
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1.2. Вишневська А. М., 
Петренко К. В. Вплив 
глобалізації на 
міграційні процеси у 
світі та Європі. 
Економічний вісник 
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інститут» № 23 
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Ефективність 
застосування 
механізмів 
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забезпечення 
енергонезалежності 
країни в умовах війни. 
Економічний вісник 
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https://doi.org/10.2053
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та Європейський 
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Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. 2022. № 2 
(35). 
URL:http://www.easter
neurope-
ebm.in.ua/index.php/vi
pusk-35-2022 
1.5. Запухляк I., Шегда 
A., Микитюк, О., 
Онисенко T., 
Петренко K. (2022). 
Теорія та практика 
оцінювання рівня 
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зовнішнього 
середовища 
підприємства в умовах 
гібридної війни. 
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3/fcaptp.1.42.2022.368
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економіки і 
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Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. – 156 с.
4.4 Рекомендації до 
виконання 
розрахункової 
роботи» з курсу 
«Техніко-економічне 
обґрунтування 



економічних рішень» 
для студентів 
спеціальності 051 
«Міжнародна 
економіка» освітньої 
програми 
«Міжнародна 
економіка» освітнього 
ступеня бакалавр / 
Міністерство освіти і 
науки України, 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», каф. 
міжнародної 
економіки; О. О. 
Корогодова, К. В. 
Петренко. — Київ, КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2020. – 40 с.

п.7. 
Офіційний опонент, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук 
Євтушенко Ю. В. 
спеціалізована вчена 
рада Д 79.051.04 у 
Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті, 
27.04.2018р.

п.20
Експерт з фінансового 
моделювання та 
соціальний фахівець:
2015-2019 Договір 
спільного 
підприємства. 
«Реконструкція 
окремих компонентів 
системи опалення 
Oster» Постачання 2 
твердопаливних 
котлів потужністю 1,8 
МВт.
Експерт з фінансового 
моделювання та 
соціальний фахівець
Національні проекти:
Техніко-економічне 
обґрунтування 
проекту модернізації 
конкретних 
складських систем 
теплопостачання у м. 
Прилуки в рамках 
державно-приватного 
партнерства, м. 
Прилуки, 2018

61324 Ковтун 
Андрій 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

енергозбереже
ння та 

енергоменедж
менту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047956, 
виданий 

05.07.2018

9 Охорона праці 
та цивільний 
захист

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 1995 р., 
спеціальність – 
«відкриті гірничі 
роботи», кваліфікація 
– «гірничий 
інженер».
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.15.03 – відкрита 
розробка родовищ 
корисних копалин, 



Тема дисертації: 
«Удосконалення 
технології керованого 
розколу кам’яних 
блоків невибуховими 
руйнуючими 
сумішами».
Підвищення 
кваліфікації:
1. НМК «Інститут 
післядипломної 
освіти» КПІ ім. І. 
Сікорського, 
«Розроблення 
дистанційних курсів з 
використанням 
платформи Moodle 
3,4», Свідотство ПК 
№02070921/006057-
20, 2020.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 12, 14

п. 1 
1.1. Kravets V. Explosive 
wave propagation in the 
presence of antiseismic 
protective curtain / V. 
Kravets, N. Remez, A. 
Kovtun, A. Shukiurov 
// Ukrainian School of 
Mining Engineering, 
E3S Web of 
Conferences 60, 00011 
(2018) Scopus 
Published online: 16 
October 2018.
1.2. Kachynska N. 
Ecological 
Modernization of 
Enterprises: 
Environmental Risk 
Management, / N. 
Kachynska, N. 
Prakhovnik, 
O.Zemlyanska, O.   
Ilchuk, A. Kovtun // 
Health Education and 
Health Promotionthis 
link is disabled. – 2022. 
–  10(1). – Р. 175–182. 
Scopus
1.3. Ковтун А.І. 
Застосування 
активних методів 
гіперспектральної 
зйомки для 
дистанційного 
моніторингу 
нафтопровідних 
систем / А.І. Ковтун, 
О.В. Землянська, Н.Ф. 
Качинська, В.К. 
Кисиленко // 
Науково-технічний 
журнал 
«Геоінженерія». – 
2020. –  №2. – С. 46-
52.
1.4. Kachynska N.F. 
Labour Protection as an 
Effective Management 
Component of a 
Modern Enterprise / 
N.F. Kachynska, O.V. 
Zemlyanska, A.M. 
Husiev, H.V. Demchuk, 
A.I. Kovtun // Scientific 
Bulletin of Mukachevo 



State University. Series 
«Economics». – 2021. – 
№8(1). – С. 77-85.
1.5. Environmental 
Security as a Guarantee 
of National Security. 
Nataliia A. Prakhovnik, 
Nataliia F. Kachynska, 
Olena V. Zemlyanska, 
Andrii I. Kovtun, 
Oksana S. Ilchuk. 
Environmental security 
as a guarantee of 
national security. Law. 
Human. Environment, 
13(1), 34-42.
1.6. Implementation of 
the Right to Protection 
of Civil Rights under 
Martial Law. 
Prakhovnik, N.A., 
Kachynska, N.F., 
Zemlyanska, O.F., 
Ilchuk, O.S., Kovtun, 
A.I., & Husiev, A.M. 
(2022). 
Implementation of the 
right to protection of 
civil rights under 
martial law. Social and 
Legal Studios, 5(3), 66-
75.

п.4
4.1. Охорона праці та 
цивільний захист. 
Лабораторний 
практикум 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для студ. 
спеціальностей 151 
«Автоматизація та 
комп'ютерноінтегрова
ні технології», 152 
«Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка», 153 «Мікро- 
та наносистемна 
техніка», 171 
«Електроніка», 172 
«Телекомунікації та 
радіотехніка», 162 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 163 
«Біомедична 
інженерія», 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: Н.Ф. 
Качинська, О.В. 
Землянська, О.Ю. 
Арламов, А.І. Ковтун, 
Г.В. Демчук. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. – 113с. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/45082
4.2 Охорона праці та 
цивільний захист. 
Лабораторний 
практикум 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
бакалавра 
спеціальностей 101 
«Екологія», 131 



«Прикладна 
механіка», 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
161 «Хімічні 
технології та 
інженерія» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад. Н.Ф. 
Качинська, О.В. 
Землянська, А.І. 
Ковтун. – Електронні 
текстові дані. – Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2022. – 
136 с. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/48197
4.3. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни (силабус): 
Охорона праці та 
цивільний захист. 
Ухвалено кафедрою 
охорони праці, 
промислової та 
цивільної безпеки 
(протокол №7 від 
11.05.2022 р. 
Погоджено 
Методичною комісією 
ІЕЕ (протокол №12 
від 24.06.2022 р.). 
Бакалавр, очна 
(денна) форма 
навчання.

п.12 
12.1. Kovtun А. 
Introduction of new 
technologies for noise 
reduction in paper 
production / А. Kovtun, 
О. Zemlyanska, М. 
Kovtun // International 
Scientific and Practical 
Conference «Public 
Communication in 
Science: Philosophical, 
Cultural, Economic and 
Context» (15.05.2020, 
Houston, USA). – 
Houston, 2020. – Vol. 
5. – Р. 90-92.
12.2. Землянська О. 
Пожежна безпека в 
галузі 
телекомунікацій / 
О.В. Землянська, А.І. 
Ковтун, Н.Ф. 
Качинська, С.М. 
Ушаков // 
Internationalen 
Wissenschaftlich-
Praktischen Konferenz 
«Tendenze Attuali Della 
Moderna Ricerca 
Scientifica» 
(05.06.2020, Stuttgart) 
Stuttgart, 2020. – Р. 
137-140.
12.3. Ковтун А.І. 
Використання засобів 
індивідуального 
захисту при роботі з 
планитарними 
млинами / А. Ковтун, 
В. Кушнір // XIX 
Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 



“ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ПРОМИСЛОВОЇ ТА 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕК 
(19-21 листопада 2018 
р., м. Київ). – К. КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2018. – С. 179-182. 
12.4. Ковтун А.І. 
Експлуатація та 
обслуговування 
теплообмінних 
апаратів високого 
тиску / А. Ковтун, В. 
Коваль // XIX 
Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
“ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ПРОМИСЛОВОЇ ТА 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕК 
(19-21 листопада 2018 
р., м. Київ). – К. КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2018. – С. 186-188.
12.5. Ковтун А.І. 
Безпека при роботі з 
піччю киплячого шару 
для виробництва 
сірчаної кислоти / А. 
Ковтун, М. Кучера // 
XIX Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
“ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ПРОМИСЛОВОЇ ТА 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕК 
(19-21 листопада 2018 
р., м. Київ). – К. КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2018. – С.183-185.
12.6. Ковтун А.І. 
Механізми 
зменшення рівня 
шуму на робочому 
місці оператора 
контролю 
автоматичної системи 
керування 
технологічним 
процесом 
виробництва азотної 
кислоти / А. Ковтун, В. 
Сліпченко //   XX 
Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
“ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ПРОМИСЛОВОЇ ТА 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕК 
(16.05.2019 р., м. 
Київ). – К. КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2019. – С.190-194.
12.7. Ковтун А.І. 
Протипожежний 
захист в хімічній 
промисловості / А. 
Ковтун, О. Коваленко 
// XX Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
“ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ПРОМИСЛОВОЇ ТА 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕК 
(16.05.2019 р., м. 
Київ). – К. КПІ ім. 



Ігоря Сікорського, 
2019. – С. 195-200.
12.8. Ковтун А.І. 
Заходи безпеки при 
виготовленні 
друкованих/ А. 
Ковтун, В. Кирик // 
XX Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
“ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ПРОМИСЛОВОЇ ТА 
ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕК 
(16.05.2019 р., м. 
Київ). – К. КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2019. – С.201-203.

п.14
14.1. Керівництво 
студентами Глущук 
Валерія Русланівна, 
група ЛЕ-81, ІХФ і 
Проценко Даниїл 
Олексійович, група 
ОТ-81, ІЕЕ, які посіли 
3 призове місце на І 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Цивільна безпека 
(Охорона праці)». 
Наукова робота – 
«Аналіз та оцінка 
небезпеки від 
пилового і шумового 
забруднення 
гранітних кар’єрів» 
(науковий керівник – 
старший викладач 
Ковтун А.І.). 

54658 Сидоренко 
Лілія 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
лінгвістики

27 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Освіта: 
Київський державний 
педагогічний інститут 
ім. О.М. Горького, 
1991 р., спеціальність 
– «Українська мова і 
література», 
кваліфікація – 
учитель української 
мови і літератури

Підвищення 
кваліфікації: 
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти»,
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації серія ПК 
№02070921/005515-
19. Програма 
«Створення і 
використання веб-
ресурсів навчальної 
дисципліни», з 
13.11.2019 по 
19.12.2019. Обсяг 
програми 108 годин.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації серія ПК 
№02070921/007542-
22. Програма 
«Використання 



розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності», з 
25.10.2022 по 
09.12.2022. Обсяг 
програми 108 годин.

Види і результати 
професійної 
діяльності 1, 3, 12, 14, 
19

п. 1
1.1. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М, 
Мовно-
комунікативний 
аспект формування 
критичного мислення 
особистості Мова і 
культура (Науковий 
журнал). К.: 
Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2021. 
– Вип. 23. – Т. І (203). 
– 532 .C.34-39 
1.2. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М, 
Естетичних вимір 
іронії в 
соціокультурному 
просторі Мова і 
культура (Науковий 
журнал). – К.: 
Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2020. 
– Вип. 22–26.06.2020 
–Т. ХХIХ. – С.32
1.3. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М, 
Особливості 
формування мовної 
культури за 
допомогою 
практикумів Мова і 
культура (Науковий 
журнал). – 
Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2019. 
– Вип. 22. – Т. IV 
(199). – С. 168 -172. 
1.4. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М, 
Тільняк А.Я 
Дистанційний курс 
навчання як форма 
організації 
самостійної 
підготовки студентів 
технічних 
спеціальностей 
Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія : 
Педагогічні науки : зб. 
наук. пр. – Вип.1. – 
Бердянськ : БДПУ, 
2019. – С.353-360.
1.5. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М,  А.Ф. 
НечипоренкоА.Ф. 
Особливості розвитку 
критичного мислення 
під час проведення 
дебатів Scientific 
Educational Center 
Warsaw, Poland 
WORLD SCIENCE, № 
3(43) Vol.3, March 



2019, P. 13-16

п. 3
3.1. Практикум з 
культури наукового 
технічного мовлення 
фахівця [Електронний 
ресурс]: навчальний 
посібник для 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр усіх 
спеціальностей / Н. В. 
Тільняк, Л. М. 
Сидоренко; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. –
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
102 с.
Гриф надано 
Методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 6 від 24.06.2022 р.) 
за  поданням Вченої 
ради Факультету 
лінгвістики  (протокол 
№ 11 від 08.06.2022 
р.)
3.2. Навчальний 
посібник «Практикум 
з культури мови та 
ділового мовлення» 
[Електронний ресурс]: 
навчальний посібник 
для здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавр усіх 
спеціальностей / Н. В. 
Тільняк, Л. М. 
Сидоренко; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. –
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
102 с.
Гриф надано 
Методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 3 від 01.12. 2022 р.) 
за поданням Вченої 
ради факультету 
лінгвістики (протокол 
№ 3    від  27.10. 2022 
р.)

п. 12

12.1. Сидоренко 
Л.М.,Тільняк Н.В., 
НечипоренкоА.Ф.Особ
ливості розвитку 
критичного мислення 
під час проведення 
дебатів. Scientific 
Educational Center 
Warsaw, Poland 
WORLD SCIENCE, № 
3(43) Vol.3, March 
2019, P. 13-16RS Global 
Sp. z O.O.
https://rsglobal.pl/inde
x.php/ws/article/view/1
15/108 
 DOI: 
https://doi.org/10.3143
5/rsglobal_ws
12.2. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М 
Формування культури 
мовлення студентів у 



процесі вивчення 
дисциплін 
гуманітарного циклу 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«IMPLEMENTATION 
OF MODERN SCIENCE 
INTO PRACTICE» , 12-
13 січня 2020 року 
Варна, Болгарія – 
С.65-68.https://isg-
konf.com/wp-
content/uploads/2020/
02/I-
IMPLEMENTATION-
OF-MODERN-
SCIENCE-INTO-
PRACTICE.pdf
12.3. Сидоренко Л.М. 
Тільняк Н.В.Мова як 
чинник збереження 
національної 
самосвідомості 
українців. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
Innovative Solutions in 
Research and 
Education: Conference 
Proceedings of the 1st 
International 
Conference, February 
24-26, 2021. São 
Paulo,Бразилія, 
Primedia elaunch LLC, 
p. 96.- С.59 -63.Режим 
доступу: 
https://ispic.ngo-
seb.com/assets/files/1_
conf_24_26.02.2021.pd
f
12.4. Тільняк Н.В., 
Сидоренко Л.М. 
Гіпертекст як 
особлива форма 
інтернет комунікації. 
Мodern engineering 
and innovative 
technologies Heutiges 
Ingenieurwesen und 
innovative 
Technologien. Issue 
№15 Part 4 February 
2021. Germany С. 109-
113
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/view/meit15-
04/meit15-04
12.5. Sydorenko L. M., 
Tilnyak N. V 
Visualization of training 
material using the 
cluster method. 
Міжнародна 
конференція Major 
Achievements in 
Science and Education: 
Conference Proceedings 
of the 1st International 
Conference, October 15, 
2021. Stockholm, 
Sweden.– С.49-52
https://ispic.ngo-
seb.com/assets/files/1_
conf_15.10.2021.pdf
12.6. Сидоренко Л.М., 
Тільняк Н.В., Шуляк 
А. Принципи 



створення 
перекладних 
словників для 
студентів технічних 
спеціальностей. Dubai, 
Зб. наук. доп. ІV 
International Scientific 
and Practical 
Conference  «The goals 
of the World» , 2018, 
С.57-60
 https://www.academia
.edu/37808077

п. 14
14.1. Член 
організаційного 
комітету першого 
етапу ХІІ 
Міжнародного мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
імені Тараса 
Шевченка. Наказ 
НОН/244/2021 від 
21.10.2021.
14.2. Член 
організаційного 
комітету першого 
етапу ХХІІ 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови імені Петра 
Яцика. Наказ НОН/ 
261/2021 від 
27.10.2021.

п. 19
Член Національної 
асоціації україністів  
(Протокол № 1 
засідання 
Організаційного бюро 
НАУ від 15 лютого 
2022 року)

216532 Штефан 
Наталія 
Іллівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
механіко-

машинобудівн
ий інститут

Диплом 
кандидата наук 

TH 098090, 
виданий 

08.04.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000332, 
виданий 

26.02.1998

39 Теоретична 
механіка - 3. 
Динаміка

Освіта:  «Київський 
політехнічний 
інститут», 1983 рік , 
диплом ЗВ № 814086, 
спеціальність: « 
Динаміка та міцність 
машин», кваліфікація: 
інженер-механік-
дослідник
Науковий ступінь:  
кандидат технічних 
наук, спеціальність 
01.02.06
Тема дисертації: 
«Вплив кавітаційних 
явищ на 
нестаціонарну 
поведінку взаємодії 
рідини з 
конструкціями»  
Диплом кандидата 
наук ТН №098090, 8 
квітня 1987г.
Вчене звання: доцент 
кафедри теоретична 
механіка; атестат ДЦ 
АЕ№000332, Рішення 
Вченої ради 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут» від 26 
лютого 1998 року 
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Підвищення 
кваліфікації: 
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти»  «Розроблення 
дистанційних курсів з 
використанням 
платформи Moodle», 
18.11.20 - 18.12.20; 108 
годин; 3,6 кредити; 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації Серія ПК 
номер 02070921/ 
006220-20

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 3,  4, 8, 
12

п. 1
1.1. V. N. Fedorov , V. V. 
Kikot, N. I. Shtefan // 
Determination of 
meridian position by a 
two-step ground 
gyrocompass in the 
mode of self-stop of the 
rotor // Механіка 
гіроскопічних систем, 
мова англ.,  2021,  
№40, с.30-39,  DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/0203-
3771402020249107
1.2. V. N. Fedorov , V. 
V. Kikot, N. I. Shtefan 
// On using the rotor 
acceleration mode to 
increase the accuracy of 
a two-stage 
gyrocompass 
//Механіка 
гіроскопічних систем, 
№39, 2020, мова 
англ., с.5-14. DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/0203-
3771392020229091
1.3. Федоров В.Н., 
Дзерун М.С., Штефан 
Н.І.// Про 
використання 
нелінійності 
характеристики 
маятникової 
коливальної системи 
для визначення 
початкових умов її 
руху // Механіка 
гіроскопічних систем, 
№37, 2019, с. 45-49
1.4. Федоров В.Н., 
Савоник В.О., Шейко 
Є.О. Штефан Н.І.// 
Experimental studies of 
the algorithms for 
reducing the 
temperature 
measurement time 
//Інформаційні 
системи, механіка та 
керування, №20, 
2019, с. 66-74, DOI: 
http://doi.org/10.2053
5/2219-



3804202019194410 
1.5. Fedorov V., Shtefan 
N., Yatchenko M. / 
Algorithmic method of 
the turbo flowmeter 
accuracy increasing // 
Інформаційні 
системи, механіка та 
керування, №18, 2018, 
с. 61-68, DOI - 
https://dx.doi.org/dx.d
oi.org/10.20535/2219-
3804182018122235

п. 3
3.1. Підручник: 
Теоретична механіка. 
Кінематика точки і 
твердого тіла 
[Електронний ресурс] 
: підручник для 
студентів 
спеціальностей: 133 
«Галузеве 
машинобудування»; 
131 «Прикладна 
механіка» / Штефан 
Н.І., Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. –
180с. Режим доступу:  
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/33267
3.2. Навчальний 
посібник з грифом 
університету: 
Теоретична механіка. 
Статика. Кінематика: 
Конспект лекцій 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для студ. 
спеціальності: 113 
«Галузеве 
машинобудування»:  / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021, 177с. Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 7 від 13.05.2021р.) 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/41316
3.3. Навчальний 
посібник з грифом 
університету: 
«Теоретична 
механіка. Динаміка та 
аналітична механіка: 
Конспект лекцій»  . 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для студ. 
спеціальності: 113 
«Галузеве 
машинобудування»:  / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров. – 
Електронні текстові 
дані – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
146с., 2021. Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 



Сікорського (протокол 
№  від .09.2021р.) 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/48132 
3.4. Навчальний 
посібник з грифом 
університету: 
Теоретична механіка. 
Конспект лекцій для 
спеціальності 
151“Автоматизація та 
комп’ютерно – 
інтегровані 
технології”,   // 
Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. / 
Протокол № 9; Дата 
30.05.2019; 183 с. – 
Режим доступу:  
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/27558 

п. 4
4.1. Штефан Н.І., 
Федоров В.М.  //  
Інформаційний ресурс 
СДН  "Теоретична 
механіка. Статика. 
Кінематика", 
Мультимедійний 
додаток "Синтез 
рухів";  Адреса 
розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117
сертифікат УЦДО № 
5168; Дата: 22.02.2018
4.2. Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. // 
Інформаційний ресурс 
СДН «Теоретична 
механіка. Статика. 
СРС»; Адреса 
розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117 
сертифікат УЦДО № 
5165; Дата: 25.01.2018
4.3. Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. //  
Інформаційний ресурс 
СДН: Теоретична 
механіка. Курс лекцій 
(для спеціальностей 
151, 142, 143, 144);  
Адреса розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117  
сертифікат УЦДО № 
5386; Дата: 30.05.2019
4.4. Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров, 
Н.В.Гнатейко // 
Інформаційний ресурс 
СДН "Динаміка 
точки". Адреса 
розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=59 . 
Затверджено 
методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол  
№3від 5 листопада 
2020р. сертифікат 
Серія НМП No 5463 
4.5. Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров // 



Інформаційний ресурс  
СДН «Кінематика»: 15 
лекцій; мультимедійні 
додатки - 14 відео. 
Адреса розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117 
; Затверджено 
методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 2 від 1 жовтня 
2020р. сертифікат 
Серія НМП No 5454
4.6. Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров. 
Інформаційний ресурс  
СДН «Розрахунково-
графічна робота». 
Адреса розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=59 ; 
Затверджено 
методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 2від 1 
жовтня2020р. 
сертифікат Серія 
НМП No 5452
4.7.  Штефан Н.І., 
Федоров В.М. 
«Найпростіші рухи 
твердого тіла. 
Cкладний рух точки» 
// Інформаційний 
ресурс СДН 
дистанційного курсу 
на платформі Ігоря 
Сікорського 
"Теоретична механіка. 
Статика. Кінематика", 
Адреса розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117 
; Затверджено 
методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 5 від 26.05.2022р. 
Серія НМП № 6085
4.8. Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В. 
«Кінематика точки» 
//  Інформаційний 
ресурс СДН 
дистанційного курсу 
на платформі Ігоря 
Сікорського 
"Теоретична механіка. 
Статика. Кінематика", 
Адреса розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117 
, Затверджено 
методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 5 ві 26.05.2022р. 
Серія НМП № 6083

п. 8
Робота у складі 
організаційного 
комітету  1-го та 2-го 
турів Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
теоретичної механіки 
у 2018-2020 роках



п. 12
12.1. Yurov M.S., 
Fedorov V.M., Shtefan 
N.I. Using the rotor 
angular velocity change 
mode to increase the 
latitude gyro accuracy, 
// Актуальні 
проблеми інженерної 
механіки / Тези 
доповідей IХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2022. ― 213 с., 
с.191.
12.2. Study of the 
motion of a material 
point on the inner 
surface of the cylinder 
// Pugach Y.R, Doctor 
of philosophy, Associate 
Professor Shtefan N.I. 
// НТУУ КПІ, 19 
міжнародна науково-
практична конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих вчених 
"Ресурсозберігаючі 
технології та 
обладнання". - Київ-
2020, 25 – 26 
листопада, с. 279-282
12.3. Study of the 
hamilton function on 
the example of 
mathematical 
pendulum motion // 
Postovy D. V., Shtefan 
N.I. / 
НТУУ КПІ, 20 
міжнародна науково-
практична конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих вчених 
"Ресурсозберігаючі 
технології та 
обладнання", Київ-
2021,  28-29 квітня 
2021, с.235-238
12.4. Euler’s kinematic 
equations // Student 
Muzyka S.M., Shtefan 
N.I. // НТУУ КПІ, 27 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конф. студентів, 
аспірантів і молодих 
вчених "Обладнання 
хімічних виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів",- Київ-
2020, 25-26 
листопада, с. 104 – 
107.
12.5. Визначення 
положення меридіану 
двоступеневим 
наземним 
гірокомпасом в 
режимі природної 
зупинки ротора // 
В.В.Кикоть, 
В.Н.Федоров, 
Н.И.Штефан // ХХIIІ 
Міжнародна 
молодіжна наук.-
практ. конф. "Людина 
і космос", м. Дніпро – 
2021, 2021-04-12 



12.6. Про 
використання режиму 
розгона ротора для 
підвищення точності 
двоступеневого 
наземного 
гірокомпаса // 
В.В.Кикоть, 
В.М.Федоров, 
Н.І.Штефан // 
Науково-практична 
інтернет-конференція 
«Космічні горизонти»,  
м. Дніпро - 2021, 2021-
03-01, 
12.7. 
Експериментальне 
визначення 
положення меридіана 
триступеневим 
наземним 
гірокомпасом в 
режимі природної 
зупинки ротора // 
Науково-практична 
інтернет-конференція 
«Космічні горизонти». 
Тези доповідей.-
Дніпро, 1-3 березня 
2021. // Є.О.Шейко, 
В.М. Федоров, Н.І. 
Штефан, м. Дніпро, 
12.8. Yurov M.S., 
Fedorov V.M., Shtefan 
N.I. Using the rotor 
angular velocitychange 
mode to increase the 
latitude gyro accuracy, 
// Актуальні 
проблеми інженерної 
механіки / Тези 
доповідей IХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2022. ― 213 с., 
с.191.
12.9. М.С.Юров, 
В.М.Федоров, 
Н.І.Штефан.  
Використання режиму 
зміни кутової 
швидкості ротора для 
підвищення точності 
гіроширота. 
Матеріали ХХIV 
міжнародної 
молодіжної науково-
практичної 
конференції «Людина 
і Космос», Дніпро: 
НЦАОМУ, 2022.

221570 Чибеліс 
Валерій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроенергот

ехніки та 
автоматики

Диплом 
кандидата наук 

TH 111689, 
виданий 

10.08.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004395, 
виданий 

01.02.1993

38 Електротехніка 
і електроніка

Освіта: Київський 
ордена Леніна 
політехнічний 
інститут, 1980 рік, 
спеціальність: 
конструювання та 
виробництво 
обчислювальної 
апаратури, 
кваліфікація:інженер 
електронної техніки
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук, наукова 
спеціальність: 
05.09.12 – 
Напівпровідникові 
переворювачі, тема 



дисертації: 
"Условнодвенадцатиф
азные регулируемые 
источники 
реактивной 
мощности". 
Вчене звання: Доцент 
кафедри теоретичних 
основ електротехніки 
Підвищення 
кваліфікації: 
Інститут 
електродинаміки НАН 
України, відділ 
електроживлення 
технологічних систем, 
№ наказу по НТУУ 
"КПІ" 3388-п; дата 
29.10.2019 
«Ознайомлення з 
основними 
напрямками 
фундаментальних та 
прикладних 
досліджень ІЕД НАН 
України з метою 
використання їх в 
учбовому процесі», 
01.11.2019 – 21.12.2019
Види і результати 
професійної 
діяльності: 
п.п. 1, 3, 4, 8, 12, 14.

п. 1:
1.1. Щерба А.А., Маков 
Д.К., Чибеліс В.І. 
Метод визначення 
напруги нульової 
послідовності 
трифазної мережі з 
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Електронне мережне 
навчальне видання, 
2022. – 241 с. (Гриф 
надано Методичною 
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Всеукраїнської 
олімпіади з 
Електротехніки.
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«Прикладна 
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радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 4 від 19.12.2019 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
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Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
підготовки бакалаврів 
денної форми 
навчання, які 
навчаються за 
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««Галузеве 
машинобудування»», 
спеціалізація – 
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будівельних 
матеріалів та виробів» 
/ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад.: Д. 
Е. Сідоров, І. О. Казак, 
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Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 38 с. (Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 3 від 22.11.2018 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
протокол № 9 від 
30.10.2018 р.)
4.9. Гідромеханічні 
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дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
підготовки 



бакалаврів, які 
навчаються за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізація – 
«Інжиніринг, 
комп’ютерне 
моделювання та 
проектування 
обладнання 
виробництв 
полімерних і 
будівельних 
матеріалів та виробів» 
та за спеціальністю 
131 – «Прикладна 
механіка», 
спеціалізація 
«Машини і технології 
пакування» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: І. О. 
Мікульонок, І. О. 
Казак. – Електронні 
текстові дані. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 
74 с. (Гриф надано 
Методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 3 від 22.11.2018 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
протокол № 9 від 
30.10.2018 р.)
4.10. Теорія і методика 
викладання в вищій 
школі. Практикум з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
підготовки докторів 
філософії очної форми 
навчання, які 
навчаються за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад.: І. 
О. Казак. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 38 с. (Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 10 від 21.06.2018 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
протокол № 5 від 
29.05.2018 р.)
4.11. Теорія і методика 
викладання в вищій 
школі. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
підготовки докторів 
філософії очної форми 
навчання, які 
навчаються за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря 



Сікорського; уклад.: І. 
О. Казак. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 116 с. (Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 10 від 21.06.2018 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
протокол № 5 від 
29.05.2018 р.)
4.12. Методологія 
проектування. 
Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс] 
: навчальний посібник 
для підготовки 
магістрів заочної 
форми навчання, які 
навчаються за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізація – 
«Інжиніринг, 
комп’ютерне 
моделювання та 
проектування 
обладнання 
виробництв 
полімерних і 
будівельних 
матеріалів та виробів» 
/ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад. І. 
О. Казак. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 78 с. (Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 9 від 24.05.2018 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
протокол № 4 від 
23.04.2018 р.) 
4.13. Методологія 
проектування. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
підготовки магістрів 
заочної форми 
навчання, які 
навчаються за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування»», 
спеціалізація – 
«Інжиніринг, 
комп’ютерне 
моделювання та 
проектування 
обладнання 
виробництв 
полімерних і 
будівельних 
матеріалів та виробів» 
/ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад.: І. 
О. Казак. – 



Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 46 с. (Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол 
№ 9 від 24.05.2018 
року за поданням 
Вченої ради ІХФ 
протокол № 4 від 
23.04.2018 р.).
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36 Механіка 
матеріалів і 
конструкцій. 
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Основи опору 
матеріалів

Освіта: Київський 
ордена Леніна 
політехнічний 
інститут, 1971 р., 
спеціальність – 
«Динаміка та міцність 
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– «інженер- механік-
дослідник»

Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
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«Механіка 
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твердого тіла», Тема 
дисертації: 
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двовівсному 
навантаженні».

Вчене звання: Доцент 
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Підвищення 
кваліфікації: 
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«Міжнародні проекти: 
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ECTS). Свідоцтво серія 
ПК № 
02070921/005074–19.
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п. 3
Пластини і оболонки. 
Основи розрахунків на 
міцність і жорсткість 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
бакалавра за 
освітньою програмою 
«Динаміка і міцність 
машин» спеціальності 
131 Прикладна 
механіка / С. О. 
Пискунов, Є. Є. 
Онищенко, С. І. 
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п. 9
Національний орган 
стандартизації. 
Державне 
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«Український 
науково-дослідний і 
навчальний центр 
проблем 
стандартизації, 
сертифікації та 
якості» (ДП 
«УкрНДНЦ»). Член 



технічного комітету 
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04.12.2020 № 424.
https://docs.google.co
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UYkQ8Jmfk2yRn848x-
DEVaWyMYsU/edit

п. 10
Участь у 
міжнародному 
освітньому проекті 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
дуальною формою для 
компанії Boeing 
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«Прогрестех-Україна» 
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12.1. Аналітична 
модель плоского 
гермошпангоута 
пасажирського літака 
з різнотовщинною 
стінкою / 
О.В.Митряшкін, 
Є.Є.Онищенко // XIX 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
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/2018/Tezis_2018_t1_s
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12.2. Міцність модуля 
робочого місця 
бортпровідника 
пасажирського літака 
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кріплення / Д.А. 
Зінькевич, Є.Є. 
Онищенко // Збірка 
праць Міжнародної 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
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12.3. Аналітична 
модель для 
розрахунку на 
міцність балки крила 
літака з близьким 
розташуванням 
проміжних опор / А.Д. 



Осипенко, Є.Є. 
Онищенко // Збірка 
праць Міжнародної 
науково-технічної 
конференції молодих 
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машинобудуванні»,  – 
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12.4. Вибір 
оптимального 
конструктивного 
виконання 
вуглепластикової 
стінки нервюри крила 
літака з умов міцності, 
жорсткості та 
стійкості / В.Є. 
Богачов, Є.Є. 
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доповіді: Міжнародна 
науково-технічна 
конференція молодих 
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«Інновації молоді в 
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mmi.kpi.ua/imm2021/p
aper/view/24141
12.5. Аналітична 
модель для 
розрахунку на 
міцність балки крила 
літака з близьким 
розташуванням 
проміжних опор / А.Д. 
Осипенко, Є.Є. 
Онищенко // Тези 
доповіді: Міжнародна 
науково-технічна 
конференція молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді в 
машинобудуванні»,  – 
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травня 2021. 
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mmi.kpi.ua/imm2021/p
aper/view/24129
12.6. Pyskunov S.O., 
Trubachev S.I., 
Onyshchenko Ye.Ye., 
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теорія споруд/Strength 
of Materials and Theory 
of Structures. 2022. № 
108, с. 145-156
http://opir.knuba.edu.u
a/files/zbirnyk-
108/002-
108_content.pdf

п. 19
Член спілки 
інженерів-механіків 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, наказ 



№323 від 14 квітня 
2014 р

258796 Онищенко 
Євген 
Євгенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
механіко-

машинобудівн
ий інститут

Диплом 
кандидата наук 

TH 068767, 
виданий 

08.02.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002866, 
виданий 

02.09.1988

36 Механіка 
матеріалів і 
конструкцій. 
Частина 2. 
Опір 
матеріалів при 
складному 
навантаженні

Освіта: Київський 
ордена Леніна 
політехнічний 
інститут, 1971 р., 
спеціальність – 
«Динаміка та міцність 
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пластичної сталі при 
двовівсному 
навантаженні».

Вчене звання: Доцент 
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ПК № 
02070921/005074–19.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 2, 3, 9, 10, 
12, 19

п. 2
В.М.Шарлай, 
Є.Є.Онищенко Патент 
на винахід: Водний 
спуск змінюваної 
форми. № 126317, 
дата видачі 14.09.2022
https://sis.ukrpatent.or
g/uk/search/detail/170
5538/

п. 3
Пластини і оболонки. 
Основи розрахунків на 
міцність і жорсткість 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
бакалавра за 
освітньою програмою 
«Динаміка і міцність 
машин» спеціальності 
131 Прикладна 
механіка / С. О. 
Пискунов, Є. Є. 
Онищенко, С. І. 



Трубачев ; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022. – 117 с. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/47793

п. 9
Національний орган 
стандартизації. 
Державне 
підприємство 
«Український 
науково-дослідний і 
навчальний центр 
проблем 
стандартизації, 
сертифікації та 
якості» (ДП 
«УкрНДНЦ»). Член 
технічного комітету 
ТК 167. Наказ від 
04.12.2020 № 424.
https://docs.google.co
m/document/d/1jvhW
UYkQ8Jmfk2yRn848x-
DEVaWyMYsU/edit

п. 10
Участь у 
міжнародному 
освітньому проекті 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
дуальною формою для 
компанії Boeing 
спільно з ТОВ 
«Прогрестех-Україна» 
–заступник Голови 
Координаційної ради 
навчально-наукового 
міжфакультетського 
центру «Прогрестех-
Україна» НТУУ «КПІ 
ім. Ігоря 
Сікорського». Наказ 
268 від 08.12.2021. 
https://document.kpi.u
a/files/2021_HY-
268.pdf

п. 12
12.1. Аналітична 
модель плоского 
гермошпангоута 
пасажирського літака 
з різнотовщинною 
стінкою / 
О.В.Митряшкін, 
Є.Є.Онищенко // XIX 
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стійкості / В.Є. 
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Trubachev S.I., 
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інженерів-механіків 
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2014 р
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Ігор 
Леонідович

Доцент, 
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місце 
роботи
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хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 
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15.01.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002129, 
виданий 
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43 Теоретичні 
основи 
теплотехніки

Освіта: Київський 
політехнічний 
інститут, 1975 р., 
спеціальність – 
«Теплові електричні 
станції», кваліфікація 
– «інженер -
теплоенергетик»»
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, 05.14.05,
теоретичні основи 
теплотехніки.
Тема дисертації: 
„Теплопередающие 
характеристики 
средне 
температурного 
термосифона с 
теплоносителем сера-
йод”, 
Вчене звання: Доцент 
кафедри загальної 
теплотехніки
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Свідоцтво ПК № 
02070921/0076956-21 
про підвищення 
кваліфікації в 
Інституті 
післядипломної освіти 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за 
програмою 
«Розроблення 
дистанційних курсів з 
використанням 
платформи Moodle», 
термін: з 03.11.2021 по 
03.12.2021, загальний 
обсяг 108 годин (3.6 
кредити ЄКТС).
2. Стажування в 
Інституті технічної 
теплофізики АН 
України, строк 
стажування 10.10.2022 
– 23.12.2022 р., наказ 
№13/1 від 08.10.2022 
р., загальний обсяг 
380 годин (12.6 
кредити ЄКТС).

Види і результати 
професійної 
діяльності: 4, 8, 10, 12, 
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п. 4
4.1. Процеси та 
апарати хімічних 
виробництв-1. 
Технічна гідравліка. 
Основи 
теплопередачі. 
Теплообмінне 
обладнання. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
студентів, які 
навчаються за 
програмою підготовки 
бакалаврів за 
спеціальністю 161 - 
Хімічні технології та 
інженерія / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського ; 
уклад.:– Електронні 
текстові данні. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
38 с. – Назва з екрана. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/45931
4.2 Теоретичні основи 
теплотехніки. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
студентів, які 
навчаються за 
програмою підготовки 
бакалаврів за 
спеціальністю 131 – 
«Прикладна 
механіка» та 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: І. 
Л. Шилович, Т. Б. 
Шилович. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. – 22 с. – Назва з 
екрана. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/45933
4.3. Т. Б. Шилович, І. 
Л. Шилович. Процеси 
та апарати хімічних 
виробництв-1. 
Технічна гідравліка. 
Основи 
теплопередачі. 
Теплообмінне 
обладнання. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
студентів, які 
навчаються за 
програмою підготовки 
бакалаврів за 
спеціальністю 161 - 
Хімічні технології та 
інженерія / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського ; 
уклад.:– Електронні 



текстові дані. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
38 с. – Назва з екрана. 
https://ela.kpi.ua/hand
le

п.8
8.1. виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Оцінка 
енергетичного стану 
печей Ачесона при 
виробництві карбіду 
кремнію ПрАТ 
«Запорізький 
абразивний 
комбінат»». – 
замовник ПрАТ 
«Запорізький 
абразивний комбінат» 
№ договору: 3/19; 
Дата реєстрації: 2019-
11-18. Частка 
авторського внеску: 
25% Обсяг виконання: 
287 тис. грн.

п.10
10.1. Проект 
Організації 
Об'єднаних Націй з 
промислового 
розвитку (ЮНІДО) 
«Сприяння адаптації 
та впровадженню 
ресурсоефективного 
та більш чистого 
виробництва в 
Україні» (номер 
проекту 
UE/UKR/11/001, 
UE/UKR/11/002). 
Участь в проекті в 
якості директора 
КМІГОР «Центр 
ресурсоефективного 
та чистого 
виробництва» (2012 – 
2019)
Обраний директором 
рішенням Керівного 
Комітету, 
затвердженому 
Наказом 
Мінекономрозвикту 
№ 649 від 29.05.2012.

п.12.
12.1. Методика 
експериментального 
визначення кута 
змочування 
глазурованої 
керамічної поверхні / 
Панов Є. М., Шилович 
І. Л., Шилович Я. І., 
Зеленський О. І. V 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки»: збірник 
доповідей V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції, 8-9 
червня 2017 року. Київ 
: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 2017. С. 
17 - 18.
12.2 Модернізація 
формуючої головки 
екструдера з 
регульованим 
перепадом тиску / 
Шумивода К.О., 
Шилович І.Л. XІІI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки»: збірник 
доповідей V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 6 – 8 
червня 2021. С.55 – 57.
12.3  Модернізація 
завантажувального 
пристрою ковшового 
елеватора / Удовенко 
І.В., Шилович І.Л. 
ХІІІ Всеукраїнська 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки», 6 – 8 червня 
2021. С.91 – 92.
12.4 Ланцюговий 
конвеєр з 
модернізацією 
опорної системи / 
Максютов О.С., 
Шилович І.Л. Збірник 
доповідей XV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022, 15 – 16 червня. 
С. 54 – 55. 
12.5. Ковшовий 
елеватор з ваговим 
живильником з 
модернізацією вузла 
кріплення ковша / 
Петров І.Р., Шилович 
І.Л. Збірник доповідей 
XV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022, 15 – 16 червня. 
С. 56 – 57

п.19
19.1. Член Громадської 
ради при Міністерстві 
екології та природних 
ресурсів України 
(2017-2018 р.). 



Обраний інтернет-
рейтінг голосуванням 
(Протокол №3  
Лічильної комісії 
Установчих зборів 
формування 
Громадської ради  від 
02.11.2016). 
https://mepr.gov.ua/ne
ws/27545

258304 Мініцька 
Наталія 
Валентинівн
а

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
механіко-

машинобудівн
ий інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035599, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030750, 
виданий 

17.05.2012

18 Метрологія, 
стандартизація 
і сертифікація

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 2001р., 
Композиційні та 
порошкові матеріали, 
покриття, магістр  
інженерного 
матеріалознавства
Науковий ступінь: 
К.т.н., 05.03.01 - 
Процеси механічної 
обробки, верстати та 
інтрумент, 
Вчене звання: доцент 
кафедри Інтегрованих 
технологій 
машинобудування

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Інститут  проблем 
матеріалознавства  ім. 
І.М. Францевича НАН 
України, з 
03.09.2018р. по 
05.10.2018р., згідно до 
наказу від 28.08.2018 
року №2252-п, тема: 
Вивчення 
технологічних 
параметрів 
виготовлення 
твердосплавного 
різального 
інструменту, 72 год.
2. КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, НМК 
«ІПО». Свідоцтво ПК 
№02070921/007248-
22, Інтелектуальна 
власність:створення, 
використання, захист 
03.05.2022 - 
10.06.2022 р. , 108 год.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 3, 12, 14, 
15, 19

п.1
1.1. Boshickaya, N.V., 
Minitskyi, A.V., 
Minitska, N.V., 
Barabash, M.Yu., 
Kushevskaya, N.F. 
.Ferromagnetic 
Nanopowder Iron-
Based Materials 
Synthesized from Iron 
Citrates for Medical 
Purposes. Nanosistemi, 
Nanomateriali, 
Nanotehnologii, 2022, 
20(2), pp. 569–576.
1.2. A. Minitsky, Ie. 
Byba, N. Minitska, S. 
Radchuk. A study of the 



structure and 
properties of materials 
based on an iron – 
copper composite 
powder. Easten-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol. 2, No 
12(98) (2019), P.44-50. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.164017.
1.3. Minitsky A., 
Minitska N., 
Okhrimenko O., 
Krasnovyd D. 
Determining the 
influence exerted by the 
static conditions of final 
squeezing on the 
compaction process of 
ironbased powder 
materials Eastern-
european Jornal of 
enterprise technologies 
2021. – № 1/1 (109). – 
с. 63–68  (включено 
до бази Scopus) 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.224941. 
1.4. Мініцький А.В., 
Охріменко О.О., 
Сисоєв М.О., Мініцька 
Н.В. Поверхневе 
зміцнення 
порошкових 
залізовуглецевих 
сплавів. Збірник 
наукових праць 
УкрДУЗТ, 2018, – 
№176. – с. 30–35. 
https://kart.edu.ua/wp
-
content/uploads/2020/
04/tht_zbirn_176_s_d
ojl.pdf
1.5. Мініцький А.В., 
Биба Є.Г., Мініцька 
Н.В.,  Власова О.В., 
Ведель Д.В. Розробка 
вольфраммідних 
сильнострумових 
контактів на основі 
відходів 
металообробки. 
Металознавство та 
обробка металів, 2019. 
– №4.– с. 53–60. 
https://doi.org/10.1540
7/mom2019.04.053
1.6. Мініцький А.В., 
Ведель Д.В., Степанов 
О.В., Мініцька Н.В. 
Аналіз рівнянь 
пресування 
плакованих залізних 
порошків. 
Міжвузівський 
збірник «Наукові 
нотатки». Луцьк, 
2020. –№69. – с. 38–
44 
https://doi.org/10.3691
0/6775.24153966.2020.
69.6
1.7. Мініцький А.В., 
Биба Є.Г., Юркова 
О.І., Мініцька Н.В. 
Вплив параметрів 



плакування нікелем 
на властивості 
порошків карбіду 
вольфраму. 
Міжвузівський 
збірник «Наукові 
нотатки». Луцьк, 2021. 
–№72. – с. 
 
https://doi.org/10.3691
0/775.24153966.2021.7
2.2
п. 3 
3.1. Проектування та 
технологічне 
забезпечення 
інструментальних 
систем інженерного 
дизайну. Частина І 
[Електронний ресурс] 
: навчальний посібник 
для студентів, які 
навчаються за 
технічними 
спеціальностями / В. І. 
Солодкий, Ю. І. 
Адаменко, В. В. Вовк, 
Н. В. Мініцька ; КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. 
– Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. – 225 с. URL: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/33069
3.2. Лінійні та кутові 
вимірювання: 
лабораторний 
практикум 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
бакалавра 
спеціальностей 131 
Прикладна механіка, 
133 Галузеве 
машинобудування, 
134 Авіаційна та 
ракетно-космічна 
техніка / Ю. І. 
Адаменко, С. В. 
Майданюк, Н. В. 
Мініцька, О. А. Плівак 
; КПI ім. Ігоря 
Сікорського. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПI ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022. – 304 с. URL: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/48918
п.12
12.1. Мініцький А.В., 
Лобода П.І., Мініцька 
Н.В. Застосування 
вільної гарячої ковки 
для створення 
композитів із відходів 
металообробки. ХІ 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Ресурсозбереження 
та енергоефективність 
процесів та 
обладнання обробки 
тиском в 
машинобудуванні та 
металургії», 
присвячена 90-річчю 
заснування кафедри 
обробки металів 



тиском, 20–22 
листопада, 2019, 
Харків, Україна
12.2. Мініцький A.В., 
Радчук С.В., Мініцька 
Н.В., Соліляк Ю.В. 
Створення 
композиційних 
матеріалів на основі 
пористих каркасів із 
відходів 
металообробки 
просочених алюмінієм 
// Нові матеріали і 
технології в 
машинобудуванні: Тр. 
ХII Міжнародної 
науково-технічної 
конференції, травень, 
Київ, 2020 р.
12.3. Мініцький A.В., 
Пузанов Д.Є., Радчук 
С.В., Мініцька Н.В. 
Розробка 
композиційних 
матеріалів на основі 
пористих каркасів із 
відходів сплаву внж 
просочених міддю// 
Тр. ХI Міжнародної 
науково-технічної 
конференції «Новые 
материалы и 
технологии в 
машиностроении», 
Київ,  30-31 травня 
2019 р.
12.4. Мініцький A.В., 
Пузанов Д.Є., Радчук 
С.В., Мініцька Н.В. 
Застосування 
композиційних 
порошків для 
виготовлення важких 
сплавів на основі 
вольфраму// 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Університетська 
наука – 2019», 23-24 
травня, 2019 р., 
Маріуполь, Україна
12.5. Мініцький А.В., 
Охріменко О.О., 
Сисоєв М.О., Мініцька 
Н.В. Поверхневе 
зміцнення 
порошкових 
залізовуглецевих 
сплавів // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Технології та 
інфраструктура 
транспорту», 14–16 
травня, 2018 р., Харків

п. 14 
І етап Олімпіади з 
дисципліни 
"Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні 
вимірювання" за 
наказом №  1/69a  від 
21.02.2020 року, 
проведений 
26.02.2020 на базі 
кафедри 
конструювання 
машин ММІ КПІ ім. 



Ігоря Сікорського. У 
складі журі та 
керівництво 
студентами, які 
зайняли ІІ місце - 
Ситнюк Георгій 
Олегович МА-71 ММІ, 
Сорокіна Олександра 
Сергіївна ЛП-72, ІХФ.
п.15 
1. Наказ Департаменту 
освіти і науки 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
30.12.2020 року, 
№201 "Про 
затвердження складу 
журі та предметних 
комісій ІІ (міського) 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Київського 
територіального 
відділення Малої 
академії наук України 
(Київської Малої 
академії наук 
учнівської молоді) у 
2020-2021 
навчальному році"
2. Наказ 
Департаменту освіти і 
науки виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
14.01.2022 року, №8 
"Про затвердження 
складу журі секцій ІІ 
(міського) етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Київського 
територіального 
відділення Малої 
академії наук України, 
вихованців КПНЗ 
«Київська Мала 
академія наук 
учнівської молоді» у 
2021-2022 
навчальному році"
3. Наказ №25 від 
03.02.2022 р. 
Департаменту освіти і 
науки Київської 
обласної державної 
адміністрації "Про 
затвердження складу 
журі ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
у 2021/2022 
навчальному році".
п. 19
Член Всеукраїнської 



громадської 
незалежної організації 
«Спілка інженерів-
механіків» 
національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут», Диплом 
№300 від 11 квітня 
2011.

202438 Петришин 
Андрій 
Ігорович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
механіко-

машинобудівн
ий інститут

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

090203 
Металорiзальн

i верстати та 
системи, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037896, 

виданий 
29.09.2016

7 Теорія 
механізмів і 
машин

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 2010р., 
Металорізальні 
верстати та системи, 
магістр  інженерної 
механіки
Науковий ступінь: 
К.т.н., 05.03.01 - 
Процеси механічної 
обробки, верстати та 
інструменти

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Навчально-
науковий інститут 
аерокосмічних 
технологій КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
ТОВ «БОІНГ 
УКРАЇНА», з 
01.10.2020р. по 
21.09.2022р., серія ПК 
номер 
02070921/007460-22, 
за програмою: 
Актуальні питання 
технології цивільного 
авіабудування.  
Загальний обсяг 
програми 180 акад. 
Годин, 6 кредитів 
ECTS. Залік/випускна 
робота за темою: 
Принцип польоту 
літака. Крило: роль, 
будова, основні 
елементи. Оцінка – 5 
(відмінно). Дата 
видачі – 21.09.2022р.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 8, 12, 
19

п.1
1.1. Danylchenko Yu., 
Petryshyn A. Spindle 
units on rolling 
bearings diagnostics by 
indirect measurement 
of spindle vibration / 
JVE Book Series on 
Vibroengineering,  
Quality And Reliability 
Of Technical Systems: 
Theory And Practice – 
Vol. 2, August 2018. – 
Kaunas: JVE 
International Ltd. – pp. 
60-73. ISSN 2351-5260, 
ISBN 978-609-96036-
0-5. 
http://elar.khnu.km.ua



/jspui/bitstream/12345
6789/6771/1/BSV-2.pdf
1.2. Y. Petrakov, M. 
Danylchenko, A. 
Petryshyn. Prediction of 
chatter stability in 
turning // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies – 2019. – 
Vol 5, No 1 (101). – pp. 
58-64. (фахове 
видання України, що 
входить до категорії 
«А», Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
07.05.2019 № 612 – 
Scopus). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177291
1.3. Данильченко Ю. 
М., Петришин А. И. 
Вибродиагностика 
шпиндельных узлов 
на опорах качения по 
результатам 
измерения вибраций 
корпуса / Вісник НТУ 
«ХПІ», Серія: Нові 
рішення в сучасних 
технологіях. – 2020. , 
№ 2 (4), - С. 3-13,  
https://doi.org/10.2099
8/2413-
4295.2020.02.01
1.4. Danylchenko Yu. 
M., Bojko V. Yu., 
Petryshyn A. I. Method 
of gearbox state 
estimation of the metro 
tunnel escalator drive / 
Mechanics and 
Advanced Technologies. 
– 2020. - № (2) 89. – 
pp. 105-116. 
https://doi.org/10.2053
5/2521-
1943.2020.89.202268
1.5. Y Borodii, P 
Protsenko, A Petryshyn, 
E Uhlmann, J Thalau, P 
Lypovka The research 
of the railway rail for 
analysis of surface 
initiated rolling contact 
fatigue cracks // 
Mechanics and 
Advanced Technologies 
– 2020. – №1(88). – 
pp. 19-28 
https://doi.org/10.2053
5/2521-
1943.2020.88.190692

п. 4
4.1. Робоча програма 
дисципліни ОР 
Бакалавр 
«Автоматизовані 
логістичні системи 
комунальних 
господарств», 
Спеціальність: 131 
Прикладна механіка 
(протокол Вченої ради 
університету № 11 від 
21.06.2019). 
https://campus.kpi.ua/
tutor/index.php?



mode=mob&show&irid
=247103 
4.2. Робоча програма 
дисципліни ОР 
Бакалавр 
«Транспортна 
логістика» (протокол 
Вченої ради 
університету № 11 від 
21.06.2019). 
https://campus.kpi.ua/
tutor/index.php?
mode=mob&show&irid
=220238 
4.3. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни (Силабус) 
«Логістика 
виробничих і 
транспортно-
складських систем» 
(протокол Вченої ради 
університету № 11 від 
21.06.2019). 
https://campus.kpi.ua/
tutor/index.php?
mode=mob&show&irid
=214766 

п.8
Відповідальний 
виконавець по 
договору № 11993/11-
Д (УГТ) «Дослідження 
впливу динаміки 
шпиндельних вузлів 
металорізального 
обладнання на 
параметри якості 
обробки валів ГТД та 
розроблення 
рекомендацій по 
призначенню 
технологічних 
режимів» з АТ «Мотор 
Січ», м. Запоріжжя. 
Термін виконання: 
01.01.2017-31.12.2019

п.12
12.1. Данильченко 
Ю.М. Петришин А.І. 
Вимоги до динамічної 
моделі шпиндельного 
вузла при побудові 
діаграми стійкості 
процесу 
високошвидкісного 
фрезерування / 
Матеріали ХІХ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
„Прогресивна техніка, 
технологія та 
інженерна освіта - 
2018”, 19.06-
22.06.2018 , м. Київ - 
[Електронний ресурс], 
Київ: С. 9-12. Доступ: 
http://conf.mmi.kpi.ua
/public/conferences/29
/2018/Tezis_2018_t1_s
_4_1.pdf
12.2. Данильченко, Ю. 
М. Петришин А І., 
Бойко В. Ю. Методика 
оцінки технічного 
стану редуктора 
приводу ескалатора 
метрополітену // 
Міжнародна науково-



технічна конференція 
“Гідроаеромеханіка в 
інженерній практиці”, 
Київ, 27-30 травня 
2019 р.: Матеріали 
конференції – Київ: 
2019. – С. 203-205.
12.3. Данильченко, 
Ю.М., Петришин А.І. 
Динамічні 
характеристики 
пружної системи 
«інструмент-
заготовка» при 
фрезеруванні 
маложорстких 
деталей // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
"Перспективи 
розвитку 
машинобудування та 
транспорту - 2019"; 
Збірник тез. – 
Вінниця, 2019. – С. 
287-288.
12.4. Данильченко, 
Ю.М., Петришин А.І. 
Експериментальне 
визначення власних 
частот пружної 
системи «інструмент-
заготовка» при 
кінцевому 
фрезеруванні тонкої 
пластинки // 
Комплексне 
забезпечення якості 
технологічних 
процесів та систем 
(КЗЯТПС – 2019): 
матеріали тез 
доповідей IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів , 14–16 
травня 2019 р.): у 2-х 
т. / Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет – Чернігів 
: ЧНТУ, 2019. – Т.1, С. 
204. 
12.5. Данильченко 
Ю.М., Петришин А.І., 
Бойко В.Ю. 
Використання 
внутрішньої 
віброактивності 
роторних машин для 
діагностики їх 
поточного стану / 
Вібрація в техніці та 
технологіях: 
Матеріали ХVIII 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
23-25 жовтня 2019 р. – 
К.: КНУБА, 2019. – С. 
73-77.
12.6. Данильченко 
Ю.М. Петришин А.І. 
Моделювання 
вимушених коливань 
при фрезеруванні 
тонкої пластини 
кінцевою сферичною 
фрезою / Матеріали 
ХХ міжнародної 
науково-технічної 



конференції 
«Прогресивна техніка, 
технологія та 
інженерна освіта – 
2019», 10-13 вересня 
2019 року, м. Херсон – 
[Електронний ресурс], 
Київ: - С. 263-266. 
Доступ: 
http://conf.mmi.kpi.ua
/proc/article/view/1745
05
12.7. Данильченко 
Ю.М. Петришин А.І. 
Вимоги до динамічної 
моделі шпиндельного 
вузла / Комплексне 
забезпечення якості 
технологічних 
процесів та систем 
(КЗЯТПС – 2020): 
матеріали тез 
доповідей X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів , 29–30 
квітня 2020 р.): у 2-х 
т. / Національний 
університет 
«Чернігівська 
політехніка». – 
Чернігів : ЧНТУ, 2020. 
– Т. 1. – С. 61.

п. 19
Член Всеукраїнської 
громадської 
незалежної організації 
«Спілка інженерів-
механіків» 
національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут», Диплом 
№319 від 30 травня 
2013 року.

212415 Коваль 
Олексій 
Дмитрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
механіко-

машинобудівн
ий інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012908, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025498, 
виданий 

01.07.2011

28 Механіка 
рідини та газу

Освіта: Київський 
політехнічний 
інститут, 1989, 
Гідропневмоавтомати
ка та гідропривід, 
інженер-механік 
Науковий ступінь: 
Канд. тенх. наук, 
05.23.16 (Гідравліка та 
інженерна гідрологія 
«Вплив кавітації на 
рео¬логічні і 
гідравлічні 
характеристики 
степеневих 
ненью¬тонівських 
рідин» 
Вчене звання: Доцент 
кафедри прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки
Підвищення 
кваліфікації: 
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти» КПІ ім. Ігоря 
Сікорського Інститут 
«Розроблення 



власного 
дистанційного курсу в 
середовищі G Suite for 
education», 108 год.,  
13.04.2020-
21.05.2020р.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 8,  12, 14, 
15, 19

п. 1
1.1. Разаві Ф., Коваль 
О.Д. Особливості 
фізичного 
моделювання 
гідродинаміки потоку 
в конічних 
підшипниках 
ковзання, Journal of 
Mechanical 
Engineering NTUU 
“Kyiv Polytechnic 
Institute”. Vol. 1, No 82 
(2018), pp.51-57; 
http://journal.mmi.kpi.
ua/article/view/123323;
DOI - 
https://dx.doi.org/http:
//journal.mmi.kpi.ua/a
rticle/view/123323
1.2. Яхно О.М., Коваль 
А.Д., Разави 
С.Ф./Характеристика 
сил трения в 
конических зазорах 
подшипников 
скольжения, 
Промислова 
гідравліка і 
пневматика, 1(59), 
2018, с.42-49;
1.3. А.Д.Коваль, 
А.Н.Мамедов 
Я.Ф.Каращук/Аналіз 
впливу магнітного 
поля на ламінарну 
течію в’язкої рідини в 
каналах. Mechanics 
and Advanced 
Technologies, 1(85) 
2019, 71–77. 
https://doi.org/10.2053
5/2521-
1943.2019.85.157454.
1.4. O.D.Koval, 
S.V.Stas, A.O.Bychenko, 
D.V.Kolesnikov/ 
Rheological properties 
of foaming agents used 
by Ukrainian 
firefighters/ Unitech 
2021, Том 2, Стор. 89, 
Technical University of 
Gabrovo.
1.5. С.Стась, 
А.Биченко, 
Д.Колесніков, 
К.Мигаленко, 
О.Коваль/Реологічні 
властивості 
піноутворювачів 
Пірена– 1, Софір, 
Альпен, Moussol, 
Sthamex, Pianol. 
Збірник наукових 
праць Черкаського 
інституту пожежної 
безпеки імені Героїв 
Чорнобиля 



Національного 
університету 
цивільного захисту 
України «Надзвичайні 
ситуації: 
попередження та 
ліквідація». Том 5, No 
2 (2021), 
 DOI:https://doi.org/10
.31731/2524.2636.2021.
5.2-89-94

п.8. 
Відповідальний 
виконавець наукової 
(ініціативної) теми: 
«Прикладні проблеми 
гідроаеромеханіки та 
механотроніки», 
Державний 
реєстраційний номер: 
0116U006237 від 12-
05-2016-2022. 
Підстава для 
проведення робіт: 43 - 
власна ініціатива.

п. 12
12.1. Підпалий В.В., 
Коваль О.Д. 
Модернізація 
клепатора 
фрикційних планок / 
Інновації молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering). За заг. 
ред. Данильченка Ю. 
М. – К. : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. – 
№ 2. – 518 с., С. 318-
322. – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/202531
12.2. Ященко Б.А., 
Коваль О.Д. 
Удосконалення 
тренажера смітта для 
покращення та 
спрощення 
результатів тренувань 
спортсменів / 
Інновації молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering). За заг. 
ред. Данильченка Ю. 
М. – К. : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. – 
№ 2. – 518 с., С. 318-
322. – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/202571
12.3. Капьонкін І.А., 
Коваль О.Д. Витікання 
магнітної рідини 
через насадки / Тези 
доповіді XIII 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
молодих вчених та 
студентів «Інновації 
молоді в 
машинобудуванні», 
19-30 травня 2020 р. – 



К. : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. – 
Режим доступу до 
ресурсу: http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2020/
paper/view/21705.
12.4. Сторожук П., 
Коваль О.Д. Розробка 
стенду для виконання 
лабораторних робіт з 
«гідравліки» Інновації 
молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering): Збірка 
праць Міжнародної 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів / 
за заг. ред. 
Данильченка Ю.М., д-
ра техн. наук., проф. – 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
№ 3. –  460 с., С. 226-
229. - Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/231621
12.5. І.А. Капьонкін, 
О.Д. Коваль. 
Використання 
кручених пружин у 
пджимі аксіально-
поршньової 
гідромашини 
//Інновації молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering): Збірка 
праць Міжнародної 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів / 
за заг. ред. 
Данильченка Ю.М., д-
ра техн. наук., проф. – 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
№ 3. – 460 с., С. 238-
241. - Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/231598
12.6. М.С Сиров., О.Д. 
Коваль. 
Автоматизована 
установка зарядки 
пневмо-
гідроакумуляторів 
//Інновації молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering): Збірка 
праць Міжнародної 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів / 
за заг. ред. 
Данильченка Ю.М., д-
ра техн. наук., проф. – 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
№ 3. – 460 с., С.259-
262. - Режим доступу 
до ресурсу: 



http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/230876

п.14.
14.1. 2018- 2019р. - 
Член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Гідравлічні та 
пневматичні 
машини», СумДУ, 
м.Суми  (Наказ СумДУ 
№0687-VI, 
від08.12.2017р.).

п.15. 
Подяка Київської 
Малої Академії наук 
учнівської молоді. 
Наказ - 28-0 від 
18.04.2018.

п.19. 
Член «Спілки 
інженерів-механіків», 
посвідчення №224

206372 Лесик 
Дмитро 
Анатолійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

матеріалознавс
тва та 

зварювання 
імені Є. О. 

Патона

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090208 
Обробка 

матеріалів за 
спецтехнологія

ми, Диплом 
кандидата наук 

ДK 037893, 
виданий 

29.09.2016, 
Атестат 

доцента AД 
007884, 
виданий 

29.06.2021

4 Деталі машин і 
основи 
конструювання

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 2011 р., 
спеціальність – 
«Обробка матеріалів 
за спецтехнологіями», 
кваліфікація – 
«інженер-дослідник»
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, 05.03.07 
«Процеси фізико-
технічної обробки», 
Тема дисертації: 
«Технологічне 
забезпечення якості 
поверхневого шару 
деталей комбінованою 
лазерно-
ультразвуковою 
обробкою».
Вчене звання: Доцент 
кафедри лазерної 
техніки та фізико-
технічних технологій 
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Магдебурзький 
університет імені Отто 
фон Ґеріке (м. 
Магдебург, 
Німеччина), 
підвищення 
професійного рівня в 
рамках програми 
Німецька служба 
академічних обмінів 
(DAAD) 01.10.2018 р. – 
31.03.2019 р., наказ № 
3/383 від 13.07.2018 р. 
та наказ № 3/102 від 
15.03.2019 р.
2. Підвищення 
кваліфікації в 
Інституті 
аерокосмічних 
технологій КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
ТОВ «БОІНГ 
УКРАЇНА» за 



програмою 
«Актуальні питання 
технології цивільного 
авіабудування», 
23.11.2019 р. – 
17.06.2020 р. 
(свідоцтво № 
02070921/005947-20 
від 17 червня 2020 р.).
3. Підвищення 
кваліфікації в 
Навчально-
методичному 
комплексі «Інститут 
післядипломної 
освіти» КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за 
програмою 
«Англійська мова 
просунутого рівня 
B2», 12.11.2019 р. – 
18.06.2020 р. 
(свідоцтво № 
02070921/005972-20).

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 2, 4, 8, 
10, 12, 19:

п. 1
1.1. Ultrasonic surface 
post-processing of hot 
isostatic pressed and 
heat treated superalloy 
parts manufactured by 
laser powder bed fusion 
/ D.A. Lesyk, S. 
Martinez, B.N. 
Mordyuk, O.O. Pedash, 
V.V. Dzhemelinskyi, А. 
Lamikiz // Additive 
Manufacturing Letters. 
– 2022. – Vol. 3 – 
100063, 
https://doi.org/10.1016
/j.addlet.2022.100063     
1.2. Enhancing 
properties in multi-pass 
laser surface hardening 
of carbon and tool steel 
by multi-pin ultrasonic 
impact peening / D.A. 
Lesyk, W. Alnusirat, S. 
Martinez, V.V. 
Dzhemelinskyi, B.N. 
Mordyuk, А. Lamikiz // 
Lasers in 
Manufacturing and 
Materials Processing. – 
2022, 
https://doi.org/10.1007
/s40516-022-00178-2  
1.3. Optimization of 
ultrasonic impact 
treatment for surface 
finishing and hardening 
of AISI O2 tool steel by 
experimental design / 
D.A. Lesyk, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, S.M. 
Voloshko, A.P. Burmak 
// Journal of Materials 
Engineering and 
Performance. – 2022, 
https://doi.org/10.1007
/s11665-022-06861-x      
1.4. Combining laser 
shock peening with 
cavitation, shot and 



ultrasonic impact 
peening for improved 
surface characteristics 
stainless steels / D.A. 
Lesyk, H. Soyama, B.N. 
Mordyuk, O. Stamann, 
V.V. Dzhemelinskyi // 
Metallophysics and 
Advanced Technologies. 
– 2022. – Vol. 44 – P. 
79–95, 
https://doi.org/10.1540
7/mfint.44.01.0079   
1.5. Nickel superalloy 
turbine blade parts 
printed by laser powder 
bed fusion: Thermo-
mechanical post-
processing for 
enhanced surface 
integrity and 
precipitation 
strengthening / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, O.O. 
Pedash, B.N. Mordyuk, 
V.V. Dzhemelinskyi, А. 
Lamikiz // Journal of 
Materials Engineering 
and Performance. – 
2022, 
https://doi.org/10.1007
/s11665-022-06710-x  
1.6. Porosity and 
surface defects 
characterization of hot 
isostatically pressed 
Inconel 718 alloy 
turbine blades printed 
by 3D laser metal fusion 
technology / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, O.O. 
Pedash, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz // MRS 
Advances. – 2022. – 
Vol. 7. – 197–201, 
https://doi.org/10.1557
/s43580-021-00187-x  
1.7. Increasing wear and 
corrosion resistance of 
steel products by 
combined laser 
thermomechanical 
treatment / О.О. 
Dаnylеikо, V.V. 
Dzhemelinskyi, D.A. 
Lesyk // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2021. – 
6/1 Vol. 114. – P. 72–
80,  
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.247552    
1.8. Surface shot 
peening post-
processing of Inconel 
718 alloy parts printed 
by laser powder bed 
fusion additive 
manufacturing / D.A. 
Lesyk, V.V. 
Dzhemelinskyi, S. 
Martinez, B.N. 
Mordyuk, A. Lamikiz // 
Journal of Materials 
Engineering and 
Performance. – 2021. – 
Vol. 30 – P. 6982–
6995, 



https://doi.org/10.1007
/s11665-021-06103-6  
1.9. New possibilities 
for characterization of 
wear rate of materials 
at friction by 
indentation / Yu.V. 
Milman, B.N. Mordyuk, 
K.E. Grinkevych, S.I. 
Chugunova, I.V. 
Goncharova, A.I. 
Lukyanov, D.A Lesyk // 
Progress in Physics of 
Metals. – 2020. – Vol. 
21. – P. 544–579, 
https://doi.org/10.1540
7/ufm.21.04.554 
1.10. Combining laser 
transformation 
hardening and 
ultrasonic impact strain 
hardening for enhanced 
wear resistance of AISI 
1045 steel / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko, M.O. 
Iefimov, K.E. 
Grinkevych // Wear. – 
2020. – Vol. 462-463 – 
203494, 
https://doi.org/10.1016
/j.wear.2020.203494 
1.11. Influence of 
combined laser heat 
treatment and 
ultrasonic impact 
treatment on 
microstructure and 
corrosion behavior of 
AISI 1045 steel / D.A. 
Lesyk, B.N. Mordyuk, S. 
Martinez, M.O. Iefimov, 
V.V. Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz // Surface and 
Coatings Technology. – 
2020. – Vol. 401. – 
126275, 
https://doi.org/10.1016
/j.surfcoat.2020.126275

1.12. Post-processing of 
the Inconel 718 alloy 
parts fabricated by 
selective laser melting: 
Effects of mechanical 
surface treatments on 
surface topography, 
porosity, hardness and 
residual stress / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko // Surface 
and Coating 
Technology. – 2020. – 
Vol. 381. – 125136, 
https://doi.org/10.1016
/j.surfcoat.2019.125136 
1.13. Mechanical surface 
treatments of AISI 304 
stainless steel: Effects 
on surface microrelief, 
residual stress, and 
microstructure / D.A. 
Lesyk, H. Soyama, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, S. 



Martinez, N.I. Khripta, 
A. Lamikiz // Journal 
of Materials 
Engineering and 
Performance. – 2019. – 
Vol. 28 – P. 5307–5322, 
https://doi.org/10.1007
/s11665-019-04273-y 
1.14. Lesyk D.A. Effects 
of laser heat treatment 
combined with 
ultrasonic impact 
treatment on the 
surface topography and 
hardness of carbon steel 
AISI 1045 / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko // Optics 
and Laser Technology. 
– 2019. – Vol. 111 – P. 
424–438, 
https://doi.org/10.1016
/j.optlastec.2018.09.03
0 
1.15. Laser sintering of 
abrasive layers with 
inclusions of cubic 
boron nitride grains / 
O.O. Goncharuk, R.O. 
Zhuk, O.D. Kaglyak, 
V.V. Dzhemelinskyi, 
D.A. Lesyk // Lasers in 
Manufacturing and 
Materials Processing. – 
2018. – Vol. 5. – P. 
298–316, 
https://doi.org/10.1007
/s40516-018-0068-0 
1.16. Surface hardening 
and finishing of 
metallic products by 
hybrid laser-ultrasonic 
treatment / V.V. 
Dzhemelinskyi, D.A. 
Lesyk, O.O. Goncharuk, 
О.О. Dаnylеikо // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
1/12 Vol. 91. – P. 35–
42, 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2018.124031 
1.17. Laser-hardened 
and ultrasonically 
peened surface layers 
on tool steel AISI D2: 
Correlation of the 
bearing curves’ 
parameters, hardness 
and wear / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko,  K.E. 
Grinkevych, I.V. 
Tkachenko  // Journal 
of Materials 
Engineering and 
Performance. – 2018. – 
Vol. 27. – P. 764–776, 
https://doi.org/10.1007
/s11665-017-3107-7 

п. 2
Деклараційні патенти 



на корисну модель:
2.1. Патент на корисну 
модель 142704 
України, МПК C21D 
8/00. Спосіб 
термомеханічної 
поверхневої обробки 
металевих виробів / 
О.О. Данилейко, В.В. 
Джемелінський, Д.А. 
Лесик. – u201911672; 
заяв. 05.12.2019; 
опубл. 25.06.2020, 
бюл. №12. – 3 с.
2.2. Патент на корисну 
модель 135798 
України, МПК C21D 
10/00. Спосіб 
виготовлення та 
відновлення 
металевих виробів 
лазерним 
наплавленням в 
поєднанні з 
інтенсивним 
імпульсним 
зміцненням / В.В. 
Джемелінський, Д.А. 
Лесик, О.О. 
Данилейко. – 
u201808165; заяв. 
24.07.2018; опубл. 
25.07.2019, бюл. №14. 
– 3 с.
2.3. Патент на корисну 
модель 132835 
України, МПК C21D 
10/00. Спосіб 
зміцнення та 
оздоблювання 
поверхонь виробів 
складної форми 
виготовлених 
селективним 
лазерним плавленням 
/ Д.А. Лесик, В.В. 
Джемелінський, О.О. 
Данилейко. – 
u201810339; заяв. 
19.10.2018; опубл. 
11.03.2019, бюл. №5. – 
4 с.
2.4. Патент на корисну 
модель 127866 
України, МПК C21D 
10/00. Спосіб 
адитивного 
виробництва 
металевих виробів 
селективним 
лазерним плавленням 
в поєднанні з 
інтенсивним 
поверхнево-
пластичним 
деформуванням / В.В. 
Джемелінський, Д.А. 
Лесик, О.О. 
Данилейко. – 
u201802227; заяв. 
05.03.2018; опубл. 
27.08.2018, бюл. №16. 
– 3 с.
2.5. Патент на корисну 
модель 127865 
України, МПК C21D 
10/00. Спосіб 
комбінованого 
лазерно-
гідроструменевого 
зміцнення та 



оздоблювання 
металевих поверхонь 
складної форми / Д.А. 
Лесик, В.В. 
Джемелінський, О.О. 
Данилейко. – 
u201802226; заяв. 
05.03.2018; опубл. 
27.08.2018, бюл. №16. 
– 4 с.

п. 4
4.1. З'єднання деталей 
машин Електронний 
ресурс: навчальний 
наочний посібник для 
здобувачів ступеня 
бакалавра за 
спеціальностями 131 
«Прикладна 
механіка», 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад. А. 
К. Скуратовський, Д. 
А. Лесик, О. М. 
Степура. – Електронні 
текстові дані (1 файл: 
4,74 Мбайт). – Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
80 с. – Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/45715   
4.2. Технологія 
конструкційних 
матеріалів: Обробка 
металевих виробів 
різанням: Практикум 
Електронний ресурс: 
навчальний посібник 
для студентів 
технічних 
спеціальностей / КПІ 
ім. Ігоря Сікорського; 
уклад.: Д.А. Лесик, 
В.В. Джемелінський, 
Ю.В. Ключников, О.Т. 
Сердітов. – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 2,86 
Мбайт). – Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2021. – 119 с. – Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/41343
4.3. Основи 
професійної 
діяльності: Домашня 
контрольна робота 
Електронний ресурс: 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 131 
«Прикладна 
механіка» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: В.В. 
Джемелінський, Д.А. 
Лесик, О.О. 
Данилейко. – Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. – 
Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/39470 

п.8
8.1. Науковий 
керівник: Спільний 



українсько-чеський 
науково-дослідний 
проєкт для реалізації 
у 2021-2022 рр. 
19.11.2021 р., № М/78-
2021 та від 19.05.2022 
р., № М/18-2022  (№ 
0121U113829; № 
0122U002389). 
8.2. Відповідальний 
виконавець: Тема № 
2405ф, керівник 
Світлана Волошко, 
дата реєстрації 
15.03.2021 р. 

п. 10
10.1. Спільний 
українсько-чеський 
науково-дослідний 
проєкт для реалізації 
у 2021-2022 рр. 
19.11.2021 р., № М/78-
2021 та від 19.05.2022 
р., № М/18-2022  (№ 
0121U113829; № 
0122U002389).
10.2. Спільний 
українсько-
американський 
науково-дослідний 
проєкт для реалізації 
у 2021-2022 рр. 
27.05.2022 р., № 
М/67-2022 (№ 
0122U200166).

п.12.
Наукові конференції:
12.1. Enhancing 
properties of 
TiZrHfNbTa alloy by 
surface layers’ 
nanostructuring using 
cryogenic ultrasonic 
impact treatment / B.N. 
Mordyuk, N.I. Khripta, 
V. Odnosum, S. 
Kedrovsky, L. Zhao, 
D.A. Lesyk // Proc. 
Materials of 2021 IEEE 
11th International 
Conference on 
"Nanomaterials: 
Applications & 
Properties NAP-2021". 
– Odesa, Ukraine, 2021. 
– P. 32. (5–11 
September). 
12.2. Nanostructured 
surface modification of 
AISI 304 stainless steel 
by laser shock peening 
followed by ultrasonic 
impact peening / D.A. 
Lesyk, H. Soyama, V.V. 
Dzhemelinskyi, S.M. 
Voloshko, B.N. 
Mordyuk, O.S. Lymar 
// Proc. Materials of 
2021 IEEE 11th 
International 
Conference on 
"Nanomaterials: 
Applications & 
Properties NAP-2021". 
– Odesa, Ukraine, 2021. 
– P. 40. (5–11 
September). 
12.3. Comparison of 
effects of laser, 



ultrasonic, and 
combined laser-
ultrasonic hardening 
treatments on surface 
properties of AISI 1045 
steel parts / D.A. Lesyk, 
W. Alnusirat, S. 
Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi // Proc. 
Materials of 
Grabchenko’s 
International 
Conference on 
Advanced 
Manufacturing 
Processes 
"InterPartner-2021". – 
Odesa, 2021. – P. 69. 
(7–10 September). 
12.4. Microstructure 
evaluation in 3D laser 
powder bed fused 
superalloy turbine 
blades subjected to 
thermomechanical 
treatment / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, O.O. 
Pedash, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz // Proc. 
Materials of seventh 
Int. Conf. "Laser 
technologies in welding 
and materials 
processing". – Odesa, 
2021. – (6–10 
September).
12.5. Enhancing the 
surface integrity and 
structural performance 
in SLM printed heat-
resistant alloy turbine 
blade parts by 
thermomechanical 
post-processing / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, O.O. 
Pedash, V.V. 
Dzhemelinskyi, B.N. 
Mordyuk, A. Lamikiz // 
Proc. Materials of Int. 
Conf. "Laser 
technologies. Lasers 
and their application", 
– Truskavets, 2021. – P. 
32 (June 29–July 01). 
12.6. Surface 
characterization of the 
cobalt-based alloy 
stents fabricated by 3D 
laser metal fusion 
technology / D.A. 
Lesyk, O.S. Lymar, V.V. 
Dzhemelinskyi // Proc. 
Materials of 7th 
International 
Conference "New 
Technologies, 
Development and 
Application" NT-2021. 
– Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina, 2021. 
(24–26 June).  
12.7. Selective surface 
modification of metal 
parts by CNC ultrasonic 
hardening / D.A. Lesyk, 
V.V. Dzhemelinskyi, 
S.M. Voloshko, B.N. 
Mordyuk, M.O. 
Iefimov, A.P. Burmak 



// Proc. Materials of 
International 
Conference on «Up-to-
date problems of the 
physics of metals and 
metallic systems» 
within the framework 
of the Research and 
Training Session 
devoted to the 75th-
Anniversary of 
Institute. – Kyiv, 2021. 
– С. 95. (25–27 May).  
12.8. Surface polishing 
of laser powder bed 
fused superalloy 
components by 
magnetic post-
treatment / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, V.V. 
Dzhemelinskyi, O. 
Stamann, B.N. 
Mordyuk, A. Lamikiz // 
Proc. Materials of IEEE 
International 
Conference on 
"Nanomaterials: 
Applications & 
Properties #NAP2020". 
Symposium on Additive 
Manufacturing and 
Applications. – Sumy, 
Ukraine, 2020. (11–12 
November).  
12.9. Microstructural 
and microhardness 
evolution in SLM-
printed Inconel 718 
alloy turbine blades 
treated by hot isostatic 
pressing / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, O.O. 
Pedash, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz // Proc. 
Materials of 
International Scientific 
and Technical 
Conference "The 
Progressive Technics, 
Technology and 
Engineering 
Education". – Kyiv, 
2020. – P. 221–224 (6–
9 October). 
12.10. Additive 
manufacturing of the 
superalloy turbine 
blades by selective laser 
melting: Surface 
quality, microstructure 
and porosity / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz // Proc. 
Materials of 6th 
International 
Conference "New 
Technologies, 
Development and 
Application" NT-2020. 
– Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina, 2020. (17 
19 September).
12.11. Combining laser 
shock peening with 
cavitation, shot and 
ultrasonic impact 
peening for improved 
surface characteristics 
in stainless steels / D.A. 



Lesyk, H. Soyama, B.N. 
Mordyuk, O. Stamann, 
V.V. Dzhemelinskyi // 
Proc. Materials of 
International 
Conference on 
"Advanced Materials, 
Information Systems 
and Mechanical 
Engineering (AMISM 
2020)". – Ottawa, 
Canada, 2020. (12–13 
September).
12.12. Enhancement of 
surface characteristics 
of SLM-printed Inconel 
718 parts by post-
processing / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko // Proc. 
Materials of the World 
Conference on "Laser, 
Optic Science & 
Photonics" LSP 2020. – 
Valencia, Spain, 2020. 
– P. 38. (3–5 
September). 
12.13. Combined 
thermo-mechanical 
techniques for post-
processing of the SLM-
printed Ni-Cr-Fe alloy 
parts / D.A. Lesyk, S. 
Martinez, O.O. Pedash, 
V.V. Dzhemelinskyi, 
B.N. Mordyuk  // Book 
of Abstracts 3rd 
International 
Conference on "Design, 
simulation, 
manufacturing: The 
innovation exchange". – 
Kharkiv, 2020. – P. 84. 
(9–12 June).
12.14. Surface finishing 
and hardening of the 
metal parts 
manufactured by 
selective laser melting / 
D.A. Lesyk, V.V. 
Dzhemelinskyi, S. 
Martinez, A. Lamikiz, 
B.N. Mordyuk // Proc. 
Materials of 4th 
International scientific 
and practical 
conference "Dynamics 
of the development of 
world science". Perfect 
Publishing. – 
Vancouver, Canada, 
2019. – P. 882–891 
(18–20 December). 
12.15. Surface finishing 
of complexity shaped 
metal parts by vibratory 
treatment combined 
with magnetic 
treatment / D.A. Lesyk, 
V.V. Dzhemelinskyi, 
O.O. Dаnylеikо, S.S. 
Salii  // Proc. Materials 
of XVII International 
Scientific and Practical 
Conference 
"International Trends 
in Science and 
Technology". – 



Warsaw, Poland, 2019. 
(25 September).
12.16. Post-processing 
of SLM-fabricated 
INCONEL 718 parts by 
mechanical surface 
treatments / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko // Proc. 
Materials of seventh 
Int. Conf. "Laser 
technologies in welding 
and materials 
processing". – Odesa, 
2019. (9–13 
September).
12.17. Surface finishing 
of complexly shaped 
parts fabricated by 
selective laser melting / 
D.A. Lesyk, S. Martinez, 
B.N. Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz // Proc. 
Materials of 
Grabchenko’s 
International 
Conference on 
Advanced 
Manufacturing 
Processes 
"InterPartner-2019". – 
Odesa, 2019. – P. 53. 
(10–13 September).
12.18. Improvement of 
the surface properties 
of SLM-fabricated parts 
by post-processing / 
D.A. Lesyk, S. Martinez, 
B.N. Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 
Lamikiz, G.I. 
Prokopenko // Proc. 
Materials of Int. Conf. 
"Laser technologies. 
Lasers and their 
application", – 
Truskavets, 2019. – P. 
74–76. (11–13 June).
12.19. Effects of the 
combined laser-
ultrasonic surface 
hardening induced 
microstructure and 
phase state on 
mechanical properties 
of AISI D2 tool steel / 
D.A. Lesyk, S. Martinez, 
B.N. Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, O.O. 
Dаnylеikо // Book of 
Abstracts 2nd 
International 
Conference on "Design, 
simulation, 
manufacturing: The 
innovation exchange". – 
Lutsk, Ukraine, 2019. – 
P. 77. (11–14 June).
12.20. Nanostructured 
surface layers in tool 
steel AISI D2 formed by 
combined laser-
ultrasonic surface 
processing / D.A. 
Lesyk, S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, A. 



Lamikiz, G.I. 
Prokopenko // Proc. 
Materials of VI 
International 
Conference 
"Nanotechnologies and 
Nanomaterials" NANO-
2018. – Kyiv, 2018. – С. 
555–556. (27–30 
August).
12.21. Combined laser-
ultrasonic surface 
hardening process for 
improving the 
properties ofmetallic 
products / D.A. Lesyk, 
S. Martinez, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, O.O. 
Dаnylеikо // Book of 
Abstracts International 
on "Design, simulation, 
manufacturing: The 
innovation exchange". – 
Sumy, Ukraine, 2018. – 
P. 71. (12–15 June).
12.22. Influence of 
ultrasonic impact 
treatment on surface 
topography and 
microstructure of AISI 
321 stainless steel / 
D.A. Lesyk, B.N. 
Mordyuk, V.V. 
Dzhemelinskyi, G.I. 
Prokopenko, O.O. 
Dаnylеikо // Proc. 
Materials of II 
International Scientific 
and Practical 
Conference 
"International Trends 
in Science and 
Technology". – 
Warsaw, Poland, 2018. 
(16 March).

п.19
Участь у Громадській 
організації 
"Міжнародна 
асоціація 
технологічного 
розвитку та інновацій"

212433 Сідоров 
Дмитро 
Едуардович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015314, 
виданий 

03.07.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010638, 
виданий 

21.04.2005

30 Матеріали і 
обладнання 
для 
виготовлення 
полімерних 
упаковок

Освіта: Київський 
ордена Леніна 
політехнічний 
інститут, 1987, 
спеціальність Машини 
та технологія 
переробки полімерних 
матеріалів у вироби і 
деталі, кваліфікація 
Інженер-механік 
Науковий ступінь: 
к.т.н., 05.17.08 
Процеси та 
обладнання хімічної 
технології, дисертація 
«Моделювання 
процесів змішування 
полімерів при 
розробці змішувачів 
для екструзійного та 
літтєвого 
обладнання»
Вчене звання: Доцент 
кафедри хімічного, 
полімерного і 



силікатного 
машинобудування

Підвищення 
кваліфікації: 
1. НМК «ІПО»НТУУ 
«КПІ ім. І. 
Сікорського», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
02070921 00650-20,  
2020.10.13 - 
2020.12.02, 108 годин.
2. Сертифікат, 
"Конфлікт інтересів: 
треба знати! Від теорії 
до практики" ; № 
регістрації 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/b94d326558f94762b99
c43ef0f84c86c; 
13.03.2019. Місце 
проведення: 
Національне агенство 
з питань запобігання 
корупції, платформа 
"Prometheus", 30 
годин.
3. Сертифікат. 
Платформа INTUIT/ 
Registration # 
101378092/. Назва: 
Introduction to 
programming in 
modern FORNRAN 
using Intel Fortran 
compiler. 
https://intuit.ru/verifyd
iplomas/101378092/ 
Виданий 10.10.2020 р. 
30 годин.
4. Сертифікат. 
Платформа 
Prometheus. 
Ідентифікаційний 
номер сертифікату 
6a4af727308b4393b9ae
bf6650bd497c. Назва: 
Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах. 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/6a4af727308b4393b9a
ebf6650bd497c 
Виданий 16.01.2021 р. 
30 годин.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 2, 4, 12, 
14, 15

п. 1
1.1. Use of 
Physicochemical 
Modification Methods 
for Producing 
Traditional and 
Nanomodified 
Polymeric Composites 
with Improved 
Operational Properties. 
International Journal of 
Polymer Science, vol. 
2019, Article ID 
1258727, 18 pages, 



2019. 
https://doi.org/10.1155
/2019/1258727; 
(SCOPUS) / D.E. 
Sidorov, A.E. Kolosov, 
V.I. Sivetskii, E.P. 
Kolosova, V.V. Vanin, 
A.V. Gondlyakh, I.I. 
Ivitskiy, V.P. Symoniuk
1.2. Modeling the 
Structures of Oriented 
Macrofiber Polymer 
Composites as 
Capillary-Porous 
Bodies. Advances in 
Materials Science and 
Engineering. Volume 
2020. Article ID 
1360523. 13 pages. 
https://doi.org/10.1155
/2020/1360523; 
(SCOPUS) / D.E. 
Sidorov, A.E. Kolosov, 
A.V. Gondlyakh, V.I. 
Sivetskii, E.P. Kolosova, 
V.V. Vanin, A.L. 
Sokolskiy, V.Yu. 
Shcherbina, I.I. Ivitskiy
1.3. Energy Efficient 
Technology of Epoxy 
Polymers Producing by 
Using Ultrasonic 
Treatment. Advanced 
Manufacturing 
Processes II. 
InterPartner 2020. 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham. Рр. 290-299; 
https://doi.org/10.1007 
/978-3-030-68014-
5_29; (SCOPUS) / 
Dmytro Sidorov, 
Aleksandr Kolosov, 
Aleksandr Gondlyakh, 
Elena Kolosova, Anish 
Khan
1.4. Evaluating the Wall 
Thickness of a Blow 
Molding Billet. 
Advances in Design, 
Simulation and 
Manufacturing IV. 
DSMIE 2021. Рр. 166 – 
175. 
https://doi.org/10.1007 
/978-3-030-77823-
1_17; (SCOPUS) / 
Sidorov D., Kolosov A., 
Kolosova E., Nosachova 
J., Glushchenko M.
 1.5. Engineering 
Analysis of Thermal-
Load Components in 
the Process of Heating 
of Pet Preforms. 
Journal of Engineering 
Physics and 
Thermophysics. Volume 
91, Issue 2, 1 March 
2018, Pages 486-490. 
https://link.springer.co
m/article/10.1007%2Fs1
0891-018-1768-1; 
https://dx.doi.org/10.1
007/s10891-018-1768-
1; (SCOPUS) / Sidorov 
D.E., Kolosov, A.E., 
Kazak, I.A., Pogorelyi, 
A.V.



1.6. Gause's principle 
against Dennis 
Meadow’s. Вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
"КПІ". Серія "Хімічна 
інженерія, екологія та 
ресурсозбереження" 
№ 2 (19). 2020 р. С. 32 
- 36. (Фаховий: кат. Б)
https://doi.org/10.2053
5/2617-
9741.2.2020.208053 / 
Sidorov D.E., Shabliy 
O.V.; Huryeva L.N.; 
Glushchenko M.O.
 1.7. Evaluation of 
kinematic parameters 
of process of 
gravitational stretch of 
a billet for extrusion-
blow molding of 
polymer product. 
Voprosy khimii i 
khimicheskoi 
Tekhnologii, 2018, No. 
3, pp. 105-112 
(SCOPUS, фаховий: 
кат. А) 
https://udhtu.edu.ua/p
ublic/userfiles/file/VH
HT/2018/3/Sidorov.pdf
/ D.E. Sidorov, E.P. 
Kolosova, A.E. Kolosov, 
I.A. Kazak
1.8. Analysis of the 
preform blowing stage 
when obtaining a 
polymeric product 
using the extrusion 
blow molding method. 
Eastern-European 
Journal of enterprise 
technologies. – 2018. – 
№ 2/1 (92). – С. 14–
21.; DOI - 
https://dx.doi.org/10.1
5587/1729-
4061/2018/126015; 
(SCOPUS, фаховий: 
кат. А) / Sidorov D., 
Kolosova E., Kolosov A., 
Shabliy T.

п. 2
2.1. Важіль 
вивантаження 
гумозмішувача. 
Патент України на 
корисну модель № 
135525, МПК F16D 
3/12, опубл. 10.07.2019 
р, бюл. № 13 / Сідоров 
Д.Е., Фурдига Є.В.
2.2. Змішувач для 
полімерних 
матеріалів. Патент 
України на корисну 
модель № 132389, 
МПК В29В 7/40, 
опубл. 25.02.2019 р, 
бюл. № 4 / Сідоров 
Д.Е., Івіцькій І.І., 
Сівецький В.І., 
Устенко О.О., Швачко 
Д.Г.
2.3. Спосіб 
прогнозування 
оптимального вмісту 
вуглецевих 



нанотрубок у 
реактопластичному 
зв’язуючому. Патент 
України на корисну 
модель № 124627 
МПК C09J 4/00, C01B 
32/158, опубл. 
10.04.2018, бюл. № 7-
2018 / Сідоров Д.Е., 
Колосов О.Є.; 
Сівецький В.І.; 
Колосова О.П.; Казак 
І.О.
2.4. Літтєва машина. 
Патент України на 
корисну модель № 
129776, МПК В29С 
45/47, опубл. 
12.11.2018 р, бюл. № 
21. / Сідоров Д.Е., 
Івіцькій І.І., Сівецький 
В.І., Устенко О.О., 
Швачко Д.Г.
2.5. Маятниковий 
млин. Патент України 
на корисну модель № 
127565, МПК В02С 
15/02, В02С 15/04, 
В02С 15/08, опубл. 
10.08.2018 р, бюл. № 
15. / Сідоров Д.Е., 
Карташов А.В.

п. 4
4.1. Інженерні 
розрахунки на ПЕОМ. 
Частина 1. 
Програмування. 
Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни: навч. 
посіб. Київ: КПІ ім. І. 
Сікорського, 2018. – 
66 с. / укл.: Сідоров 
Д.Е., Казак І.О., 
Івіцький І.І. Доступ: 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/25145
4.2. Інженерні 
розрахунки на ПЕОМ. 
Частина 2. 
Процедурне 
програмування. 
Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни: навч. 
посіб. Київ: КПІ ім. І. 
Сікорського, 2018. – 
38 с. / укл.: Сідоров 
Д.Е., Казак І.О., 
Івіцький І.І. Доступ: 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/25146
4.3. Інноваційна 
практика 
інжинірингу: навч. 
посіб. для студ. 
спеціальності 133 
Галузеве 
машинобудування, 131 
Прикладна механіка, 
101 Екологія. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
82 с. / укл.: Сідоров 
Д.Е. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/42286
4.4 Програмне 



забезпечення 
інженерних 
розрахунків: Лекції: 
навч. посіб. для 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
освітньої програми 
«Комп'ютерно-
інтегровані технології 
проектування 
обладнання хімічної 
інженерії» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: Сідоров Д.Е., І. 
О. Казак.– Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2022. – 244 с. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/50645
4.5. Програмне 
забезпечення 
інженерних 
розрахунків: 
Лабораторний 
практикум: навч. 
посіб. для підготовки 
бакалаврів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
освітньої програми 
«Комп'ютерно-
інтегровані технології 
проектування 
обладнання хімічної 
інженерії» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: Сідоров Д.Е., І. 
О. Казак. – Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2022. – 166 с. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/50647

п.12
12.1. Машина для 
лиття кришок з 
поліетилену із 
модернізацією 
приводу. XIV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с. 8-10. Дата 
проведення: 13-14 
грудня 2021 року. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XIV_CPSM_20
21.pdf
 12.2. Визначення 
дійсної швидкості 
течії газової суміші 
крізь сопло. XII 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с. 21-22. Дата 
проведення: 2020-12-
10. 



https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XII_CPSM_20
20.pdf
 12.3. Вплив діаметра 
адсорбера на 
тривалість десорбції. 
XII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с.16-18. Дата 
проведення: 2020-12-
10. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XII_CPSM_20
20.pdf
 12.4. Оперативна 
оцінка інтенсивності 
тепловіддачі за 
критерієм кипіння. X 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
С. 11-13. Київ, 12-3 
грудня 2019 року. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_X_CPSM_2019
.pdf
12.5. Температурні 
напруження 
циліндричного 
оголовка. XIIІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с. 100-102. Дата 
проведення: 2021-7-8 
червня. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XIII_CPSM_2
021.pdf 

п.14
14.1. Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Інженерне 
програмування та 
розрахунки» 
наукового 
спрямування (наказ 
№ 1/142 від 
16.04.2020 р.).

п.15
15.1. Підготовка учнів, 
що стали призерами 
II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів–членів Малої 
академії наук; 
Гімназія 178; Назва - 
Мала академія наук, 
конкурс-захист 



науково-
дослідницьких робіт, 
відділення 
математики; ПІБ 
студента(ів) - Шаблій 
Олександра 
Віталіївна; Призове 
місце - 3; диплом 3-го 
ступеня; Дата: 
17.05.2018

212433 Сідоров 
Дмитро 
Едуардович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015314, 
виданий 

03.07.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010638, 
виданий 

21.04.2005

30 Інженерні 
розрахунки на 
ПЕОМ

Освіта: Київський 
ордена Леніна 
політехнічний 
інститут, 1987, 
спеціальність Машини 
та технологія 
переробки полімерних 
матеріалів у вироби і 
деталі, кваліфікація 
Інженер-механік 
Науковий ступінь: 
к.т.н., 05.17.08 
Процеси та 
обладнання хімічної 
технології, дисертація 
«Моделювання 
процесів змішування 
полімерів при 
розробці змішувачів 
для екструзійного та 
літтєвого 
обладнання»
Вчене звання: Доцент 
кафедри хімічного, 
полімерного і 
силікатного 
машинобудування

Підвищення 
кваліфікації: 
1. НМК «ІПО»НТУУ 
«КПІ ім. І. 
Сікорського», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
02070921 00650-20,  
2020.10.13 - 
2020.12.02, 108 годин.
2. Сертифікат, 
"Конфлікт інтересів: 
треба знати! Від теорії 
до практики" ; № 
регістрації 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/b94d326558f94762b99
c43ef0f84c86c; 
13.03.2019. Місце 
проведення: 
Національне агенство 
з питань запобігання 
корупції, платформа 
"Prometheus", 30 
годин.
3. Сертифікат. 
Платформа INTUIT/ 
Registration # 
101378092/. Назва: 
Introduction to 
programming in 
modern FORNRAN 
using Intel Fortran 
compiler. 
https://intuit.ru/verifyd
iplomas/101378092/ 
Виданий 10.10.2020 р. 
30 годин.
4. Сертифікат. 
Платформа 
Prometheus. 



Ідентифікаційний 
номер сертифікату 
6a4af727308b4393b9ae
bf6650bd497c. Назва: 
Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах. 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/6a4af727308b4393b9a
ebf6650bd497c 
Виданий 16.01.2021 р. 
30 годин.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 2, 4, 12, 
14, 15

п. 1
1.1. Use of 
Physicochemical 
Modification Methods 
for Producing 
Traditional and 
Nanomodified 
Polymeric Composites 
with Improved 
Operational Properties. 
International Journal of 
Polymer Science, vol. 
2019, Article ID 
1258727, 18 pages, 
2019. 
https://doi.org/10.1155
/2019/1258727; 
(SCOPUS) / D.E. 
Sidorov, A.E. Kolosov, 
V.I. Sivetskii, E.P. 
Kolosova, V.V. Vanin, 
A.V. Gondlyakh, I.I. 
Ivitskiy, V.P. Symoniuk
1.2. Modeling the 
Structures of Oriented 
Macrofiber Polymer 
Composites as 
Capillary-Porous 
Bodies. Advances in 
Materials Science and 
Engineering. Volume 
2020. Article ID 
1360523. 13 pages. 
https://doi.org/10.1155
/2020/1360523; 
(SCOPUS) / D.E. 
Sidorov, A.E. Kolosov, 
A.V. Gondlyakh, V.I. 
Sivetskii, E.P. Kolosova, 
V.V. Vanin, A.L. 
Sokolskiy, V.Yu. 
Shcherbina, I.I. Ivitskiy
1.3. Energy Efficient 
Technology of Epoxy 
Polymers Producing by 
Using Ultrasonic 
Treatment. Advanced 
Manufacturing 
Processes II. 
InterPartner 2020. 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham. Рр. 290-299; 
https://doi.org/10.1007 
/978-3-030-68014-
5_29; (SCOPUS) / 
Dmytro Sidorov, 
Aleksandr Kolosov, 
Aleksandr Gondlyakh, 



Elena Kolosova, Anish 
Khan
1.4. Evaluating the Wall 
Thickness of a Blow 
Molding Billet. 
Advances in Design, 
Simulation and 
Manufacturing IV. 
DSMIE 2021. Рр. 166 – 
175. 
https://doi.org/10.1007 
/978-3-030-77823-
1_17; (SCOPUS) / 
Sidorov D., Kolosov A., 
Kolosova E., Nosachova 
J., Glushchenko M.
 1.5. Engineering 
Analysis of Thermal-
Load Components in 
the Process of Heating 
of Pet Preforms. 
Journal of Engineering 
Physics and 
Thermophysics. Volume 
91, Issue 2, 1 March 
2018, Pages 486-490. 
https://link.springer.co
m/article/10.1007%2Fs1
0891-018-1768-1; 
https://dx.doi.org/10.1
007/s10891-018-1768-
1; (SCOPUS) / Sidorov 
D.E., Kolosov, A.E., 
Kazak, I.A., Pogorelyi, 
A.V.
1.6. Gause's principle 
against Dennis 
Meadow’s. Вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
"КПІ". Серія "Хімічна 
інженерія, екологія та 
ресурсозбереження" 
№ 2 (19). 2020 р. С. 32 
- 36. (Фаховий: кат. Б)
https://doi.org/10.2053
5/2617-
9741.2.2020.208053 / 
Sidorov D.E., Shabliy 
O.V.; Huryeva L.N.; 
Glushchenko M.O.
 1.7. Evaluation of 
kinematic parameters 
of process of 
gravitational stretch of 
a billet for extrusion-
blow molding of 
polymer product. 
Voprosy khimii i 
khimicheskoi 
Tekhnologii, 2018, No. 
3, pp. 105-112 
(SCOPUS, фаховий: 
кат. А) 
https://udhtu.edu.ua/p
ublic/userfiles/file/VH
HT/2018/3/Sidorov.pdf
/ D.E. Sidorov, E.P. 
Kolosova, A.E. Kolosov, 
I.A. Kazak
1.8. Analysis of the 
preform blowing stage 
when obtaining a 
polymeric product 
using the extrusion 
blow molding method. 
Eastern-European 
Journal of enterprise 
technologies. – 2018. – 
№ 2/1 (92). – С. 14–



21.; DOI - 
https://dx.doi.org/10.1
5587/1729-
4061/2018/126015; 
(SCOPUS, фаховий: 
кат. А) / Sidorov D., 
Kolosova E., Kolosov A., 
Shabliy T.

п. 2
2.1. Важіль 
вивантаження 
гумозмішувача. 
Патент України на 
корисну модель № 
135525, МПК F16D 
3/12, опубл. 10.07.2019 
р, бюл. № 13 / Сідоров 
Д.Е., Фурдига Є.В.
2.2. Змішувач для 
полімерних 
матеріалів. Патент 
України на корисну 
модель № 132389, 
МПК В29В 7/40, 
опубл. 25.02.2019 р, 
бюл. № 4 / Сідоров 
Д.Е., Івіцькій І.І., 
Сівецький В.І., 
Устенко О.О., Швачко 
Д.Г.
2.3. Спосіб 
прогнозування 
оптимального вмісту 
вуглецевих 
нанотрубок у 
реактопластичному 
зв’язуючому. Патент 
України на корисну 
модель № 124627 
МПК C09J 4/00, C01B 
32/158, опубл. 
10.04.2018, бюл. № 7-
2018 / Сідоров Д.Е., 
Колосов О.Є.; 
Сівецький В.І.; 
Колосова О.П.; Казак 
І.О.
2.4. Літтєва машина. 
Патент України на 
корисну модель № 
129776, МПК В29С 
45/47, опубл. 
12.11.2018 р, бюл. № 
21. / Сідоров Д.Е., 
Івіцькій І.І., Сівецький 
В.І., Устенко О.О., 
Швачко Д.Г.
2.5. Маятниковий 
млин. Патент України 
на корисну модель № 
127565, МПК В02С 
15/02, В02С 15/04, 
В02С 15/08, опубл. 
10.08.2018 р, бюл. № 
15. / Сідоров Д.Е., 
Карташов А.В.

п. 4
4.1. Інженерні 
розрахунки на ПЕОМ. 
Частина 1. 
Програмування. 
Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни: навч. 
посіб. Київ: КПІ ім. І. 
Сікорського, 2018. – 
66 с. / укл.: Сідоров 
Д.Е., Казак І.О., 



Івіцький І.І. Доступ: 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/25145
4.2. Інженерні 
розрахунки на ПЕОМ. 
Частина 2. 
Процедурне 
програмування. 
Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни: навч. 
посіб. Київ: КПІ ім. І. 
Сікорського, 2018. – 
38 с. / укл.: Сідоров 
Д.Е., Казак І.О., 
Івіцький І.І. Доступ: 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/25146
4.3. Інноваційна 
практика 
інжинірингу: навч. 
посіб. для студ. 
спеціальності 133 
Галузеве 
машинобудування, 131 
Прикладна механіка, 
101 Екологія. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
82 с. / укл.: Сідоров 
Д.Е. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/42286
4.4 Програмне 
забезпечення 
інженерних 
розрахунків: Лекції: 
навч. посіб. для 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
освітньої програми 
«Комп'ютерно-
інтегровані технології 
проектування 
обладнання хімічної 
інженерії» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: Сідоров Д.Е., І. 
О. Казак.– Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2022. – 244 с. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/50645
4.5. Програмне 
забезпечення 
інженерних 
розрахунків: 
Лабораторний 
практикум: навч. 
посіб. для підготовки 
бакалаврів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
освітньої програми 
«Комп'ютерно-
інтегровані технології 
проектування 
обладнання хімічної 
інженерії» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад.: Сідоров Д.Е., І. 
О. Казак. – Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2022. – 166 с. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/50647



п.12
12.1. Машина для 
лиття кришок з 
поліетилену із 
модернізацією 
приводу. XIV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с. 8-10. Дата 
проведення: 13-14 
грудня 2021 року. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XIV_CPSM_20
21.pdf
 12.2. Визначення 
дійсної швидкості 
течії газової суміші 
крізь сопло. XII 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с. 21-22. Дата 
проведення: 2020-12-
10. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XII_CPSM_20
20.pdf
 12.3. Вплив діаметра 
адсорбера на 
тривалість десорбції. 
XII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с.16-18. Дата 
проведення: 2020-12-
10. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XII_CPSM_20
20.pdf
 12.4. Оперативна 
оцінка інтенсивності 
тепловіддачі за 
критерієм кипіння. X 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
С. 11-13. Київ, 12-3 
грудня 2019 року. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_X_CPSM_2019
.pdf
12.5. Температурні 
напруження 
циліндричного 
оголовка. XIIІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Ефективні процеси 
та обладнання 



хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». Збірник тез. 
Київ, с. 100-102. Дата 
проведення: 2021-7-8 
червня. 
https://cpsm.kpi.ua/Do
c/Conf_XIII_CPSM_2
021.pdf 

п.14
14.1. Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Інженерне 
програмування та 
розрахунки» 
наукового 
спрямування (наказ 
№ 1/142 від 
16.04.2020 р.).

п.15
15.1. Підготовка учнів, 
що стали призерами 
II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів–членів Малої 
академії наук; 
Гімназія 178; Назва - 
Мала академія наук, 
конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт, 
відділення 
математики; ПІБ 
студента(ів) - Шаблій 
Олександра 
Віталіївна; Призове 
місце - 3; диплом 3-го 
ступеня; Дата: 
17.05.2018

218497 Шилович 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023903, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035715, 

виданий 
04.07.2013

22 Основи 
конструювання 
упаковок

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 1990 р., 
спеціальність – 
«Промислова 
теплоенергетика», 
кваліфікація – 
«інженер 
промтеплоенергетик»
Науковий ступінь: 
к.т.н., 05.14.06, 
технічна теплофізика 
та промислова 
теплоенергетика, тема 
дисертації „Теплові 
режими підготовки та 
введення в 
експлуатацію 
катодних пристроїв 
алюмінієвих 
електролізерів”
Вчене звання: Доцент 
кафедри хімічного, 
полімерного і 
силікатного 
машинобудування
Підвищення 
кваліфікації: 
1. НМК «ІПО» НТУУ 
«КПІ ім. І. 
Сікорського», 
свідоцтво серія ПК 
номер 



02070921/005990-20 
«Прості засоби 
створення та 
підтримки Web-
сторінки викладача», 
22.06.2020.
2. ПО КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 
Свідоцтво №ПК 
02070921/007231-22, 
Наказ зарахування на 
навчання № 
НОН/117/2022 від 
21.04.2022 р.

Відповідає вимогам 
ЛУ 4, 10, 11, 12 

п. 4 
4.1. Шилович Т.Б. 
Утилізація упакувань. 
Навчальний посібник 
з навчальної 
дисципліни. 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. / - Київ: 
«КПІ ім. 
І.Сікорського», 2018. 
— 51 c. Гриф – 
рекомендовано 
Вченою радою НТУУ 
«КПІ» (Протокол № 9 
від 24.05.2018 р.) – 
Електронні текстові 
дані. — Назва з 
екрана. — Доступ : 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/25143
4.2. Шилович Т.Б. 
Утилізація упакувань 
Практикум для 
самостійної роботи 
студентів. 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. / - Київ: 
«КПІ ім. 
І.Сікорського», 2018. 
— 13 c. Гриф – 
рекомендовано 
Вченою радою НТУУ 
«КПІ» (Протокол № 9 
від 24.05.2018 р.) – 
Електронні текстові 
дані. — Назва з 
екрана. — Доступ : 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/25142
4.3. Шилович Т.Б. 
Сімончук Є.П. 
Утилізація упакувань. 
Практикум  з 
навчальної 
дисципліни.   
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
студентів, які 
навчаються за 
програмою підготовки 
магістрів з галузі 
знань 13 – Механічна 
інженерія; за 
спеціальністю 131 – 
«Прикладна 
механіка», 
спеціалізація – 
«Інжиніринг, 
комп’ютерне 
моделювання та 
проектування 
обладнання 
пакування» / КПІ ім. 



Ігоря Сікорського; 
уклад.: Т.Б. Шилович, 
Є.П. Сімончук– 
Електронні текстові 
данні  – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 36 с. Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 6 від 21.02.2019 р.) 
за поданням Вченої 
ради  інженерно-
хімічного факультету 
(протокол № 1 від 
28.01.2019 р.) Назва з 
екрана. — Доступ 
:http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/26683
4.4. Шилович Т.Б. 
Процеси та апарати 
хімічних виробництв 
1. Технічна гідравліка. 
Основи 
теплопередачі. 
Теплообмінне 
обладнання: 
Навчальний посібник 
з навчальної 
дисципліни до 
виконання 
розрахункової роботи. 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для студ. 
спеціальності 161 
Хімічні технології та 
інженерія,  за 
спеціалізаціями  
«Хімічні технології 
неорганічних та 
органічних в'яжучих», 
«Хімічні технології 
переробки полімерних 
та композиційних 
матеріалів», «Хімічні 
технології 
неорганічних 
керамічних 
матеріалів»  / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського ; 
уклад.: Т.Б. Шилович 
– Електронні текстові 
данні  – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2019. – 14 с. Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 4 від 19.12.2019 р.) 
за поданням Вченої 
ради  інженерно-
хімічного факультету 
(протокол № 11 від 
27.11.2019 р.) Назва з 
екрана. — Доступ : 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/31897
4.5. Шилович Т.Б. 
Процеси, апарати і 
машини галузі-1. 
Теплові процеси. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни. 
Електронний ресурс] : 
навч. посіб. для 
студентів, які 
навчаються за 
програмою підготовки 
бакалаврів за 
спеціальністю 131 – 



«Прикладна 
механіка» та 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського;  уклад. Т. 
Б. Шилович. – 
Електронні текстові 
данні  – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. – 39 с.[Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 10 від 18.06.2020 
р.) за поданням 
Вченої ради 
інженерно-хімічного 
факультету (протокол 
№ 3 від 13.04.2020 р.) 
Назва з екрана. — 
Доступ :  
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/35584
4.6. Шилович І. Л., 
Шилович Т. Б. 
Теоретичні основи 
теплотехніки. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни. 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для 
студентів, які 
навчаються за 
програмою підготовки 
бакалаврів за 
спеціальністю 131 – 
«Прикладна 
механіка» та 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад.: І. 
Л. Шилович, Т. Б. 
Шилович. – 
Електронні текстові 
данні  – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. – 22 с. – Назва з 
екрана. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/45933
4.7. Шилович Т.Б. 
Силабус Робоча 
програма дисципліни 
«Основи 
конструювання 
упакувань» Режим 
доступу: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html

п. 10. 
10.1 Навчання за 
програмою UNIDO.  
Центр 
ресурсоефективного 
виробництва. 
Сертифікат 
"Впровадження 
ресурсоефективного 
та чистого 
виробництва" 
14.12.2017 р. експерт з 
більш чистих 
технологій.

п. 11. 
11.1. Назва тематики: 



Підвищення 
кваліфікації фахівців 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-
ПРОМСЕРВІС» за 
програмою «Парові 
турбіни та нагнітальні 
машини» № договору: 
№ 01/00к/4043. Дата 
реєстрації: 2021-10-06

п. 12.
12.1. Моісеєнко О.І., 
Шилович Т. Б. 
Модернізація 
фільтруючої 
центрифуги з 
поршневим 
вивантаженням осаду. 
Збірник доповідей VІІ 
Всеукраїнської 
науково- практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. –С.5-6
12.2. Лосєв Є.О., 
Шилович Т. Б. 
Удосконалення 
фрикційної муфти 
бігунів. Збірник 
доповідей VІІ 
Всеукраїнської 
науково- практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. –С.6-7
12.3. Шилович Т.Б.,  
Білоброва Є.В. 
Пакувальні матеріали, 
що біорозкладаються. 
Збірник доповідей 
VІІІ Всеукраїнської 
науково- практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. –С.38-39
12,4. Чарупа А.С., 
Шилович Т.Б. 
Модернізація вузла 
завантаження 
черв’ячного преса. 
Збірник доповідей ХІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки».  – К.: КПІім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. –  с.20
12.5. Шилович Т.Б., 
Асмолова Д.І. 
Проблеми переробки 
упаковки Tetra Pak в 
Україні. Збірник 



доповідей XVI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022, с. 10-11.
12.6. Шилович Т.Б., 
Панцир А.С. Роль 
упаковки в мінімізації 
втрат і відходів у 
ланцюгах постачання 
Збірник доповідей 
XVI Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022, с. 12-13.

432713 Герасименко 
Юлія 
Юріївна

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

«Київський 
політехнічний 
інститут», рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

6.050502 
інженерна 
механіка, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

«Київський 
політехнічний 
інститут імені 

Ігоря 
Сікорського», 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
8.05050206 

машини і 
технології 
паковання

0 Пакувальні 
технології та 
обладнання

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 2017 р., 
спеціальність – 
«Машини і технології 
паковання», 
кваліфікація – 
«інженер-дослідник»

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 8, 12

п. 1
1.1. Improvement of the 
technology of thermal 
gluing by a melt of 
polymer additive 
material / O. L. 
Sokolskyi, A. Ya. 
Karvatskii, I. O. 
Mikulionok, Yu. Yu. 
Herasimenko. Voprosy 
khimii i khimicheskoi 
tekhnologii. 2018, No. 
5, Р. 154-160.
1.2. Cокольський О. Л., 
Герасименко Ю. Ю., 
Кушнір М. С. 
Моделювання 
плавлення 
полімерного прутка в 
процесі зварювання 
присадковим 
матеріалом. Вчені 
записки ТНУ імені В. 
І. Вернадського. Серія: 
Технічні науки. 2018. 
Том 29 (68), Ч. 1. С. 
23–27.
1.3. Cокольський О. Л., 
Герасименко Ю. Ю. 
Моделювання процесу 
руйнування 
термоклейового 
з’єднання. Наукові 
вісті КПІ. 2020, №4. С. 
93-99.
1.4. Герасименко Ю. 
Ю., Cокольський О. Л. 



Дослідження процесу 
утворення 
термоклейового 
з’єднання. Технології 
та інжиніринг. 2022, 
1(6). С. 9-19.
1.5. Герасименко Ю. 
Ю., Cокольський О. 
Л.. Моделювання 
процесу плавлення 
термоклейового 
матеріалу. Упаковка. 
2021, №3. С. 21-25.

п. 4
4.1. Герасименко 
Ю.Ю. Пакувальні 
технології та 
обладнання, силабус 
для студентів 
спеціальності 131. 
Ухвалено кафедрою 
ХПСМ (протокол № 
15 від 15.06.2022). 
Погоджено 
Методичною комісією 
ІХФ (протокол № 10 
від 24.06.2022). 
Доступ: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html
4.2. Герасименко 
Ю.Ю. Полімерні 
композиційні 
матеріали, силабус 
для студентів 
спеціальності 131. 
Ухвалено кафедрою 
ХПСМ (протокол № 
15 від 15.06.2022). 
Погоджено 
Методичною комісією 
ІХФ (протокол № 10 
від 24.06.2022). 
Доступ: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html
4.3. Герасименко 
Ю.Ю. Полімерні 
композиційні 
матеріали, силабус 
для студентів 
спеціальності 133. 
Ухвалено кафедрою 
ХПСМ (протокол № 
15 від 15.06.2022). 
Погоджено 
Методичною комісією 
ІХФ (протокол № 10 
від 24.06.2022).  
Доступ: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html

п.8
8.1. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми "Підвищення 
енерго- і 
ресурсозберігаючих 
показників в 
технології та 
обладнанні об’єктів 
хімічного, 
полімерного та 
силікатного 
машинобудування". 
Реєстраційний номер 



0122U201697. Дата 
реєстрації: 
13.12.2022р.

п.12.

12.1. Cокольський О. 
Л., Герасименко Ю. 
Ю. Дослідження 
плавлення 
полімерного 
присадкового 
матеріалу трубчастої 
форми з дорном в 
нагрівному каналі. 
Прикладні науково-
технічні дослідження: 
матеріали доп. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 3-5 квітня 2018 
р. Івано-Франківськ : 
2018. С. 64-65.
12.2. Герасименко Ю. 
Ю., Cокольський О. Л. 
Дослідження 
з’єднання елементів 
гнучкої упаковки 
термопластичним 
клейовим матеріалом. 
Новітні технології 
пакування: матеріали 
доп. XVIII наук.-
практ. конф. 12 квітня 
2019 р., дод. до журн. 
«Упаковка». Київ: 
НУХТ, 2019. С. 17-19.
12.3. Герасименко Ю. 
Ю., Cокольський О. Л. 
Моделювання 
міцності з’єднаних 
термоклеєм зразків 
пакувального 
матеріалу. Ефективні 
процеси та 
обладнання хімічних 
виробництв та 
пакувальної техніки: 
збір. доп. ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 4-5 
червня 2020 р. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. С. 
80-81.
12.4. Herasimenko Y. 
Y., Sokolskyi A. L. 
Investigation of the 
flexible packaging 
elements joining by hot 
melt adhesive. Modern 
engineering and 
innovative technoligies. 
Germany, 2020. Iss. 11, 
Part 1. P. 5-8. DOI: 
10.30890/2567-
5273.2020-11-01-011.
12.5. Кліменчук Д.О., 
Герасименко Ю. Ю. 
Модернізація чаші 
бігунів мокрого 
помелу. Ефективні 
процеси та 
обладнання хімічних 
виробництв та 
пакувальної техніки: 
збір. доп. ХV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 15-
16 червня 2022 р. 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2022. С. 
85-86



177918 Борщик 
Сергій 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090220 
Обладнання 

хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів

16 Експлуатація 
та 
обслуговуванн
я 
технологічного 
обладнання

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 2002 р., 
спеціальність – 
«Обладнання 
хімічних виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів», 
кваліфікація – 
«магістр інженерної 
механіки»
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Сертифікат ПК № 
02070921/005977-20 
про підвищення 
кваліфікації. Місце 
проведення: 
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти» КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за 
програмою «Прості 
засоби створення та 
підтримки WEB-
сторінки викладача», 
термін: з 12.05.2020 
по 22.06.2020, 
загальний обсяг 108 
годин (3.6 кредити 
ЄКТС).

Види і результати 
професійної 
діяльності: 2, 4, 11, 12

п. 2
2.1. Опірний пристрій 
обертового барабана, 
автори: Щербина 
В.Ю., Швачко Д.Г., 
Борщик С.О., Лі Дяо. 
Патент на корисну 
модель №126087. 
Опубл. 11.06.2021, 
бюл. №11/2021. 
Номер заявки 
U202106198
2.2. 
Перерозподільний 
пристрій насадкової 
масообмінної колони, 
автори Мікульонок І. 
О., Витвицький В. М., 
Витвицький В. М., 
Борщик С. О. Патент 
на корисну модель 
№150777. Опубл. 
13.04.2022, Бюл. No 
15. Заявка № u 2021 
06836                                 
2.3. Елемент насадки 
масообмінного 
апарата, автори 
Мікульонок І. О., 
Витвицький В. М., 
Витвицький В. М., 
Борщик С. О. Патент 
на корисну модель 
№150776. Опубл. 
13.04.2022, Бюл. No 
15. Заявка № u 2021 
06835
2.4. Елемент для 
дистанційного 
укладання кільцевих 



насадкових 
феромагнітних тіл у 
масообмінному 
апараті, Мікульонок І. 
О., Швачко Д. Г., 
Борщик С. О. Патент 
на корисну модель № 
150593. Опубл. 
02.03.2022, Бюл. No 9. 
Заявка № u 2021 
06323.                     2.5. 
Бандаж обертового 
барабана, автори 
Мікульонок І.О., 
Борщик С.О., Озява 
О.П. Патент на 
корисну модель 
№124846. Опубл. 
25.04.2018, Бюл. №8. 
Заявка № U 2017 
10868
2.6. Опорний пристрій 
обертового барабана, 
автори Мікульонок 
І.О., Борщик С.О., 
Озява О.П. Патент на 
корисну модель 
№124779. Опубл. 
25.04.2018, Бюл. №8. 
Заявка № U 2017 
10289
2.7. Ванна, автори 
Мікульонок І.О., 
Борщик С.О., 
Мікульонок І.О. 
Патент на корисну 
модель №129649. 
Опубл. 12.11.2018, 
Бюл. №21. Заявка № 
U 2018 04015
2.8. Бияк молоткової 
дробарки, Автори: 
Мікульонок І.О., 
Борщик С.О., Швачко 
Д.Г., Єременко П.В. 
Патент на корисну 
модель № 123995 
Опубл. 12.03.2018 
Бюл. №5. Заявка № 
u201710971 

п. 4
4.1 Силабус освітнього 
компоненту 
Експлуатація, 
обслуговування 
технологічного 
обладнання. Ухвалено 
Вченою радою 
факультету: номер 
протоколу: 10 від 
2022.06.24. 
Спеціальність: 131 
Прикладна 
механіка.URL 
розміщення на сайті 
підрозділу: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html
4.2 Силабус освітнього 
компоненту 
Обладнання для 
пластичного 
формування. 
Ухвалено Вченою 
радою факультету: 
номер протоколу: 10 
від 2022.06.24. 
Спеціальність: 133 
Галузеве 



машинобудування.UR
L розміщення на сайті 
підрозділу: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html
4.3 Силабус освітнього 
компоненту 
Обладнання для 
напівсухого 
формування.Ухвалено 
Вченою радою 
факультету: номер 
протоколу: 10 від 
2022.06.24. 
Спеціальність: 133 
Галузеве 
машинобудування
URL розміщення на 
сайті підрозділу: 
https://cpsm.kpi.ua/na
vchannya/sylabusy/syla
busy-2022-roku.html 

п. 11
11.1 Консультування 
ПрАТ «УКРГРАФІТ» 
НДР 
№804/1880293/21 від 
06.04.2018р. 
11.2 Консультування 
ПрАТ «УКРГРАФІТ»  
НДР 
№804/198035/04 від 
02.05.2019р. 
11.3 Консультування 
ПрАТ «УКРГРАФІТ» 
НДР №804/218207/21 
від 26.03.2021р. 

п.12.
12.1 Рагімов М.В., 
Борщик С.О. 
Спрощення 
конструкції вузла 
опірної частини 
обертової печі. Х 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Ефективні процеси та 
обладнання хімічних 
вирбництв та 
пакувальної техніки". 
м. Київ, 12.12.2019. С. 
21-23.
12.2 Рагімов М.В., 
Борщик С.О. 
Збільшення терміну 
експлуатації обертової 
печі. . Х Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Ефективні процеси та 
обладнання хімічних 
вирбництв та 
пакувальної техніки". 
м. Київ, 12.12.2019. С. 
23-24.
12.3 Недашковська 
Б.А., Борщик С.О. 
Моделювання роботи 
обертової печі 4х60м. 
Х Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Ефективні процеси та 
обладнання хімічних 
вирбництв та 
пакувальної техніки". 
м. Київ, 12.12.2019. С. 



74-76.
12.4 Удудяк В.В., 
Борщик С.О. Трубний 
млин з 
удосконаленням 
міжкамерної 
перегородки. ХІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Ефективні процеси та 
обладнання хімічних 
виробництв та 
пакувальної техніки". 
м. Київ, 04.06.2020. С. 
24-26.
12.5 Швачко Д.Г. 
Щербина В.Ю. 
Борщик О.С. 
Дослідження 
температурних полів в 
фрагменті футерівки 
печі з додатковою 
теплоізоляцією. The 
7th International 
scientific and practical 
conference “Actual 
trends of modern 
scientific research” 
(February 14-16, 2021) 
MDPC Publishing, 
Munich, Germany. 
2021. 253-261 p. 

258522 Осіпа Руслан 
Адольфович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

TH 110839, 
виданий 

13.07.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
АР002305, 

виданий 
30.11.1995

30 Автоматизація 
технологічних 
процесів

Освіта: Київський 
політехнічний 
інститут, 1977, 
спеціальність – 
«Автоматизація і 
комплексна 
механізація хіміко-
технологічних 
процесів», 
кваліфікація – 
«інженер-механік».
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, 05.13.06 
«Автоматизовані 
системи керування», 
Тема дисертації: 
«Розробка моделей, 
структур даних та 
алгоритмів 
програмування 
життєвого циклу 
систем очищення 
стічних вод».
Вчене звання: Доцент 
кафедри 
інформаційних 
технологій

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
транспортний 
університет, 
Сертифікт ТУ 
№020709, 
«Використання 
системи управління 
навчанням та хмарних 
технологій в 
навчальному 
процесі», 20.12.2018 

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 12, 19

п. 1



1.1. А.І. Жученко, Р.А. 
Осіпа, Л.В.Осіпа,  Л.Р. 
Ладієва. Алгоритм 
керування процесом 
нейтралізації 
буферних стічних вод. 
К., Вісник НТУУ «КПІ 
ім. Ігоря 
Сікорського»,  
«Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження» – 
2021, Вип. 3 (21), с. 
26…35. 
1.2. Б.Я. Корнієнко, 
Л.Р. Ладієва, Р.А. 
Осіпа, В.К. Семенцов. 
Оптимальне 
керування процесом 
гранулювання в 
псевдозрідженому 
шарі. Новітні 
технології. -К.: 
«GoToPrint». 2021. 
Випуск № 1(11), с. 17…
32
1.3. А.І. Жученко, Р.А. 
Осіпа, Л.В.Осіпа,  Д.О. 
Ковалюк. 
Математична модель 
статики процеса 
нейтралізації 
сірчанокислих 
залізовмісних стічних 
вод. - К., Вісник НТУУ 
“КПІ імені Ігоря 
Сікорського”. Серія: 
Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження, 
(4), 15–21. 
https://doi.org/10.2053
5/2617-
9741.4.2021.248873
1.4. Д.О. Ковалюк, Р.А. 
Осіпа, В.І. Кондратова. 
Прийняття рішень в 
системах керування на 
основі методів аналізу 
даних. -К., Вісник 
НТУУ “КПІ імені Ігоря 
Сікорського”. Серія: 
Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження, 
(4), 30–38. 
https://doi.org/10.2053
5/2617-
9741.4.2021.248902
1.5. R. Osipa. Statics 
Simulation of the Buffer 
Wastewater 
Neutralization Process  
International Journal of 
Engineering and 
Manufacturing(IJEM), 
Vol.9, No.4, pp.1-14, 
2019. DOI 
10.5815/ijem.2019.04.01
.
1.6. Anatolii I. 
Zhuchenko, Yevhenii S. 
Cheropkin , Ruslan A. 
Osipa and Bogdan Y. 
Korniyenko. Features of 
mathematical modeling 
of the first stage of 
paper web drying. 
ARPN Journal of 
Engineering and 
Applied Sciences.  VOL. 



15, NO. 5, MARCH 
2020, рр. 647-656,  
ISSN 1819-6608   

п. 4
4.1. Науково-дослідна 
робота за темою 
магістерської 
дисертації: 
Навчальний посібник 
[Електронний ресурс] 
для студ. 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп'ютерноінтегрова
ні технології» / КПІ 
ім. Ігоря Сікорського ; 
уклад. Р. А. Осіпа. 
Електронні текстові 
дані (1 файл 1,6 
МБайт). – Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2021. – 111 с.
2. Інтегровані 
автоматизовані 
системи керування: 
Навчальний посібник 
[Електронний ресурс] 
для студ. 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського ; 
уклад. Р. А. Осіпа, О.А. 
Жученко, А.П. 
Коротинский. 
Електронні текстові 
дані (1 файл 1,8 
МБайт). – Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2022. – 184 с.
3. Основи 
проектування баз 
даних інтегрованих 
АСК: Навчальний 
посібник 
[Електронний ресурс] 
для студ. 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського ; 
уклад. О.А. Жученко, 
Р. А. Осіпа, А.П. 
Коротинский. 
Електронні текстові 
дані (1 файл 1,7 
МБайт). – Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2022. – 161 с.

п. 12
12.1. Р.А. Осіпа, Т.О. 
Шаблій, О.В. 
Галімьянов. Вибір 
системи керування 
базою даних для АСК 
процесами 
водозбереження. 
Автоматизація та 
компютер-но-
інтегровані технології 
[Текст]: Матеріали 
П՚ятої Між-народної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених, аспі¬рантів і 



сту¬дентів (АКІТ-
2018); Київ, 11–12 
квітня 2018 р. – К.:  
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018.– 
Бібліогр.: в кінці тез. – 
60 пр., с. 134…136
12.2. Р.А. Осіпа, О.В 
Галімьянов. 
Моделювання процесу 
нейтралізації стічних 
вод з  буферними 
властивостями. 
Автоматизація та 
компютер-но-
інтегровані технології 
[Текст]: Матеріали 
Шостої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених, аспі¬рантів і 
сту¬дентів (АКІТ-
2019); Київ, 23–24 
квітня 2019 р. – К.: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2019. – 
Бібліогр.: в кінці тез. – 
50 пр., с. 92…93
12.3. В.М. Ліщенко, 
Р.А. Осіпа. Система 
автоматичного 
керування процесом 
нейтралізації на базі 
мікропроцесора. ІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології та 
автоматизація», 
Одеса, ОНАПТ, 15-16 
жовтня, 2019, с. 59-60
12.4. Р.А. Осіпа, О.В. 
Галімьянов. Пошук 
наукової інформації у 
Всесвітній павутині. 
Автоматизація та 
компютерно-
інтегровані технології 
[Текст]: Матеріали 
Сьомої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених, аспі¬рантів і 
сту¬дентів (АКІТ-
2020); Київ, 20 квітня 
2020 р. – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
Вид-во «Політехніка», 
2020.                – 
Бібліогр.: в кінці тез. – 
50 пр., с. 113…115
12.5. Р.А.Осіпа, А.В. 
Теличенко. 
Автоматизований 
розрахунок статичних 
характеристик 
процесу нейтралізації 
сірчанокислих 
залізовмісних стічних 
вод. Автоматизація та 
компютерно-
інтегровані технології 
[Текст]: Матеріали 
Восьмої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених, аспі¬рантів і 
сту-дентів (АКІТ-



2021); Київ, 21–22 
квітня 2021 р. – К.: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2021.                
– Бібліогр.: в кінці тез. 
– 52 пр., с. 58…59

п. 19
Член асоціації 
підприємств 
промислової 
автоматизації України 
(АППАУ).
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Доцент, 
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роботи

Навчально-
науковий 
механіко-
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ий інститут

Диплом 
кандидата наук 

TH 098090, 
виданий 

08.04.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000332, 
виданий 

26.02.1998

39 Теоретична 
механіка - 2. 
Кінематика

Освіта:  «Київський 
політехнічний 
інститут», 1983 рік , 
диплом ЗВ № 814086, 
спеціальність: « 
Динаміка та міцність 
машин», кваліфікація: 
інженер-механік-
дослідник
Науковий ступінь:  
кандидат технічних 
наук, спеціальність 
01.02.06
Тема дисертації: 
«Вплив кавітаційних 
явищ на 
нестаціонарну 
поведінку взаємодії 
рідини з 
конструкціями»  
Диплом кандидата 
наук ТН №098090, 8 
квітня 1987г.
Вчене звання: доцент 
кафедри теоретична 
механіка; атестат ДЦ 
АЕ№000332, Рішення 
Вченої ради 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут» від 26 
лютого 1998 року 
протокол №1/20

Підвищення 
кваліфікації: 
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти»  «Розроблення 
дистанційних курсів з 
використанням 
платформи Moodle», 
18.11.20 - 18.12.20; 108 
годин; 3,6 кредити; 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації Серія ПК 
номер 02070921/ 
006220-20

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 3,  4, 8, 
12

п. 1
1.1. V. N. Fedorov , V. V. 
Kikot, N. I. Shtefan // 
Determination of 
meridian position by a 



two-step ground 
gyrocompass in the 
mode of self-stop of the 
rotor // Механіка 
гіроскопічних систем, 
мова англ.,  2021,  
№40, с.30-39,  DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/0203-
3771402020249107
1.2. V. N. Fedorov , V. 
V. Kikot, N. I. Shtefan 
// On using the rotor 
acceleration mode to 
increase the accuracy of 
a two-stage 
gyrocompass 
//Механіка 
гіроскопічних систем, 
№39, 2020, мова 
англ., с.5-14. DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/0203-
3771392020229091
1.3. Федоров В.Н., 
Дзерун М.С., Штефан 
Н.І.// Про 
використання 
нелінійності 
характеристики 
маятникової 
коливальної системи 
для визначення 
початкових умов її 
руху // Механіка 
гіроскопічних систем, 
№37, 2019, с. 45-49
1.4. Федоров В.Н., 
Савоник В.О., Шейко 
Є.О. Штефан Н.І.// 
Experimental studies of 
the algorithms for 
reducing the 
temperature 
measurement time 
//Інформаційні 
системи, механіка та 
керування, №20, 
2019, с. 66-74, DOI: 
http://doi.org/10.2053
5/2219-
3804202019194410 
1.5. Fedorov V., Shtefan 
N., Yatchenko M. / 
Algorithmic method of 
the turbo flowmeter 
accuracy increasing // 
Інформаційні 
системи, механіка та 
керування, №18, 2018, 
с. 61-68, DOI - 
https://dx.doi.org/dx.d
oi.org/10.20535/2219-
3804182018122235

п. 3
3.1. Підручник: 
Теоретична механіка. 
Кінематика точки і 
твердого тіла 
[Електронний ресурс] 
: підручник для 
студентів 
спеціальностей: 133 
«Галузеве 
машинобудування»; 
131 «Прикладна 
механіка» / Штефан 
Н.І., Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 



Сікорського, 2020. –
180с. Режим доступу:  
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/33267
3.2. Навчальний 
посібник з грифом 
університету: 
Теоретична механіка. 
Статика. Кінематика: 
Конспект лекцій 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для студ. 
спеціальності: 113 
«Галузеве 
машинобудування»:  / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров. – 
Електронні текстові 
дані. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021, 177с. Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№ 7 від 13.05.2021р.) 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/41316
3.3. Навчальний 
посібник з грифом 
університету: 
«Теоретична 
механіка. Динаміка та 
аналітична механіка: 
Конспект лекцій»  . 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для студ. 
спеціальності: 113 
«Галузеве 
машинобудування»:  / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров. – 
Електронні текстові 
дані – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
146с., 2021. Гриф 
надано Методичною 
радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№  від .09.2021р.) 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/48132 
3.4. Навчальний 
посібник з грифом 
університету: 
Теоретична механіка. 
Конспект лекцій для 
спеціальності 
151“Автоматизація та 
комп’ютерно – 
інтегровані 
технології”,   // 
Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. / 
Протокол № 9; Дата 
30.05.2019; 183 с. – 
Режим доступу:  
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/27558 

п. 4
4.1. Штефан Н.І., 
Федоров В.М.  //  
Інформаційний ресурс 
СДН  "Теоретична 
механіка. Статика. 
Кінематика", 



Мультимедійний 
додаток "Синтез 
рухів";  Адреса 
розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117
сертифікат УЦДО № 
5168; Дата: 22.02.2018
4.2. Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. // 
Інформаційний ресурс 
СДН «Теоретична 
механіка. Статика. 
СРС»; Адреса 
розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117 
сертифікат УЦДО № 
5165; Дата: 25.01.2018
4.3. Штефан Н.І., 
Гнатейко Н.В., 
Федоров В.М. //  
Інформаційний ресурс 
СДН: Теоретична 
механіка. Курс лекцій 
(для спеціальностей 
151, 142, 143, 144);  
Адреса розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=117  
сертифікат УЦДО № 
5386; Дата: 30.05.2019
4.4. Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров, 
Н.В.Гнатейко // 
Інформаційний ресурс 
СДН "Динаміка 
точки". Адреса 
розміщення 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=59 . 
Затверджено 
методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, протокол  
№3від 5 листопада 
2020р. сертифікат 
Серія НМП No 5463 
4.5. Н.І. Штефан, В.М. 
Федоров // 
Інформаційний ресурс  
СДН «Кінематика»: 15 
лекцій; мультимедійні 
додатки - 14 відео. 
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підвищення точності 
двоступеневого 
наземного 
гірокомпаса // 
В.В.Кикоть, 
В.М.Федоров, 
Н.І.Штефан // 
Науково-практична 
інтернет-конференція 



«Космічні горизонти»,  
м. Дніпро - 2021, 2021-
03-01, 
12.7. 
Експериментальне 
визначення 
положення меридіана 
триступеневим 
наземним 
гірокомпасом в 
режимі природної 
зупинки ротора // 
Науково-практична 
інтернет-конференція 
«Космічні горизонти». 
Тези доповідей.-
Дніпро, 1-3 березня 
2021. // Є.О.Шейко, 
В.М. Федоров, Н.І. 
Штефан, м. Дніпро, 
12.8. Yurov M.S., 
Fedorov V.M., Shtefan 
N.I. Using the rotor 
angular velocitychange 
mode to increase the 
latitude gyro accuracy, 
// Актуальні 
проблеми інженерної 
механіки / Тези 
доповідей IХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Одеса: 
ОДАБА, 2022. ― 213 с., 
с.191.
12.9. М.С.Юров, 
В.М.Федоров, 
Н.І.Штефан.  
Використання режиму 
зміни кутової 
швидкості ротора для 
підвищення точності 
гіроширота. 
Матеріали ХХIV 
міжнародної 
молодіжної науково-
практичної 
конференції «Людина 
і Космос», Дніпро: 
НЦАОМУ, 2022.

156832 Чемерис 
Андрій 
Олегович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047440, 
виданий 

16.05.2018

17 Основи 
застосування 
CAD/CAM/CAE

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 1998 р., 
спеціальність – 
«Обладнання 
хімічних виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів», 
кваліфікація – 
«магістр»
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, 05.05.13 – 
Машини та апарати 
хімічних виробництв, 
Тема дисертації: 
«Надійність і 
довговічність машин 
та апаратів хімічних 
виробництв з 
урахуванням еволюції 
їх руйнування».
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Захист дисертації 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.05.13 – Машини та 



апарати хімічних 
виробництв, тема 
дисертації 
«Надійність і 
довговічність машин 
та апаратів хімічних 
виробництв з 
урахуванням еволюції 
їх руйнування». 
Диплом ДК №047440 
від 16.05 2018 р.
2. Свідоцтво №26424 
від 17 червня 2022 
року про навчання в 
комунальному 
позашкільному 
закладі «Перші 
Київські державні 
курси іноземних мов» 
за програмою 
навчання «Англійська 
мова як іноземна» зі 
складанням 
кваліфікаційного 
іспиту на рівні В2. 
Термін: з 05.10.2021 
по 16.06.2022. 
Реєстраційний номер 
4224 .

Види і результати 
професійної 
діяльності: 4, 5, 12, 14

п. 4
4.1. Чемерис А.О. 
Прикладна механіка 
твердого 
деформованого тіла, 
силабус для студентів 
спеціальності 133. 
Ухвалено кафедрою 
ХПСМ (протокол № 
17 від  02.06.21). 
Погоджено 
Методичною комісією 
ІХФ (протокол № 10 
від 18.06.2021). 
Доступ: 
https://do.ipo.kpi.ua/pl
uginfile.php/398986/m
od_resource/content/1/
MTDT_Syllabus_133_2
021_2022.pdf 
4.2. Чемерис А.О. 
Освітній компонент 4 
Ф-каталогу. 
Прикладна механіка 
твердого 
деформованого тіла, 
силабус для студентів 
спеціальності 131. 
Ухвалено кафедрою 
ХПСМ (протокол № 
17 від  02.06.21). 
Погоджено 
Методичною комісією 
ІХФ (протокол № 10 
від 18.06.2021).  
Доступ: 
https://do.ipo.kpi.ua/pl
uginfile.php/398987/m
od_resource/content/1/
MTDT_Syllabus_131_2
021_2022.pdf
4.3. Конструкторське 
проектування 
обладнання. Курсовий 
проект: вимоги до 
виконання курсових 
проектів 



[Електронний ресурс] 
: навчальний посібник 
для студентів які 
навчаються за 
освітньо-науковою 
програмою 
магістерської 
підготовки, 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізації 
«Інжинирінг, 
комп’ютерне 
моделювання та 
проектування 
обладнання 
виробництв 
полімерних і 
будівельних 
матеріалів та виробів» 
/ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
В. Ю. Щербина, А. О. 
Чемерис. –Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2018. – 38 с. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/25664 
4.4. Конструкторське 
проектування 
обладнання. 
Лабораторний 
практикум з 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навчальний посібник 
для студентів які 
навчаються за 
освітньо-науковою 
програмою 
магістерської 
підготовки, 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізації 
«Інжинирінг,комп’ют
ерне моделювання та 
проектування 
обладнання 
виробництв 
полімерних 
ібудівельних 
матеріалів та виробів» 
/ В. Ю. Щербина, А.О. 
Чемерис. – Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2018. – 59 с. Доступ: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/25666 

п. 5
5.1. Захист дисертації 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.05.13 – Машини та 
апарати хімічних 
виробництв, тема 
дисертації 
«Надійність і 
довговічність машин 
та апаратів хімічних 
виробництв з 
урахуванням еволюції 
їх руйнування». 
Диплом ДК №047440 
від 16.05 2018 р.

п.12



12.1. Скулкін Н.О., 
Маковський В.Р., 
Чемерис А.О. Методи 
дослідження глибини 
проникнення 
частинки при її ударі о 
композитну 
підкладинку // 
Збірник доповідей XV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022. - С. 17-18.
12.2. Травков Р.В., 
Чемерис А.О. 
Модернізація черв’яка 
екструдера для 
переробки матеріалів 
// Збірник доповідей 
XV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського,
2022. - С. 19-21.
12.3. Шараєвський 
Б.Р., Чемерис А.О. 
Модернізація 
каландру для 
покращення 
зчеплення 
багатошарових 
полімерних виробів // 
Збірник доповідей XV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2022. - С. 22-24.
12.4. Маковський В.Р., 
Чемерис А.О. 
Дослідження нових 
композитних 
багатошарових 
фільтруючих 
матеріалів на основі 
полімерних тканин // 
Збірник доповідей 
XIV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 40-41.
12.5. Скулкін Н.О., 
Чемерис А.О. 
Дослідження 
критичної швидкості 
частинки для оцінки її 
зчеплення з 
полімерною 
підкладкою при 



холодному 
газодинамічному 
напиленні // Збірник 
доповідей XIV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 42-43.
12.6. Педь В.О., 
Чемерис А.О. 
Модернізація 
барабана трубного 
млина // Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 25-26.
12.7. Лакоцін К.Ю., 
Чемерис А.О. 
Модернізація 
екструдера // Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 27-28.
12.8. Бондар Р. С., 
Чемерис А.О. 
Модернізація 
гранулюючого 
пристрою // Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 28-30.
12.9. Гунько Б.С., 
Чемерис А.О. 
Модернізація бункера 
екструдера // Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 30-31.
12.10. Скулкін Н.О., 
Чемерис А.О. 
Прогресивні методи 
підвищення 
зносостійкості 



робочих органів 
екструдера// Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 72-74.
12.11. Маковський 
В.Р., Чемерис А.О. 
Аналіз питання 
дослідження міцності 
між шарами 
композитних 
матеріалів // Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 102-103.
12.12. Маковський 
В.Р., Чемерис А.О. 
Сучасний стан 
проблеми 
дослідження дефектів 
в багатошарових 
композиційних 
матеріалах // Збірник 
доповідей XIІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 103-104.
12.13. Скулкін Н.О., 
Чемерис А.О. 
Проблема зносу 
робочих органів при 
переробці полімерних 
композицій в 
екструдерах // 
Збірник доповідей 
XIІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. - С. 104-105.
12.14. Рогожинський 
Ю.В., Чемерис А.О. 
Вдосконалення 
конструкції сопла 
термопластавтомата 
// Збірник доповідей 
XІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 



техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. - С. 33-34.
12.15. Романченко 
Д.С., Чемерис А.О. 
Черв'як екструдера // 
Збірник доповідей XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. - С. 7-8.
12.16. Мудрик О.В., 
Чемерис А.О, 
Романчук В.В., 
Змішувальна секція 
черв'яка екструдера // 
Збірник доповідей XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. - С. 9.
12.17. Панечко М.С., 
Гондлях О.В., 
Чемерис А.О. Спосіб 
модернізації корпусу 
черв’ячного 
екструдера // Збірник 
доповідей XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. - С. 29-30.
12.18. Мамчур О.В. 
Гондлях О.В., 
Чемерис А.О. 
Регулювання 
величини зазору в 
формуючій головці 
шляхом подачі тиску в 
порожнину дорна // 
Збірник доповідей XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. - С. 74-75.
12.19. Терлецький О.І., 
Чемерис А.О., Гондлях 
О.В. Модернізація 
тихохідного валка 
каландра з 
використанням 
систем ANSYS та 
CATIA // Збірник 
доповідей XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 



«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2020. - С. 75-76.
12.20. Письменний М. 
С., Чемерис А.О. 
Модернізація 
ущільнювачів 
змішувача полімерних 
сумішей // Збірник 
доповідей X 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2019. - С. 41.
12.21. Писаренко О.О., 
Устенко О.О., Гондлях 
О.В., Чемерис А.О. 
Розробка 3D моделей 
елементів конструкції 
аміакопроводу для 
подальшого її 
розрахунку методом 
скінченних елементів 
// Збірник доповідей 
X Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2019. - С. 65-66.
12.22. Письменний М. 
С., Чемерис А.О. 
Модернізація 
ущільнювачів 
змішувача гумових 
сумішей // Збірник 
доповідей ІX 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
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проблеми 
моделювання. 
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Збірник наукових 
праць, вип. 15 м. 
Мелітополь - 2019, с. 
43 – 50
1.5 V.V.Vanin, 
G.A.Virchenko, 
A.E.Kolosov and E.P. 
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V.I.,Kolosova 
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проблеми фізичної 
культури/Фізична 
культура і спорт/ 
випуск 11 (143) 2021 C. 
135-138.
DOI: 
https://doi.org/10.3139
2/NPU-
nc.series15.2021.11(143).
28
ISSN 2311-2220
1.5. Саламаха О. Є. 
Психолого-
педагогічні аспекти 
зміцнення здоров’я 
студентів на основі 
розвитку мотивації до 
занять фізичною 
культурою" Науковий 
часопис НПУ імені М. 
П, Драгоманова, серія 
15 Науково-



педагогічні проблеми 
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культури/Фізична 
культура і спорт/ 
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9.1. Робота у складі 
комісії Державної 
служби якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю) в 
Київському 
регіональному центрі 
оцінювання якості 
освіти на посаді  
інспектора в 2019 р. та 
старшого інспектора в 
2020 й 2021 р.

п. 10
10.1. Участь у проекті 
«Оцінка кров’яного 
тиску» «Blood pressure 
estimation» 
18_Alchevsk (Договор 
№РД/786/09-1018)
10.2. Суддя 
міжнародної категорії 
з таеквон-до. 
Сертифікат № 633 від 
20.10.1995 р.
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12.1. Саламаха А. Е. 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире. 
Выпуск 4(36). Часть 6. 
Апрель 2018. 
Переяслав-
Хмельницкий-С.69-74. 
ISSN 2524-0986. 26-27 
апреля 2018 г. 
«Практический 
взгляд на правильное 
и здоровое питание».
Сертификат № 
СТ2627151
12.2. Саламаха А. Е. 
«Преимущества 
работы со свободными 
весами при 
обслуживании 
человеческого 
механизма» MODERN 
SCIENTIFIC 
CHALLENGES AND 
TRENDS Issue 3 30-th 
April 2018 Warsaw, 
POLAND C. 190-192. 
ISBN 978-83-949403-
3-1 Certificate 
PL300518067
12.3. Саламаха О.Є. 
«Влияние биотипа 
человека на тактику в 
єдиноборствах». 
Международная 
научная конференция 
26-27 декабря 2018 г. 
Актуальные научные 



исследования в 
современном мире. 
Выпуск 12(44). Часть 
2. Декабрь 2018. 
Переяслав-
Хмельницкий-С.72-76. 
ISSN 2524-0986 
Сертифікат № 
КД2627071
12.4. Саламаха О.Є. 
«Биомеханические 
типы людей».  
Международная 
научная конференция 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире. 
26-27 ноября 2018 г. 
Выпуск 11(43). Часть 
6. Ноябрь 2018 Г. 
Переяслав-
Хмельницкий-С.114-
118. ISSN- 2524-0986 
Сертифікат № 
НС2627100
12.5. Саламаха О.Є. 
Дыхание в боевых 
искусствах. Саламаха 
О.Є. XLVIII 
Международная 
научная конференция 
26-27 апреля 2019 г. 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире. 
Выпуск 4(48) часть 3 
апрель 2019 г. 
Переяслав-
Хмельницкий -С.61-
66. ISSN- 2524-0986 
Сертифікат № 
КВ262021
12.6. Саламаха О.Є. 
Репродуктивне 
здоров'я жінки і спорт. 
XLVII Міжнародна 
наукова конференція 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире 26-
27 березня 2019 р. 
Выпуск 4(48) часть 3 
апрель 2019 г. 
Переяслав-
Хмельницкий -С.137-
142. ISSN- 2524-0986 
Сертифікат № 
КМ26275293
12.7. Саламаха О.Є. 
Влияние питания и 
физической 
активности на 
вирусные 
заболевания. XLІV 
Международная 
научная конференция 
«Актуальные научные 
исследования в 
современном мире» 
26-27 мая 2019 г. 
Выпуск 5(49) часть 2,  
май 2019. Переяслав-
Хмельницкий -С.6-10. 
ISSN- 2524-0986 
Сертифікат № 
СМ26271061
12.8. Саламаха О.Є. 
Главные 
составляющие 
здорового образа 
жизни. XLІV 



Международная 
научная конференция 
«Актуальные научные 
исследования в 
современном мире» 
26-27 мая 2019 г. 
Выпуск 5(49) часть 3 
май 2019 г. Переяслав-
Хмельницкий -С.123-
128. ISSN- 2524-0986 
Сертифікат № 
СМ26271504
12.9. Саламаха А. Е. 
«Физическая 
реабилитация при 
заболеваниях опорно-
двигательного 
апарата». 
Международная 
научная конференция 
«Актуальные научные 
исследования в 
современном мире» 
26-27 июня 2019 г. 
Выпуск 6(50). Часть 5. 
Июнь 2019 Г. 
Переяслав-
Хмельницкий -С.110-
115. ISSN- 2524-0986 
Сертификат № 
КИ2628220
12.10. Саламаха О.Є. 
Научное обоснование 
жизненной 
необходимости 
занятий физическими 
упражнениями для 
сохранения здоровья 
на основе последних 
научных открытий.  
XLV Международная 
научная конференция 
«Актуальные научные 
исследования в 
современном мире» 
26-27 января 2019 г. 
Выпуск 1(45). Часть 5. 
Январь 2019 Г. 
Переяслав-
Хмельницкий -С.88-
94. ISSN- 2524-0986 
Серт: АА1901091
12.11. Саламаха О.Є. 
Ожирение и основные 
проблемы при 
попытках 
нормализации веса. 
Фізичне виховання  в 
контексті сучасної 
освіти Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 14-15 
червня 2019 р. Київ -
С.81-83.
12. Саламаха О.Є. 
Аналіз комплексу 
фізичних вправ для 
працівників 
поліграфічних 
підприємств для 
запобігання дії 
шкідливих речовин. 
LХІ Міжнародна 
наукова конференція 
«Актуальні наукові 
дослідження в 
сучасному світі» 26-27 
травня 2020 р. Выпуск 
5(61) Часть 6. 26-27 
Травня 2020 г. 



Переяслав -C. 115-121. 
ISSN 2524-0986 
Сертифікат № 
КА205411

п. 14
14.1. Головний тренер 
збірної команди та 
керівництво 
спортивною 
делегацією збірної 
команди з 
рукопашного бою 
Держспецзв’явку 
(Державна служба 
спеціального зв’язку 
та захисту інформації 
України). «Кубок 
президента України 
серед збройних сил» 
серед збройних сил 
України, інших 
утворених відповідно 
до законів України 
військових 
формувань, 
правоохоронних 
органів та 
рятувальних служб. 
Дата проведення 31 
травня-2 червня 2018 
р. м. Київ.
14.2. Головний тренер 
збірної команди та 
керівництво 
спортивною 
делегацією збірної 
команди з 
рукопашного бою 
Держспецзв’явку 
(Державна служба 
спеціального зв’язку 
та захисту інформації 
України). «Кубок 
президента України 
серед збройних сил» 
серед збройних сил 
України, інших 
утворених відповідно 
до законів України 
військових 
формувань, 
правоохоронних 
органів та 
рятувальних служб. 
Дата проведення 12 – 
14 квітня 2019 р. м. 
Київ

п. 19
З 2016 року є дійсним 
членом асоціації 
превентивної 
антиейджинг 
медицини. 
International practical 
shooting confederation 
Ukrainian Region. 
Свідоцтво № ID AA 
467

54973 Ямшинська 
Наталія 
Валентинівн
а

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
лінгвістики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
лінгвістичний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
030502 Мова 

12 Практичний 
курс іноземної 
мови. Частина 
1

Освіта: Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
спеціальність «Мова 
та література ( 
англійська)», 2005. 
Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 



та лiтература 
(англійська)

технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». НМК-
ІПО. Курс підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
«Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності» 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації серія ПК 
№ 02070921005674-
20 від з 24.04.2020 по 
05.06.2020, в обсязі 
108 год. (3,6 кредитів 
ЕКТS)

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 10, 12, 14, 
19

п. 1
1.1. Kutsenok N., 
Yamshinska N., 
Stavytska I., Svyrydova 
L.H. (2021). 
Psycholinguistic 
features of foreign 
language learning. 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка», 31(2), р. 
44-50. 
1.2. Yamshynska N. 
,Meleshko I., Kutsenok 
N., Kriukova Ye. S.( 
2021). The problem-
based learning 
approach is a way of the 
development of 
communication skills of 
esl students of ecology. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах, 75(3), р. 33-
37. 
https://doi.org/10.3284
0/1992-5786.2021.75-
3.6 
1.3. Iryna Lytovchenko, 
Nataliia Yamshynska, 
Neonila Kutsenok, 
Violeta Filatova (2021). 
Teaching sustainability 
online to university 
students with the use of 
interactive presentation 
tools: a case study. 
Advanced Education, 
17, р. 11-18. 
1.4. Ямшинська Н.В., 
Мелешко І.В. Куценок 
Н.М. (2021). Teaching 
english language at 
university as an 
instrument for 
promotion of 
sustainable 
development through 
society. The 
International Scientific 
Periodical Journal 
'SWorldJournal', 



№7(4), р. 114-117. 
1.5. Chugai, O.Yu., 
Yamshynska N.V., 
Svyrydova L.H., 
Kutsenok N.M. (2021). 
Alternative assessment 
during the pandemic: 
teachers of English 
perspective: SWorld 
Journal, 9(2), р. 90-99. 
https://doi.org/10.308
88/2663-5712.2021-09-
02-039
1.6. Chugai, O. Y., 
Yamshynska, N. V., 
Svyrydova, L. H., & 
Kutsenok, N. M. (2021). 
The peculiarities of 
language portfolio 
implementation in the 
teaching process. 
Тrаnscarpathian 
Philological Studies, 
2(17), р. 71–75. 
https://doi.org/10.3278
2/tps2663-
4880/2021.17-2.14
1.7. Kutsenok, N. M., 
Yamshynska, N. V., 
Kryukova Ye. S., 
Stavytska, I. V., (2021). 
Some aspects of ESL 
classroom and online 
interaction for students 
obtaining technical 
education. Academic 
studies. Series 
“Pedagogy”, 1(3), р. 
168-174. 
https://doi.org/10.5272
6/as.pedagogy/2021.3.1
.25 
1.8. Куценок Н.М., 
Ставицька І.В., 
Ямшинська Н.В., 
Крюкова Є.С. (2022). 
Principles of andragogy 
and new effective 
strategies  for teaching 
master’s students. 
Педагогічні науки: 
теорія та практика.  
No 1 (41), р. 304-310. 
https://doi.org/10.2666
1/2786-5622-2022-1-46
1.9. Olga Ameridze, 
Nataliia Yamshynska, 
Larisa Svyrydova 
(2022). Teaching 
sustainability online to 
university students with 
the use of interactive 
presentation tools: a 
case study. Advanced 
Education, № 9 (2022), 
р. 51-60. 
https://doi.org/10.2053
5/2617-
5339.2022.9.258230

п.10
Участь у 
міжнародному 
телеколабораційному 
проекті  «Cultural 
differences between 
Ukraine and Spain» 
(«Культурні 
відмінності України та 
Іспанії». 
Розпорядження по ФЛ 
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п. 12
12.1. Yamshynska N., 
Kutsenok N. (2020). 
Individualization of 
learning process in the 
context of ideas of 
modern education. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Психологія і 
педагогіка в системі 
сучасного 
гуманітарного знання 
XXI століття”. c. 25-28. 
Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень». 
12.2. Kutsenok N., 
Yamshynska N. (2020). 
Problem of learning 
English as foreign 
language. Матеріали 
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конференції “ Наукова 
дискусія. Питання 
педагогіки та 
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Київ, ГO «Київська 
наукова організація 
педагогіки та 
психології». 
12.3. Kutsenok N., 
Yamshynska N. (2021). 
Using engvid, ted, 
native english, english 
test platforms to 
increase motivation of 
students during 
distance learning 
process. III Annual 
Conference on Current 
Foreign Languages 
Teaching Issues in 
Higher Education. pp. 
74-76. Kyiv, Ukraine: 
National Technical 
University of Ukraine 
“Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute”. 
12.4. Yamshynska N., 
Kutsenok N. (2021). 
The issues of 
professional 
adaptability of future 
graduates at higher 
institutions. Матеріали 
XІІI Міжнародної 
науково-технічної 
конференці «Нові 
матеріали і технології 
в машинобудуванні - 
2021». pp. 12-14. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 
12.5.Yamshinska N., 
Kutsenok N. (2021). 
The importance of 
language learning 
strategies and styles in 
the learning process. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 



«Проблеми, 
пріоритети та 
перспективи розвитку 
науки та освіти в ХХІ 
столітті». pp. 12-14. 
Полтава: ЦФЕНД.
12.6. Yamshinska N., 
Kutsenok N. (2022). 
Language skills that are 
fundamental 
requirements for 
engineering 
undergraduate students 
at a technical 
university. Матеріали 
XIV Міжнародної 
науково-технічної 
конференці «Нові 
матеріали і технології 
в машинобудуванні - 
2022». pp. 11-15. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.

п. 14
14.1. Участь у складі 
організаційного 
комітету студентської 
Інтернет-Олімпіади з 
«англійської мови та 
математики», 
«англійської мови та 
фізики», «англійської 
мови, математики та 
фізики»; протокол № 
8 від 11 березня 2020 
року

п. 19
19.1. Дійсний член 
громадської 
організації "Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
"ТІСОЛ-Україна" 
міжнародної філії 
TESOL, Inc.. Свідоцтво 
№ 1007
19.2. Дійсний член 
громадської 
організації 
«Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної». Свідоцтво 
FM0706

62523 Аршук 
Марина 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

матеріалознавс
тва та 

зварювання 
імені Є. О. 

Патона

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

090104 
Металознавств

о, Диплом 
кандидата наук 

ДK 026410, 
виданий 

26.02.2015

10 Матеріалознав
ство

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 2008 р., 
спеціальність – 
«Металознавство», 
кваліфікація – 
«магістр інженерного 
матеріалознавства».
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, диплом ДК № 
026410, видано на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 26.02.2015, 
наукова спеціальність: 
05.16.01 – 
«Металознавство та 
термічна обробка 
металів», тема 



дисертації: 
«Титаноалітовані та 
хромоалітовані 
покриття з бар’єрним 
шаром нітриду титану 
на сталі 12Х18Н10Т».
Підвищення 
кваліфікації: 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації в ТОВ 
«Інтер-Контакт-
Пріор» за програмою 
«Освоєння методів 
виготовлення і 
термічної обробки 
новітніх 
монотектичних 
сплавів на базі 
системи Cu – (Ni – Si) 
– (Fe – Cr – C)» з 
27.09.2022  по 25.12. 
2022; загальний обсяг 
180 акад. годин; наказ 
по КПІ ім. Ігоря 
Сікорського № 3495-п 
від 14.09.2022 року.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 3, 4, 12, 14, 
19:

п. 3
3.1. Монографія / 
Дифузійні 
багатошарові 
покриття за участю 
титану, хрому, 
алюмінію, вуглецю, 
азоту на сталі У8А/ 
Хижняк В. Г., 
Лоскутова Т. В., 
Калашніков Г. Ю., 
Аршук М. В., 
Погребова І. С./ 
Перспективні 
матеріали та процеси 
в прикладній 
електрохімії - Київ: 
КНУТД, -2018.-248-
264 с.  українською 
мовою; Ухвалено 
Вченою радою № 4; 
дата 28.11.2018

п. 4
4.1. Вибір матеріалів 
та методів їх 
зміцнення. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни (Силабус). 
Ухвалено кафедрою 
фізичного 
матеріалознавства і 
термічної обробки  
(протокол № 05 від 
01.07.2022). 
Погоджено 
Методичною комісією 
інституту  (протокол 
№ 10/22 від 
10.07.2022.) 
https://drive.google.co
m/file/d/1yedJGYEjkZb
aZ1ZiXp5o9en1O03nxr
4z/view  
4.2. Термічна обробка 
металів та сплавів 
Робоча програма 
навчальної 



дисципліни (Силабус). 
Ухвалено кафедрою 
високотемпературних 
матеріалів та 
порошкової металургії 
(протокол № 21 від 
08.07.2022). 
Погоджено 
Методичною комісією 
інституту  (протокол 
№ 10/22 від 
10.07.2022.) 
https://drive.google.co
m/file/d/19fPrU7BG1pS
RA_uGJ_e-
_tfhHF1KFOiW/view  
4.3. 
Матеріалознавство 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни (Силабус). 
Ухвалено кафедрами 
ЛУ і ЛП (протокол № 
05 від 01.07.2022). 
Погоджено 
Методичною комісією 
інституту (протокол 
№ 10/22 від 
10.07.2022.) 
https://drive.google.co
m/file/d/1caGsCSsmlei
Vn27CxkQ_M_LLH0z
KxCsg/view

п.12
12.1. Аршук М. В., 
Болобан Є. 
А.Політерми 
електричного опору 
сплавів системи Cu – 
(Fe – Cr – C) тези 
Матеріали IX 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-9” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 18 – 19 
грудня 2019 року. Київ 
– 2019. – с. 96 – 97
12.2. Аршук М. В., 
Болобан Є. А. 
Властивості сплавів 
системи Cu – (Fe – Cr 
– C) Матеріали IX 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-9” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 18 – 19 
грудня 2019 року. Київ 
– 2019. – с. 98 – 100
12.3. Ушкалова О. В., 
Аршук М. В., Болобан 
Є. А. Поліпшення 
механічних та 
кондуктивних 
властивостей сплавів 
системи Cu – (Ni – Si) 
– (Fe – Cr – C) тези 
Матеріали IX 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-9” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 18 – 19 



грудня 2019 року. Київ 
– 2019. – с. 101 – 102
12.4. Ушкалова О. В., 
Аршук М. В., Болобан 
Є. А. Лінія сольвус 
квазібінарного Cu – 
Ni2Si перерізу 
діаграми Cu – Ni – Si 
та політерма питомого 
електричного опору 
тези Матеріали IX 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-9” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 18 – 19 
грудня 2019 року. Київ 
– 2019. – с. 103 – 106
12.5. Аршук М. В., 
Лазарчук Н. В. Оцінка 
можливості 
структурної 
неоднорідності 
розплавів системи Al 
– Si за 
термодинамічними 
параметрами рідкої 
фази тези Матеріали 
X міжнародної 
наукової конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-10” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 10 – 11 
грудня 2020 року. 
Київ – 2020. – с. 159 – 
162
12.6. Аршук М. В., 
Лазарчук Н. 
В.Якісний аналіз 
концентраційної 
залежності вільної 
енергії розплавів 
системи Al – Si тези 
Матеріали X 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-10” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 10 – 11 
грудня 2020 року. 
Київ – 2020. – с. 163 – 
165
12.7. Аршук М. В., 
Лазарчук Н. В. 
Політерма 
електричного опору 
розплаву Al + 16 % Si 
тези Матеріали X 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-10” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 10 – 11 
грудня 2020 року. 
Київ – 2020. – с. 166 – 
167
12.8. Аршук М. В., 
Лазарчук Н. В. Вплив 
змін будови розплаву 
Al + 16 % Si на 
структуру в твердому 
стані тези Матеріали 
X міжнародної 



наукової конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-10” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 10 – 11 
грудня 2020 року. 
Київ – 2020. – с. 168 – 
170
12.9. Аршук М. В. 
Ярмола П. О., 
Лопушанська Є. М. 
Оцінка можливості 
перетворень будови 
розплавів системи Al 
– Si за активностями 
компонентів тези 
Матеріали XІ 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-11” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 23 – 24 
грудня 2021 року. Київ 
– 2021. – с. 116 – 119
12.10. Аршук М. В. 
Ярмола П. О., 
Лопушанська Є. М. 
Оцінка можливості 
перетворень будови 
розплавів системи Al 
– Si за 
концентраційними 
залежностями 
інтегральної ентальпії 
змішування тези 
Матеріали XІ 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-11” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 23 – 24 
грудня 2021 року. Київ 
– 2021. – с. 120 – 121
12.11. Аршук М. В. 
Лопушанська Є. М., 
Іваницький Р. Б. 
Політерма 
електричного опору 
при охолодженні 
розплаву Al + 16 % Si 
тези Матеріали XІ 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 
умовах-11” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 23 – 24 
грудня 2021 року. Київ 
– 2021. – с. 122 – 123
12.12. Ушкалова О. В., 
Аршук М. В., 
Іваницький Р. Б. 
Оцінка вмісту 
розчинених елементів 
в основі Cu – (Ni – Si) 
– (Fe – Cr – C) сплавів 
за політермами 
питомого 
електричного опору 
тези Матеріали XІ 
міжнародної наукової 
конференції 
“Матеріали для 
роботи в 
екстремальних 



умовах-11” «КПІ ім. І. 
Сікорського» 23 – 24 
грудня 2021 року. Київ 
– 2021. – с. 124 – 126

п. 14
14.1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
"Матеріалознавство" 
Литвин Д. Диплом ІІ 
ступеня, 2019 рік.

п. 19
19.1. Член 
українського 
матеріалознавчого 
товариства. Свідоцтво 
№ UMRS-2022-91

54973 Ямшинська 
Наталія 
Валентинівн
а

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
лінгвістики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
лінгвістичний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська)

12 Практичний 
курс іноземної 
мови. Частина 
2

Освіта: Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
спеціальність «Мова 
та література ( 
англійська)», 2005. 
Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». НМК-
ІПО. Курс підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
«Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності» 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації серія ПК 
№ 02070921005674-
20 від з 24.04.2020 по 
05.06.2020, в обсязі 
108 год. (3,6 кредитів 
ЕКТS)

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 10, 12, 14, 
19

п. 1
1.1. Kutsenok N., 
Yamshinska N., 
Stavytska I., Svyrydova 
L.H. (2021). 
Psycholinguistic 
features of foreign 
language learning. 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка», 31(2), р. 
44-50. 
1.2. Yamshynska N. 
,Meleshko I., Kutsenok 
N., Kriukova Ye. S.( 
2021). The problem-
based learning 
approach is a way of the 
development of 



communication skills of 
esl students of ecology. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах, 75(3), р. 33-
37. 
https://doi.org/10.3284
0/1992-5786.2021.75-
3.6 
1.3. Iryna Lytovchenko, 
Nataliia Yamshynska, 
Neonila Kutsenok, 
Violeta Filatova (2021). 
Teaching sustainability 
online to university 
students with the use of 
interactive presentation 
tools: a case study. 
Advanced Education, 
17, р. 11-18. 
1.4. Ямшинська Н.В., 
Мелешко І.В. Куценок 
Н.М. (2021). Teaching 
english language at 
university as an 
instrument for 
promotion of 
sustainable 
development through 
society. The 
International Scientific 
Periodical Journal 
'SWorldJournal', 
№7(4), р. 114-117. 
1.5. Chugai, O.Yu., 
Yamshynska N.V., 
Svyrydova L.H., 
Kutsenok N.M. (2021). 
Alternative assessment 
during the pandemic: 
teachers of English 
perspective: SWorld 
Journal, 9(2), р. 90-99. 
https://doi.org/10.308
88/2663-5712.2021-09-
02-039
1.6. Chugai, O. Y., 
Yamshynska, N. V., 
Svyrydova, L. H., & 
Kutsenok, N. M. (2021). 
The peculiarities of 
language portfolio 
implementation in the 
teaching process. 
Тrаnscarpathian 
Philological Studies, 
2(17), р. 71–75. 
https://doi.org/10.3278
2/tps2663-
4880/2021.17-2.14
1.7. Kutsenok, N. M., 
Yamshynska, N. V., 
Kryukova Ye. S., 
Stavytska, I. V., (2021). 
Some aspects of ESL 
classroom and online 
interaction for students 
obtaining technical 
education. Academic 
studies. Series 
“Pedagogy”, 1(3), р. 
168-174. 
https://doi.org/10.5272
6/as.pedagogy/2021.3.1
.25 
1.8. Куценок Н.М., 
Ставицька І.В., 
Ямшинська Н.В., 
Крюкова Є.С. (2022). 



Principles of andragogy 
and new effective 
strategies  for teaching 
master’s students. 
Педагогічні науки: 
теорія та практика.  
No 1 (41), р. 304-310. 
https://doi.org/10.2666
1/2786-5622-2022-1-46
1.9. Olga Ameridze, 
Nataliia Yamshynska, 
Larisa Svyrydova 
(2022). Teaching 
sustainability online to 
university students with 
the use of interactive 
presentation tools: a 
case study. Advanced 
Education, № 9 (2022), 
р. 51-60. 
https://doi.org/10.2053
5/2617-
5339.2022.9.258230

п.10
Участь у 
міжнародному 
телеколабораційному 
проекті  «Cultural 
differences between 
Ukraine and Spain» 
(«Культурні 
відмінності України та 
Іспанії». 
Розпорядження по ФЛ 
№ 62/1 dsl 06.09.21

п. 12
12.1. Yamshynska N., 
Kutsenok N. (2020). 
Individualization of 
learning process in the 
context of ideas of 
modern education. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Психологія і 
педагогіка в системі 
сучасного 
гуманітарного знання 
XXI століття”. c. 25-28. 
Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень». 
12.2. Kutsenok N., 
Yamshynska N. (2020). 
Problem of learning 
English as foreign 
language. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції “ Наукова 
дискусія. Питання 
педагогіки та 
психології”. pp. 38-40. 
Київ, ГO «Київська 
наукова організація 
педагогіки та 
психології». 
12.3. Kutsenok N., 
Yamshynska N. (2021). 
Using engvid, ted, 
native english, english 
test platforms to 
increase motivation of 
students during 
distance learning 



process. III Annual 
Conference on Current 
Foreign Languages 
Teaching Issues in 
Higher Education. pp. 
74-76. Kyiv, Ukraine: 
National Technical 
University of Ukraine 
“Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute”. 
12.4. Yamshynska N., 
Kutsenok N. (2021). 
The issues of 
professional 
adaptability of future 
graduates at higher 
institutions. Матеріали 
XІІI Міжнародної 
науково-технічної 
конференці «Нові 
матеріали і технології 
в машинобудуванні - 
2021». pp. 12-14. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 
12.5.Yamshinska N., 
Kutsenok N. (2021). 
The importance of 
language learning 
strategies and styles in 
the learning process. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми, 
пріоритети та 
перспективи розвитку 
науки та освіти в ХХІ 
столітті». pp. 12-14. 
Полтава: ЦФЕНД.
12.6. Yamshinska N., 
Kutsenok N. (2022). 
Language skills that are 
fundamental 
requirements for 
engineering 
undergraduate students 
at a technical 
university. Матеріали 
XIV Міжнародної 
науково-технічної 
конференці «Нові 
матеріали і технології 
в машинобудуванні - 
2022». pp. 11-15. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.

п. 14
14.1. Участь у складі 
організаційного 
комітету студентської 
Інтернет-Олімпіади з 
«англійської мови та 
математики», 
«англійської мови та 
фізики», «англійської 
мови, математики та 
фізики»; протокол № 
8 від 11 березня 2020 
року

п. 19
19.1. Дійсний член 
громадської 
організації "Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
"ТІСОЛ-Україна" 
міжнародної філії 



TESOL, Inc.. Свідоцтво 
№ 1007
19.2. Дійсний член 
громадської 
організації 
«Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної». Свідоцтво 
FM0706

54973 Ямшинська 
Наталія 
Валентинівн
а

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
лінгвістики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
лінгвістичний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська)

12 Практичний 
курс іноземної 
мови 
професійного 
спрямування. 
Частина 1

Освіта: Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
спеціальність «Мова 
та література ( 
англійська)», 2005. 
Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». НМК-
ІПО. Курс підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
«Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності» 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації серія ПК 
№ 02070921005674-
20 від з 24.04.2020 по 
05.06.2020, в обсязі 
108 год. (3,6 кредитів 
ЕКТS)

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 10, 12, 14, 
19

п. 1
1.1. Kutsenok N., 
Yamshinska N., 
Stavytska I., Svyrydova 
L.H. (2021). 
Psycholinguistic 
features of foreign 
language learning. 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка», 31(2), р. 
44-50. 
1.2. Yamshynska N. 
,Meleshko I., Kutsenok 
N., Kriukova Ye. S.( 
2021). The problem-
based learning 
approach is a way of the 
development of 
communication skills of 
esl students of ecology. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах, 75(3), р. 33-
37. 
https://doi.org/10.3284
0/1992-5786.2021.75-
3.6 
1.3. Iryna Lytovchenko, 
Nataliia Yamshynska, 



Neonila Kutsenok, 
Violeta Filatova (2021). 
Teaching sustainability 
online to university 
students with the use of 
interactive presentation 
tools: a case study. 
Advanced Education, 
17, р. 11-18. 
1.4. Ямшинська Н.В., 
Мелешко І.В. Куценок 
Н.М. (2021). Teaching 
english language at 
university as an 
instrument for 
promotion of 
sustainable 
development through 
society. The 
International Scientific 
Periodical Journal 
'SWorldJournal', 
№7(4), р. 114-117. 
1.5. Chugai, O.Yu., 
Yamshynska N.V., 
Svyrydova L.H., 
Kutsenok N.M. (2021). 
Alternative assessment 
during the pandemic: 
teachers of English 
perspective: SWorld 
Journal, 9(2), р. 90-99. 
https://doi.org/10.308
88/2663-5712.2021-09-
02-039
1.6. Chugai, O. Y., 
Yamshynska, N. V., 
Svyrydova, L. H., & 
Kutsenok, N. M. (2021). 
The peculiarities of 
language portfolio 
implementation in the 
teaching process. 
Тrаnscarpathian 
Philological Studies, 
2(17), р. 71–75. 
https://doi.org/10.3278
2/tps2663-
4880/2021.17-2.14
1.7. Kutsenok, N. M., 
Yamshynska, N. V., 
Kryukova Ye. S., 
Stavytska, I. V., (2021). 
Some aspects of ESL 
classroom and online 
interaction for students 
obtaining technical 
education. Academic 
studies. Series 
“Pedagogy”, 1(3), р. 
168-174. 
https://doi.org/10.5272
6/as.pedagogy/2021.3.1
.25 
1.8. Куценок Н.М., 
Ставицька І.В., 
Ямшинська Н.В., 
Крюкова Є.С. (2022). 
Principles of andragogy 
and new effective 
strategies  for teaching 
master’s students. 
Педагогічні науки: 
теорія та практика.  
No 1 (41), р. 304-310. 
https://doi.org/10.2666
1/2786-5622-2022-1-46
1.9. Olga Ameridze, 
Nataliia Yamshynska, 
Larisa Svyrydova 
(2022). Teaching 



sustainability online to 
university students with 
the use of interactive 
presentation tools: a 
case study. Advanced 
Education, № 9 (2022), 
р. 51-60. 
https://doi.org/10.2053
5/2617-
5339.2022.9.258230

п.10
Участь у 
міжнародному 
телеколабораційному 
проекті  «Cultural 
differences between 
Ukraine and Spain» 
(«Культурні 
відмінності України та 
Іспанії». 
Розпорядження по ФЛ 
№ 62/1 dsl 06.09.21

п. 12
12.1. Yamshynska N., 
Kutsenok N. (2020). 
Individualization of 
learning process in the 
context of ideas of 
modern education. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Психологія і 
педагогіка в системі 
сучасного 
гуманітарного знання 
XXI століття”. c. 25-28. 
Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень». 
12.2. Kutsenok N., 
Yamshynska N. (2020). 
Problem of learning 
English as foreign 
language. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції “ Наукова 
дискусія. Питання 
педагогіки та 
психології”. pp. 38-40. 
Київ, ГO «Київська 
наукова організація 
педагогіки та 
психології». 
12.3. Kutsenok N., 
Yamshynska N. (2021). 
Using engvid, ted, 
native english, english 
test platforms to 
increase motivation of 
students during 
distance learning 
process. III Annual 
Conference on Current 
Foreign Languages 
Teaching Issues in 
Higher Education. pp. 
74-76. Kyiv, Ukraine: 
National Technical 
University of Ukraine 
“Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute”. 
12.4. Yamshynska N., 
Kutsenok N. (2021). 
The issues of 



professional 
adaptability of future 
graduates at higher 
institutions. Матеріали 
XІІI Міжнародної 
науково-технічної 
конференці «Нові 
матеріали і технології 
в машинобудуванні - 
2021». pp. 12-14. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 
12.5.Yamshinska N., 
Kutsenok N. (2021). 
The importance of 
language learning 
strategies and styles in 
the learning process. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми, 
пріоритети та 
перспективи розвитку 
науки та освіти в ХХІ 
столітті». pp. 12-14. 
Полтава: ЦФЕНД.
12.6. Yamshinska N., 
Kutsenok N. (2022). 
Language skills that are 
fundamental 
requirements for 
engineering 
undergraduate students 
at a technical 
university. Матеріали 
XIV Міжнародної 
науково-технічної 
конференці «Нові 
матеріали і технології 
в машинобудуванні - 
2022». pp. 11-15. Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.

п. 14
14.1. Участь у складі 
організаційного 
комітету студентської 
Інтернет-Олімпіади з 
«англійської мови та 
математики», 
«англійської мови та 
фізики», «англійської 
мови, математики та 
фізики»; протокол № 
8 від 11 березня 2020 
року

п. 19
19.1. Дійсний член 
громадської 
організації "Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
"ТІСОЛ-Україна" 
міжнародної філії 
TESOL, Inc.. Свідоцтво 
№ 1007
19.2. Дійсний член 
громадської 
організації 
«Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної». Свідоцтво 
FM0706



403267 Новошицька 
Валерія 
Ігорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
бакалавра, 
Донецький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
0601 Право, 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041621, 

виданий 
27.04.2017

12 Підприємниць
ке право

Освіта: Донецький 
національний 
університет, рік 
закінчення: 2008, 
спеціальність 
«Правознавство», 
кваліфікація - 
«магістр з 
правознавства», 
диплом магістра НК 
№35213806 від 
30.06.2008 р.
Науковий ступінь: 
Кандидат юридичних 
наук, 12.00.04 – 
«Господарське право, 
господарсько-
процесуальне право», 
тема дисертації 
«Відшкодування 
збитків у сфері 
господарювання».
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
02070921/007221-22 
від 03.06.22 р. про 
підвищення 
кваліфікації в 
Інституті 
післядипломної освіти 
КПІ ім.Ігоря 
Сікорського за 
програмою 
«Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності», термін з 
18.04.2022 по 
03.06.2022 р., 
загальний обсяг 108 
годин (3,6 кредити 
ЕСTS).
2. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
02070921/007133-22 
від 03.05.22 р. про 
підвищення 
кваліфікації в 
Інституті 
післядипломної освіти 
КПІ ім.Ігоря 
Сікорського за 
програмою 
«Англійська мова 
просунутого рівня 
В2», термін з 
24.11.2021 по 
03.05.2022 р., 
загальний обсяг 108 
годин (3,6 кредити 
ЕСTS).
3. Донецький 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
Куявський університет 
у Вроцлавеку, Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва. 
Всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації 
"Удосконалення 
професійної 



компетентності 
викладача юридичних 
дисциплін" 15 
листопада - 26 грудня 
2021 року, Сертифікат 
від 26.12.21 ADV-
151153-LSI (180 годин 
6 кредитів ЄКТС).

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 12, 14, 
19

п. 1
1.1. Buryk M., Horbova 
N., Krap A., Pylypenko 
D., Novoshytska V. 
(2022). Modern 
globalization 
transformations: 
methodological 
approaches. Cuestiones 
Políticas. Vol. 40, No. 
75.  p. 792-807. URL: 
https://produccioncient
ificaluz.org/index.php/
cuestiones/article/view/
39453.
1.2. Серебрякова Ю.О., 
Новошицька В.І. 
Щодо правової 
природи вартості 
необлікованої 
електричної енергії у 
сфері 
господарювання. 
Економіка та право. 
2021, № 3. С. 21—27. 
URL: 
https://doi.org/10.1540
7/econlaw.2021.03.021
1.3. Бобкова А.Г., 
Новошицька В.І. 
Правова основа 
розгляду 
господарським судом 
спорів за участю 
іноземних осіб. Право 
України. 2020. № 7. С. 
131 - 146. URL: 
https://pravoua.com.ua
/ua/store/pravoukr/pra
vo_2020_7/pravo_202
0_7-s10/    doi: 
10/33498/louu-2020-
07-131
1.4. Новошицька В.І. 
Щодо доказування та 
доказів у спорах про 
стягнення збитків у 
сфері 
господарювання. 
Правничий часопис 
Донецького 
університету. 2019. № 
2 (38). С.92-104. URL: 
https://jpch.donnu.edu
.ua/article/view/7853/7
853
DOI 10.31558/2518-
7953.2019.2.12
1.5. Новошицька В.І. 
Щодо вартості 
втраченого, 
пошкодженого або 
знищеного майна у 
складі збитків у сфері 
господарювання. 
Правничий часопис 
Донецького 



університету. 2019. № 
1 (37). С. 28 - 34. URL: 
https://jpch.donnu.edu
.ua/article/view/7433/7
446 
DOI 10.31558/2518-
7953.2019.1.4

п. 4
4.1. Правове 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності. Силабус 
(робоча програма) 
/Укл. Бевз С.І., 
Новошицька В.І. 2021. 
11 с. Ухвалено 
кафедрою 
інформаційного, 
господарського та 
адміністративного 
права (протокол №1 
від 31.08.2021 р. 
Погоджено 
Методичною комісією 
факультету соціології і 
права (протокол № 2 
від 15.09.2021). URL: 
https://kigap.kpi.ua/w
p-
content/uploads/2022/
03/13-pravove-
regulyuvannya-
ZED.docx
4.2. Господарське 
право. Силабус 
(робоча програма) 
/Укл. Подоляк С.А., 
Кухарчук А.М., 
Новошицька В.І. 2021. 
15 с. Ухвалено 
кафедрою 
інформаційного, 
господарського та 
адміністративного 
права (протокол №1 
від 31.08.2021 р. 
Погоджено 
Методичною комісією 
факультету соціології і 
права (протокол № 2 
від 15.09.2021).URL: 
https://kigap.kpi.ua/w
p-
content/uploads/2022/
03/PO-23-
Gospodarske-
pravo.docx
4.3. Господарське 
право: практикум / 
А.Г Бобкова 
(кер.авт.кол), Ю.О. 
Моісєєв, Ю.М. 
Павлюченко та ін.; за 
аг.ред. А.Г. Бобкової.  
Харків: право, 2018. 
592 с. (Тема 26. 
Відшкодування 
збитків у сфері 
господарювання с. 
293-301). 

п. 12
12.1. Новошицька В.І. 
Правова основа 
примусового 
відчуження об'єктів 
права приватної 
власності підприємців 
в умовах правового 
режиму воєнного 



стану в Україні. The 
ХХ International 
Scientific and Practical 
Conference «Problems 
of science and practice, 
tasks and ways to solve 
them» (May 24 – 27, 
2022, Warsaw, Poland.) 
С. 278-281. URL: 
https://isg-
konf.com/problems-of-
science-and-practice-
tasks-and-ways-tosolve-
them-two/
12.2. Новошицька В.І. 
Щодо проекту Закону 
України «Про 
інноваційні парки». 
Правове регулювання 
суспільних відносин в 
умовах сталого 
розвитку: матеріали Х 
Міжнародної наук.-
практ. Конференції 
(м. Київ, 10 грудня 
2021 р.). Київ: КПІ ім. 
Ігоря 
Сікорського.2021. С. 
228 – 230. URL: 
http://lawconf.kpi.ua/c
onf2021/paper/view/25
377
12.3. Новошицька В.І. 
Щодо організації 
підготовки курсових 
робіт з правової 
тематики здобувачами 
вищої освіти. 
Удосконалення 
професійної 
компетентності 
викладача юридичних 
дисциплін: матеріали 
Всеукраїнського 
науково-педагогічного 
підвищення 
кваліфікації з 
юридичних наук, 15 
листопада – 26 грудня 
2021 року. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. С. 
160 – 163.
12.4. Новошицька В.І. 
Щодо призначення 
платежу у доказах 
сплати судового збору 
у господарському 
судочинстві. 
Економіка, облік, 
менеджмент та право 
в умовах глобалізації: 
збірник тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
20 липня 2021 р.). 
Полтава: ЦФЕНД, 
2021. С. 57-59.
12.5. Новошицька В.І. 
Принципи 
відшкодування 
збитків у сфері 
господарювання: 
досвід України. Nauka 
i obrazovanje u 
svetskom 
informacionom 
prostoru. Zbornik 
naučnih radova. Српска 
развојна асоцијација, 



Бачки Петровац, 2021. 
С. 77-82.

п. 14
14.1. Керівництво 
студенткою ФСП КПІ 
ім. Ігоря Сікорського 
(Балінська В.О), яка 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знать і 
спеціальностей у 
2021-2022 
навчальному році зі 
спеціальності 
«Право».

п. 19
Член Міжнародної 
громадської 
організації 
"Міжнародна 
асоціація 
господарського 
права", що 
підтверджується 
Витягом з протоколу 
№03/21-РМГО 
засідання ради 
міжнародної 
громадської 
організації 
«Міжнародна 
асоціація 
господарського 
права» від 14 вересня 
2021 р.

120987 Хитровська 
Юлія 
Валентинівн
а

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
доктора наук 
ДД 001054, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

029386, 
виданий 

23.12.2011, 
Атестат 

професора AП 
001743, 
виданий 

14.05.2020

25 Україна в 
контексті 
історичного 
розвитку 
Європи

Освіта: Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
диплом АКІ 
№97008366, виданий 
1997 р.; спеціальність: 
історія; кваліфікація: 
історик, викладач 
історії.
Науковий ступінь: 
1.Кандидат історичних 
наук, 031 – 
релігієзнавство 
(09.00.11 – 
релігієзнавство).  Тема 
дисертації 
«Громадянсько-
політична позиція 
духовенства 
Правобережної 
України наприкінці 
XVIII – середині ХІХ 
ст. (в контексті 
церковної політики 
самодержавства)». 
Диплом ДК №012755 
від 12 грудня 2001р. 
2.Доктор історичних 
наук, 032 – історія та 
археологія (07.00.01 – 
Історія України). Тема 
дисертації 
«Християнські 
конфесії 
Правобережної 
України у суспільно-
політичних процесах 
регіону (кінець XVIII 
– початок ХХ ст. )». 



Диплом ДД № 001054 
від 26 вересня 2012 р.

Вчене звання: 
1..Доцент кафедри 
історії, атестат 12ДЦ 
№ 029386, дата видачі 
23 грудня 2011р.
2. Професор кафедри 
історії, атестат АП № 
001743, дата видачі 14 
травня 2020р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Проходження 
міжнародного 
стажування : 
Certificate of intership, 
№ регістрації 
07032017; місце 
проведення : Vilnus, 
Lithuania ; термін 
проведення : 
07.09.2016-07.03.2017 
(в дистанційному 
режимі) (в рамках 
участі  у науково-
дослідній роботі 
кафедри 
01151U006563 
«Історико-культурна 
спадщина України: 
джерела, методологія, 
дослідження» 
(11.2015-11.2020).
2. Підвищувала 
кваліфікацію за 
програмою 
«Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності» в 
Навчально-
методичному 
комплексі «Інститут 
післядипломної 
освіти» НТУУ «КПІ 
імені Ігоря 
Сікорського» з 
01.03.2021 р. по 
07.04.2021 р.: 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації Серія ПК 
Номер 02070921/ 
006422-21
3. Пройшла курс 
лекцій від "CLarivate" 
з наданням 
сертифікатів (для 
виконання обовязків 
члена редколегії 
"Сторінки історії" 
(Web of Science)): 
1. Хижацькі видання: 
розпізнати та 
уникнути (1 год.) 11 
жовтня 2021 р. 
2. Підбір видання та 
оформлення 
матеріалів для 
публікації (1 год.) 12 
жовтня 2021 р. 
3. Типи пршуку в Web 
of Science Core 
Collection (1 год.) 13 
жовтня 2021 р. 
4. Можливості 
аналітичного 
інструменту inCites (1 
год.) 14 жовтня 2021 р.



Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 7, 8, 10, 
12, 14, 19

п. 1
1.1..Хитровська Ю.В. 
Підготовка до 
польського 
національно-
визвольного 
повстання 1863–1864 
рр. у Королівстві 
Польському та її 
вплив на 
Правобережну 
Україну  // Сторінки 
історії: збірник 
наукових праць. -  К.: 
НТУУ, «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», 2018. 
Вип. 46. С. 45–54. 
(Web of Science) (ISSN: 
2307-5244) DOI: 
10.20535/2307-
5244.46.2018.136725
1.2..Хитровська Ю.В. 
Особливості 
впровадження 
політики українізації 
в Київській 
Політехніці у 1920–
1930-х рр. // Сторінки 
історії: збірник 
наукових праць. -  К.: 
НТУУ, «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», 2019. 
Вип. 47. С. 38–48. 
(Web of Science) DOI: 
10.20535/2307-
5244.47.2019.158269
1.3. Хитровська Ю.В. 
Особливості 
«пролетаризації» 
студентства вищих 
технічних навчальних 
закладів УСРР у 1920–
1930-х рр. та їх 
наслідки  // Сторінки 
історії: збірник 
наукових праць. -  К.: 
НТУУ, «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського»,, 2019. 
Вип. 48. С. 134–143. 
(Web of Science)  
(ISSN: 2307-5244) 
DOI: 10.20535/2307-
5244.48.2019.176388
1.4. Khytrovska Iu., 
Borchuk S. History of 
Relations of Masonry 
and Russian Orthodox 
Church in the Late 
Eighteenth – Early 
Twenty Centuries. 
Український 
історичний журнал. 
2019. Вип. 4. С. 131–
145. (Web of Science) 
ISSN: 0130-5247  
(URL: 
http://dspace.nbuv.gov.
ua/bitstream/handle/12
3456789/179482/08-
Borchuk.pdf?
sequence=1).
1.5. Хитровська Ю.В., 
Цимбаленко Я.Ю. 
Вплив соціально-
економічних та 



політико-ідеологічних 
чинників на життя 
професорсько--
викладацького складу 
Київської Політехніки 
у 1920-х — на початку 
1930-х рр. // Сторінки 
історії: Збірник 
наукових праць. 2022. 
Вип.54. С.159-171. . 
(Web of Science) ( ISSN 
2307-5244)  DОІ: 
10.20535/2307-
5244.54.2022.264580

п. 7
7.1. Опонування 
докторської дисертації 
(внутрішня рецензія 
на передзахисті 
роботи) Кізлової А.А. 
«Усамітнення в 
натовпі: соціальні 
взаємодії братії при 
шанованих святинях 
Києво-Печерської 
лаври (1786 – перші 
десятиліття ХХ ст.).». 
– Київ, 2019 (протокол 
№9 засідання 
кафедри)

п. 8
8.1.Член редколегії 
наукового збірника 
«Сторінки історії» (з 
2017 р. Web of Science) 
- К., НТУУ «КПІ ім. 
Ігоря Сікорського» 
(Наказ  МОН №886 
від 02.07.2020 р.); 
8.2. Член редколегії 
наукового збірника 
«Наукові записки. 
Серія «Історія». – 
Вінниця, Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені М. 
Коцюбинського 
(фахове видання)  
(Наказ МОН №409 
від 17.03.2020 р.); 
8.3. Член редколегії 
наукового збірника 
«Вісник науки та 
освіти». – К., 
Видавнича група 
«Наукові 
перспективи» (фахове 
видання) (Наказ 
«5/22 від 29.04.2022 
р.)

п. 10
10.1. Міжнародна 
дослідницька 
програма 
«Студентство 
Київської політехніки 
в умовах розгортання 
сталінської військово-
промислової 
модернізації та 
голодомору 1932-1933 
років», організована 
Holodomor Research 
and Education Center 
(HREC), Canadian 
Institute of Ukrainian 
Studies (University of 



Alberta). (Довідка № 
16-п від 14 грудня 
2019 р., що засвідчує 
участь у даній 
міжнародній 
дослідницькій 
програмі).

п. 12.
12.1. Хитровська Ю.В. 
Позиція 
православного кліру 
Правобережної 
України щодо 
єврейських погромів у 
Російській імперії 
початку ХХ ст. 
Романовские чтения – 
13 : сборник статей 
Международной 
конференции, 
посвященной 105-
летию Могилевского 
государственного 
университета имени 
А. А. Кулешова. 
Могилев (Беларусь), 
2019. С. 27–28.
12. 2. Хитровська Ю.В. 
Великий вчитель та 
Людина. Історик та 
його час : матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. К., 2020. 
С. 30–31.
12. 3. Хитровська Ю.В. 
Проблема підвищення 
успішності студентів 
Київської Політехніки 
у другій половині 
1920-х рр.: шляхи 
вирішення та 
результати. Історія, 
культура, пам'ять у 
науковому вимірі: 
стан, перспективи : 
матеріали І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. К., 2020. 
С. 20–23. 
12.4. Хитровська Ю.В. 
Впровадження 
лабораторно-
бригадної системи 
навчання у Київській 
Політехніці на 
початку 1930-х рр. та 
його наслідки. Історія, 
культура, пам'ять у 
науковому вимірі: 
стан, перспективи : 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. К., 2021. 
С. 31–34. 
12.5. Хитровська Ю.В. 
Низький престиж 
праці викладача та 
втрата кадрового 
потенціалу як 
негативні фактори 
впливу на якість 
вищої освіти в Україні: 
причини та шляхи 
подолання. Сучасні 
аспекти модернізації 
науки: стан, 
проблеми, тенденції 
розвитку: матеріали 



ХVIII-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (07 
лютого 2022р.). Тарту 
(Естонія), 2022. С.389-
394.
12.6. Хитровська Ю.В. 
Підготовка докторів 
філософії за освітньо-
науковою програмою 
"Історія" в КПІ імені 
Ігоря Сікорського: 
особливості та 
перспективи. Сучасні 
аспекти модернізації 
науки: стан, 
проблеми, тенденції 
розвитку: матеріали 
ХХІ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (07 
червня 2022р.). 
Дебрецен (Угорщина), 
2022. С.463-471.
12.7. .Хитровська Ю.В. 
Стан військовізації в 
Київській політехніці 
наприкінці 1920-х - на 
початку 1930-х рр. та 
її наслідки. Історія, 
культура, пам'ять у 
науковому вимірі: 
стан, перспективи : 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. К. 2022. 
С.144-147.
12.8. Хитровська Ю.В. 
Політика та стандарти 
академічної 
доброчесності в 
«Кодексі честі КПІ 
імені Ігоря 
Сікорського» // 
Матеріали XXVI-ої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції "Сучасні 
аспекти модернізації 
науки: стан, 
проблеми, тенденції 
розвитку». Загреб 
(Хорватія). 2022. С. 
335-345.
12.9. Хитровська Ю.В. 
//  III Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«PROGRESSIVE 
RESEARCH IN THE 
MODERN WORLD». 
Бостон (США). 2022. 
С.505-509.

п.14
14.1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
студентської 
конференції «Україна: 
історія, культура, 
пам'ять» (Накази по 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського: № 1/315 
від 11.11.2019 р.; № 
НОН/45/2020 від 
09.12.2020 р.)



п.19
19.1.Член Центру 
українсько-
європейського 
співробітництва 
(Сертифікат № 
1221150)

210467 Борисенко 
Ольга 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фізико-
математичний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 052593, 
виданий 

12.02.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000323, 
виданий 

23.03.2000

46 Вища 
математика. 
Частина 1. 
Диференціальн
е та 
інтегральне 
числення 
функцій однієї 
змінної

Освіта: Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка , 1976 
р., спеціальність – 
«математика».
Науковий ступінь: 
Кандидат фізико-
математичних наук 
наук, 
Вчене звання: Доцент 
кафедри 
математичної фізики 
та диференціальних 
рівнянь

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка.
Сертифікат 
№056/1047 (про 
стажування), пройшла 
стажування з 
18.10.2021 по 
17.12.2021 при кафедрі 
інтегральних і 
диференціальних 
рівнянь механіко-
математичного 
факультету. 

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 12, 15. 

п. 1
1.1.  Borysenko Olga. 
Dynamics of the 
Predator-Prey Model 
with Beddington-
DeAngelis Functional 
Response Perturbed by 
Levy Noise/ Olg. 
Borysenko, O. 
Borysenko // Statistics, 
Optimization and 
Information Computing 
(2022). 
http://www.iapress.org
/index.php/soic/article
/view/1189
1.2. Borysenko O.V. 
Non-autonomous 
random oscillating 
systems of the fourth 
order under small 
periodical external 
perturbations with 
jumps / O. V. 
Borysenko , O. D. 
Borysenko //  Statistics, 
Optimization and 
Information 
Computing,Vol. 7, 
March 2019,     р. 133–
149. 
1.3. Borysenko O.V. 
Stochastic two-species 
mutualism model with 
jumps  / O. V. 
Borysenko , O. D. 



Borysenko //  Modern 
Stochastics: Theory and 
Applications Volume 7, 
Issue 1 (2020) ,    р.1-
15. 
1.4. Borysenko O.V. 
Long-time behavior of a 
nonautonomous 
stochastic predator–
prey model with jumps  
/ O. V. Borysenko, O. D. 
Borysenko //  Modern 
Stochastics: Theory and 
Applications Volume 8, 
Issue 1 (2021),р. 17-39.   
1.5. Borysenko  O. D. , 
Borysenko O.V. Chapter 
2. Long-Time Behavior 
of Stochastic Models of 
Population Dynamics 
with Jumps. In: 
Stochastic Processes: 
Fundamentals and 
Emerging Applications. 
Ed. by Mikhail 
Moklyachuk. New York, 
NY: Nova Science 
Publishers. (ISBN 978-
1-68507-982-6). DOI: 
10.52305/JNEY5805 p. 
37-63.2022

п. 4 
4.1. Авдєєва Т.В. Вступ 
до математичного 
аналізу. 
Диференціальне 
числення функцій 
однієї змінної. 
Навчально-
методичний 
посібник/ 
Т.В.Авдєєва, 
О.В.Борисенко, О.Ю. 
Дюженкова, 
В.В.Листопадова//.–
К.: «КПІ ім.Ігоря 
Сікорського», 2021.–
84с.
Гриф надано 
Методичною радою 
НТУУ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського  
(протокол №02    від 
09.12.2021р за 
поданням Вченої ради 
ФМФ
(Протокол №1    від 
23.09.2021р. ) 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/46065
4.2. Авдєєва Т.В. Вища 
математика. Частина 
1: Лінійна алгебра. 
Векторна алгебра. 
Аналітична геометрія. 
Елементи 
математичного 
аналізу. Довідковий 
теоретичний матеріал, 
розв’язання типових 
задач, тренувальні 
завдання з 
відповідями. 
Навчальний посібник 
/ Т.В.Авдєєва, 
О.В.Борисенко, 
В.М.Горбачук/// - 
К.:2022,-  73  с.
Гриф надано 
Методичною Радою 



НТУУ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського  
(протокол №05 від 
26.05 . 2022р.) за 
поданням Вченої ради 
ФМФ (протокол №02    
від 24.02.2022р.)
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/48166
4.3. Авдєєва Т.В. Вступ 
до математичного 
аналізу. 
Диференціальне 
числення функцій 
однієї змінної. 
Навчально-
методичний 
посібник/ 
Т.В.Авдєєва, 
О.В.Борисенко, О.Ю. 
Дюженкова, 
В.В.Листопадова//.–
К.: «КПІ ім.Ігоря 
Сікорського», 2021.–
84с.
Гриф надано 
Методичною радою 
НТУУ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол 
№02 від 09.12 . 2021р 
за поданням Вченої 
ради ФМФ
(Протокол №1 від 
23.09.2021р.). 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/46065

п.12
12.1.  Borysenko O. D., 
Borysenko O. Non-
autonomous random 
oscillating systems of 
the fourth order. 
International 
Conference “Modern 
Stochastics: Theory and 
Applications” May 24-
26, 2018, Kyiv.
12.2. Borysenko O. V. 
Average method for the 
stochastic non-
autonomous random 
oscillating systems of 
fourth order.  
Матеріали VІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Математика в 
сучасному технічному 
університеті», Київ, 28
—29 грудня 2018 р. —
с. 4-8.
12.3. Borysenko O.V. 
On the averaging 
principle for the fourth 
order stochastic 
oscillating systems. XIX 
International 
Conference Dynamical 
System Modellng and 
Stability Investgation, 
Abstracts of Conference 
Reports, Kiev, Ukraine 
22 – 24 May 2019, p.35-
37.
12.4. Borysenko O. V. 
Stochastic mutualism 
model of population 
dynamics.  Матеріали 
VІІI Міжнар. наук.-
практ. конф. 
«Математика в 



сучасному технічному 
університеті», Київ, 
27–28 грудня 2019 р. 
с. 4 – 7.
12.5. Borysenko O. V. 
Non-autonomous 
stochastic predator-
prey model with jumps. 
Математика в 
сучасному технічному 
університеті. 
Матеріали ІX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції.- Київ, 28
—29 грудня 2020 
року. Київ, с.4-7

п. 15
15.1. Виконувала 
обов’язки голови 
предметної комісії з 
математики під час 
проведення Ш-го 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
наукових 
дослідницьких робіт 
учнів членів 
технічного відділення 
«МАНУ».
Накази МОНУ :
№ 924 від 
04.04.2018р.;
№ 192/1/к від 
03.04.2019р.,
 № 172/1/к від 
10.05.2019р. 
(Європейська Мала 
академія наук, Про 
проведення 
математичної 
олімпіади для 
професійної орієнтації 
вступників)

210467 Борисенко 
Ольга 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фізико-
математичний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 052593, 
виданий 

12.02.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000323, 
виданий 

23.03.2000

46 Вища 
математика. 
Частина 2. 
Диференціальн
е та 
інтегральне 
числення 
функцій 
багатьох 
змінних. 
Диференціальн
і рівняння

Освіта: Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка , 1976 
р., спеціальність – 
«математика».
Науковий ступінь: 
Кандидат фізико-
математичних наук 
наук, 
Вчене звання: Доцент 
кафедри 
математичної фізики 
та диференціальних 
рівнянь

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка.
Сертифікат 
№056/1047 (про 
стажування), пройшла 
стажування з 
18.10.2021 по 
17.12.2021 при кафедрі 
інтегральних і 
диференціальних 
рівнянь механіко-
математичного 
факультету. 



Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 4, 12, 15. 

п. 1
1.1.  Borysenko Olga. 
Dynamics of the 
Predator-Prey Model 
with Beddington-
DeAngelis Functional 
Response Perturbed by 
Levy Noise/ Olg. 
Borysenko, O. 
Borysenko // Statistics, 
Optimization and 
Information Computing 
(2022). 
http://www.iapress.org
/index.php/soic/article
/view/1189
1.2. Borysenko O.V. 
Non-autonomous 
random oscillating 
systems of the fourth 
order under small 
periodical external 
perturbations with 
jumps / O. V. 
Borysenko , O. D. 
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предметної комісії з 
математики під час 
проведення Ш-го 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
наукових 
дослідницьких робіт 
учнів членів 
технічного відділення 
«МАНУ».
Накази МОНУ :
№ 924 від 
04.04.2018р.;
№ 192/1/к від 
03.04.2019р.,
 № 172/1/к від 
10.05.2019р. 
(Європейська Мала 
академія наук, Про 
проведення 
математичної 
олімпіади для 
професійної орієнтації 



вступників)

212953 Власенко 
Наталія 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Хіміко-
технологічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023406, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027933, 
виданий 

14.04.2011

16 Хімія Освіта: КПІ, 1995, 
Технічна 
електрохімія, 
кваліфікація: 
інженер-хімік-
технологДиплом 
КЛ№008866
Науковий ступінь: 
Канд. хімічних наук 
(2004), спеціальність 
– 02.00.05 
“електрохімія”, тема 
дисертації “Процеси 
електровідновлення 
міді, цинку, нікелю та 
хрому на біполярному 
електроді ”
 Вчене звання: Доцент 
(2011), за кафедрою 
загальної та 
неорганічної хімії
Підвищення 
кваліфікації: 
1. НМК «ІПО» НТУУ 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
(15.01.2019- 
28.02.2019) Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК №  
02070921/004449-19
2. Участь на 
платформі Web of 
Science Group у 
вебінарах Серії Web of 
science: система 
новигации в мире 
научных ценностей: 
“Journal Citation 
Reports и импакт-
фактор: как 
сравнивать и 
выбирать 
международные 
научные журналы "
 «Publons and 
Researcher ID: поиск 
публикаций, профиль 
автора и показатели 
публикационной 
активности»
“Информационная 
платформа Web of 
Science: содержание, 
возможности, 
применение
«Этика научных 
публикаций и 
инструменты 
повышения их 
качества Web of 
Science и 
Антиплагиат»
"Что мы знаем о 
коронавирусах: 
источники научной 
информации"
 за запрошенням 
Clarivate Analytics
В результаті участі в 
вебінарах одержано 
сертифікати.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 3, 4, 12, 14

п. 3
3.1. Хімія «Від теорії 
до практики». 



Навчальний посібник 
(для студентів 
Інституту 
матеріалознавства та 
зварювання ім. Є.О. 
Патона) 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. для студ., 
які навчаються за 
спеціальностями: 161 
«Хімічні технології та 
інженерія», 136 
«Металургія», 132 
«Матеріалознавство» 
/ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад.: 
О. О. Андрійко, Н. Є. 
Власенко, І. В. 
Коваленко, А. О. 
Зульфігаров, А. Є. 
Шпак. – Київ : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2021. – 171 с.
3.2. «Властивості 
хімічних елементів»: 
Навчальний посібник 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для студ. 
спеціальностей 136 
«Металургія», 132 
«Матеріалознавство»  
заочної форми 
навчання / 
навчально-науковий 
інститут 
матеріалознавства та 
зварювання ім. Є.О. 
Патона; уклад.: В. 
Потаскалов, І 
Коваленко, Н. 
Власенко, А. 
Зульфігаров, І. 
Кузеванова. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2022. – 
194 с. (На 
затвердженні 
Методичною Радою)

п. 4
4.1. Навчальний 
посібник. Плаван 
В.П., Андрійко О.О., 
Власенко Н.Є., 
Тарасенко Н.В. 
«Хімія. Вибрані 
розділи.» Електронне 
мережне навчальне 
видання. Навчальний 
посібник для 
студентів 
спеціальностей 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізації 
«Комп’ютерне 
конструювання 
верстатів і машин» 
Гриф надано 
Методичною Радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського Протокол 
№ 4 від 20.12.2018/ 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 2018. – 
229 с.
4.2. Aндрійко О. О,, 
Зульфигаров А. О., 
Власенко Н. Е., 
Коваленко I. В. 
«Неорганічна хімія». 



Дистанційний курс, 
що розміщений на 
платформі 
дистанційного 
навчання 
«Сікорський». 
Затверджений 
Методичною радою  
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського Протокол 
№ 3 від 01.12.2022 р. 
Адреса розміщення 
https://classroom.googl
e.com/c/NDEyDTM40
DE0MzE2?cjc=kliglet 
4.3. Aндрійко О. О,, 
Зульфигаров А. О., 
Власенко Н. Е., 
Коваленко I. В. 
«Хімія». 
Дистанційний курс, 
що розміщений на 
платформі 
дистанційного 
навчання 
«Сікорський». 
Затверджений 
Методичною радою  
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського Протокол 
№ 3 від 01.12.2022 р. 
Адреса розміщення 
https://classroom.googl
e.com/c/NDMyMzQ1M
rc2Mrky?cjc=2kdhvzc 

п. 12
12.1. Вєлькевич М.І., 
Коваленко І. В., 
Власенко Н. Є. Графіт 
– матеріал для 
хімічних джерел 
струму // The 2 nd 
International scientific 
and practical 
conference ―Modern 
research in world 
science // Lviv, 
Ukraine, May 15-17, 
2022. –  p.317- 321
12.2. Zayets D., 
Kuzevanova I., 
Kovalenko I., Vlasenko 
N., Zulfigarov A., Shpak 
A.  Application of cobalt 
coating by bipolar 
electronic method // 
Proceedings of the 
National Aviation 
University. – Kyiv, 
2020. – V.83 (2). – p. 
77 – 81.
12.3. Kuzevanova, S. 
Povalchyk, A. 
Zulfigarov, A. Andriiko, 
V. Potaskalov, 
N.Vlasenko Effect of pH 
on the stability of 
coordination 
compounds of Co(III) 
with diaminoethanol 
ligands in non-aqueous 
solutions // Proceeding 
of Odessa Polytechnic 
University. – Odessa, 
2020. – V.61 (2). – p. 
119 – 127.
12.4. Шевченко В.М., 
Гуц Н.А., Шпак А.Є., 
Власенко Н.Є., 
Шульженко О.О. 



Фунгіцидно стійкий 
матеріал на основі 
базальтового 
волокна.// Поверхня 
№ 12 (27) 2020 . стор 
153-160.
12.5. Мельник Н.І., 
Власенко Н.Є., 
Коваленко І.В., Шпак 
А.Є., Зульфігаров А.О. 
Поліпропіленовий 
біполярний електрод 
для електроекстракції 
кобальту // Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. Випуск 1(46), 
2020. Київ. C. 218-225
12.6. Тарасенко Н.В. 
Бурдулі Д.В., Власенко 
Н.Є. Вилучення 
металів зі стічних вод 
промислового 
виробництва./ VIІІ 
Всеукраїнська науково 
– практична 
конференція. 
«Гуманітарні, 
природничі та точні 
науки як фундамент 
суспільного розвитку» 
(збірник статей та тез) 
Харків. 2019 с.60-65.
12.7. Лу Ян Фен, 
Коваленко І.В., 
Власенко Н.Є. 
Дослідження 
автономних систем 
повної регенерації 
кисню.// The IV th 
International scientific 
and practical 
conference ― Priority 
directions of science 
and technology 
development 
(December 20-22, 
2020) , Kyiv, Ukraine. 
258-263 pp.
12.8.Лисін 
В.І.,Коваленко І.В., 
Власенко Н.Є. 
Природа провідності 
синтезованого 
нанорозмірного 
метатанталату калію 
(КТаО3)./ ІІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція 
«Актуальні задачі 
хімії: дослідження та 
перспективи» - 
Житомир. 17.04.2019р. 
- с.207-208
12.9. Фадєєва А.П., 
Зульфігаров А.О., 
Власенко Н.Є. Аналіз 
стану забруднення та 
удосконалення 
управління чистотою 
атмосферного повітря 
в Україні // The 3 rd 
International scientific 
and practical 
conference ― Results of 
modern scientific 
research and 
development (May 29-



31, 2021), Madrid, 
Spain. 2021. 148-155 
рp.
12.10. Попова Є. Є., 
Коваленко І. В., 
Власенко Н. Є. Методи 
знезараження та 
очистки води // The 2 
nd International 
scientific and practical 
conference –Modern 
research in world 
science // Lviv, 
Ukraine, May 15-17, 
2022. –  p.339- 343 .
12.11. Калієвський М. 
С., Коваленко І. В., 
Власенко Н. Є. 
Дифузійні покриття 
на основі титану, 
алюмінію та кремнію 
// The 3 rd 
International scientific 
and practical 
conference –Modern 
research in world 
science // Lviv, 
Ukraine, June 12-14,  
2022. –  p.319- 322 .
12.12. Сич Д. А., 
Коваленко І. В., 
Власенко Н. Є. 
Унікальні властивості 
наночастинок на 
основі оксидів 
металів// The 1 st 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
research in world 
science” // Lviv, 
Ukraine, April 17-19,   
2022. –  p.326- 330

п.14
Керівництво 
науковим гуртком 
«Хімія від теорії до 
практики»

212366 Кондрашев 
Павло 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

матеріалознавс
тва та 

зварювання 
імені Є. О. 

Патона

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 

інститут" 
"Механіко-

машинобудівн
ий інститут", 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
090208 
Обробка 

матеріалів за 
спецтехнологія

ми, Диплом 
кандидата наук 

ДK 005282, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039307, 
виданий 

26.06.2014

11 Технологія 
конструкційни
х матеріалів

Освіта: Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 2002р., 
спеціальність – 
«Обробка матеріалів 
за спецтехнологіями», 
кваліфікація – 
«інженер-механік»
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, 05.03.07 
«Процеси фізико-
технічної обробки», 
Тема дисертації: 
«Підвищення 
ефективності 
лазерного сплавлення 
порошкового 
матеріалу керуванням 
формою 
газопорошкового 
струменя».
Вчене звання: Доцент 
кафедри лазерної 
техніки та фізико-
технічних технологій
Підвищення 
кваліфікації:



1. London School of 
English at Intermediate 
level from 2nd of 
September 2019 till 7th 
of February 2020 (93 
hours). Intermediate 8 
group studied according 
to the following 
schedule: on Monday, 
Tuesday and Thursday 
at 19:35 (Kyiv time).
2. London School of 
English at Upper 
Intermediate level from 
10th of February 2020 
till 10th of July 2020 
(91,5 hours).Upper 
Intermediate 7 group 
studied according to the 
following schedule: on 
Monday, Wednesday 
and Thursday at 19:35 
(Kyiv time).
3. London School of 
English at Pre- 
Advanced level from 
31st of August 2020 till 
6th of February 2021 
(63 hours).Pre-
Advanced 2 group 
studied according to the 
following schedule: on 
Monday and 
Wednesday at 19:30 
(Kyiv time).
4. КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Інститут 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації
серія ПК № 
02070921/007321–22 
(108 год./3,6 
кред.ECTS)
за програмою «Прості 
засоби створення та 
підтримки веб-
сторінки викладача» з 
03.05.2022р. по 
15.06.2022р.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1, 12, 14, 19

п.1
1.1. Кондрашев П.В. 
Дослідження впливу 
геометрії кутів 
утворюючих 
коаксіального сопла 
на продуктивність 
процесу лазерного 
сплавлення 
порошкової 
композиції. Вісник 
національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут», серія 
Машинобудування, 
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://journal.mmi.kpi.
ua/author/submission/
87429.
1.2. Кондрашев П.В. 
Cуцільність 



внутрішньої 
мікроструктури 
сплавлених 
фрагментів як 
основний критерій 
якості при реалізації 
технології «Rapid 
prototyping». 
Fundamentalis 
scientiam, vol. 1, №17, 
2018, с. 42-46.
1.3. Кондрашев П.В. 
Research of the process 
of formation of gas-
powder stream at 
realization of «Rapid 
Prototyping» 
technology. Кондрашев 
П.В., Рак А.В. 
Інновації молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering). За заг. 
ред. Данильченка Ю. 
М. - К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. – 
№ 2.-518 с., С. 131-135. 
-Режим доступу до 
ресурсу: http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/200236/pdf_97.

1.4.  O.Lymar. The 
evaluation of the quality 
of the internal 
microstructure of fused 
components during 
laser fusion. O.Lymar, 
P.Kondrashev. 
Інновації молоді в 
машинобудуванні 
(Youth Innovations in 
Mechanical 
Engineering). За заг. 
ред. Данильченка Ю. 
М. – К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
№ 3., С. 64-67. -Режим 
доступу до ресурсу: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/proc/articl
e/view/230555.
1.5. P.Kondrashev. 
Statistical methods for 
analyzing the efficiency 
of the laser sintering 
process of powder. 
Науковий вісник 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету: 
електронне наукове 
фахове видання 
/;Мелітополь: ТДАТУ, 
2022.-Вип.12, том 2. 
С.38-46-Режим 
доступу до 
ресурсу:http://www.tsa
tu.edu.ua/tstt/wp-
content/uploads/sites/6
/naukovyj-visnyk-
tdatu-2022-vypusk-12-
tom-2.pdf.

п.12
12.1. Кондрашев П.В. 
Підвищення 
продуктивності 
процесу лазерного 



сплавлення 
порошкового 
матеріалу керуванням 
формою 
газопорошкового 
струменя. Матеріали 
VIII міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Комплексне 
забезпечення якості 
технологічних 
процесів та систем», 
м. Чернігів, 10-12 
травня 2018.-Чернігів: 
ЧНТУУ.-2018.-С.63-
65.
12.2.  Кондрашев П.В. 
Дослідження впливу 
геометрії кутів 
утворюючих 
коаксіального сопла 
на продуктивність 
процесу лазерного 
сплавлення 
порошкової 
композиції. Матеріали 
XІХ міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
«ПРОГРЕСИВНА 
ТЕХНІКА, 
ТЕХНОЛОГІЯ ТА 
ІНЖЕНЕРНА 
ОСВІТА».-Київ: НТУУ 
«КПІ».-[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://conf.mmi.kpi.ua
/2018/author/submissi
on/12774.
12.3. Кондрашев П.В., 
Вінтоняк С.Ю. 
Modeling of gasdinamic 
processes of powder 
structure at Rapid 
Prototyping technology 
realizationю. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді-
машинобудуванню». 
Секція «Лазерна 
техніка та фізико-
технічні технології», 
м. Київ, 31 травня 
2019.-Київ: НТУУ 
«КПІ».-2019.-
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2019/t
rackDirector/submissio
nReview/17305
12.4. Кондрашев П.В., 
Саричев Д.Д. Growth 
of productivity of the 
laser salvation of 
powder material for the 
management of the gas-
pipe structure. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді-
машинобудуванню». 
Секція «Лазерна 



техніка та фізико-
технічні технології», 
м. Київ, 31 травня 
2019.-Київ: НТУУ 
«КПІ».-2019.-
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2019/t
rackDirector/submissio
nReview/17306.
12.5. Кондрашев П.В., 
Кубанкін К.С. 
Aplication of Eyler 
method for calculation 
of dispersive 
component gas-pipe 
load. Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді-
машинобудуванню». 
Секція «Лазерна 
техніка та фізико-
технічні технології», 
м. Київ, 31 травня 
2019.-Київ: НТУУ 
«КПІ».-2019.-
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2019/t
rackDirector/submissio
nReview/17307.
12.6. Кондрашев П.В. 
Визначення 
оптимальних 
аеродинамічних 
характеристик 
коаксіального сопла. 
Матеріали IX 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Комплексне 
забезпечення якості 
технологічних 
процесів та систем», 
м. Чернігів, 15-16 
травня 2019.-Чернігів: 
ЧНТУУ.-2019.-С.114-
115.
12.7. Кондрашев П.В., 
Рак А.В. Research of 
the process of 
formation of gas-
powder stream at 
realization of «Rapid 
Prototyping» 
technology. Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді-
машинобудуванню». 
Секція «Лазерна 
техніка та фізико-
технічні технології», 
м. Київ, 31 травня 
2020.-Київ: НТУУ 
«КПІ».-2020.-
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2020/t
rackDirector/submissio
nReview/20298.
12.8. Кондрашев П.В., 



Лимар О.С. Research of 
the productivity of the 
laser sintering process 
of powder by the 
method of 
mathematical statistics. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді-
машинобудуванню». 
Секція «Лазерна 
техніка та фізико-
технічні технології», 
м. Київ, 31 травня 
2020.-Київ: НТУУ 
«КПІ».-2020.-
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2020/t
rackDirector/submissio
nReview/20295.
12.9. Кондрашев П.В., 
Лимар О.С. Evaluation 
of the quality of the 
internal microstructure 
of fused components 
during laser fusion. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Інновації молоді-
машинобудуванню». 
Секція «Лазерна 
техніка та фізико-
технічні технології», 
м. Київ, 31 травня 
2021.-Київ: НТУУ 
«КПІ».-2021.-
[Електронний 
ресурс].-Доступ: 
http://imm-
mmi.kpi.ua/imm2021/t
rackDirector/submissio
nReview/24016.

п.14
Член журі 
міжнародного 
конкурсу школярів 9-
11 класів ЗОШ і 
здобувачів ЗВО 1 и 2 
уровнів акредитації 
«INTEL-Техно 
Україна»; 2015-2019.

п.19
Член спілки 
інженерів-механиків 
ММІ НТУУ «КПІ».

95695 Чижська 
Тетяна 
Григорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Фізико-
математичний 

факультет

22 Фізика. 
Частина 1. 
Механіка. 
Молекулярна 
фізика. 
Електрика і 
магнетизм

Освіта: Київський 
політехнічний 
інститут 1992 р., 
спеціальність – 
«Фізика металів», 
кваліфікація – 
«Інженер-металург»
Науковий ступінь: 
немає
Вчене звання: немає 
Підвищення 
кваліфікації:
Цифрові інструменти 
Google для освіти. 



Базовий рівень. 
Сертифікат №GDTfE-
03-Б-05495 від 
16.10.2022 року.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1,  4,  12, 14, 
19

п. 1 
1.1. Ю.Ф. Носачов, Д.В. 
Савченко, Т.Г. 
Чижська, 
О.О.Штофель 
Актуалізація нового 
матеріалу з фізики як 
один з методів 
адаптації 
першокурсників у 
ЗВО. Збірник 
наукових праць 
Кам'янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка: Серія 
педагогічна. Випуск 
27. Кам'янець-
Подільський: 
Кам'янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка. 2021. 
С.21-24 DOI: 
10.32626/2307-
4507.2021-27.21-24
1.2. О.О. Штофель, 
В.В. Головко, Т.Г. 
Чижська, 
Застосування 
фрактального та 
металографічного 
аналізів для оцінки 
якості металу зварних 
швів, Журнал 
«Автоматичне 
зварювання», № 5, 
2021, с. 70-74 DOI: 
10.37434/as2021.05.11
1.3. Shtofel Olha O., 
Chizhskaya Tetiana G, 
Kulieznova Svitlana S. 
Metallographic studies 
of vessel steel samples: 
ДС, 35Г / 40Г and steel 
20 by fractal analysis, 
Journal of 
Multidisciplinary 
Engineering Science 
Studies (JMESS) ISSN: 
2458-925X Vol. 6 Issue 
2, February – 2020
1.4. Хаскин В.Ю., 
Бернацкий А.В., 
Коржик В.Н., 
Чижская Т. Г. 
Доляновская О.В. 
Выбор схемы 
выполнения лазерно-
плазменной резки и 
сварки металлов и 
сплавов (Наук стаття) 
/ ЕВРАЗИЙСКИЙ 
СОЮЗ УЧЕНЫХ 
(ЕСУ) 
Ежемесячныйнаучны
й журнал № 10 (55) / 
2018 1 часть ISSN 
2411-6467



1.5. Використання 
розрахунково-
графічних робіт з 
фізики в професійній 
підготовці студентів 
вищих технічних 
навчальних закладів / 
Т. Г. Чижська, С. О. 
Подласов // Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету. Серія : 
Педагогічні науки. - 
2017. - Вип. 146. - С. 
116-119.  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/VchdpuP_2017_14
6_27  ISSN 2663-9114

п.4
4.1. Практикум. 
Розрахунково-
графічна робота. 
«Механіка. Динаміка 
обертального руху 
твердого тіла» для 
студентів вищих 
технічних навчальних 
закладів / О.В. 
Долянівська, О.В. 
Дрозденко, Т.Г. 
Чижська, О.О. 
Штофель – К.: Вид-во 
«КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», 2022 – 
17 с. - Електронний 
ресурс
4.2. General physics 
(Part 1): Practical tasks: 
навч. посіб для 
студентів технічних 
спеціальностей/ 
T.Chijska, S. 
Kulieznova, O. Shtofel; 
Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
Kyiv : Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic 
Institute, 2019. – 21 p. - 
Електронний ресурс
4.3. GENERAL 
PHYSICS: Physical 
fundamentals of 
mechanics:Lecture 
notes: навч. посіб для 
студентів технічних 
спеціальностей/ 
T.Chijska, S. 
Kulieznova, O. Shtofel; 
Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
Kyiv : Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic 
Institute, 2018. – 60 p. 
- Електронний ресурс

п.12 
12.1. Ю.Ф. Носачов, 
Д.В. Савченко, Т.Г. 
Чижська, 
О.О.Штофель. 
Адаптація лекційного 
матеріалу з фізики до 
сучасного рівня знань 
першокурсників 
Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
Матеріали наукової 
конференції 
«Концепція 



формування 
природничо-наукової 
компетентності та 
світогляду 
майбутнього фахівця в 
умовах STEM-освіти». 
6-7 жовтня 2021 р., 
Кам’янець-
Подільський, 
Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка, 2021, 
с.74.
12.2. О.О. Штофель, 
В.В. Головко, Т.Г. 
Чижська, 
Застосування 
фрактального та 
металографічного 
аналізів для оцінки 
якості металу зварних 
швів, пленарна 
доповідь Міжнародна 
конференція "Сучасні 
технології з'єднання 
матеріалів" м. Київ, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона 31 
травня - 2 червня 2021 
р.
12.3. Штофель О.О., 
Чижская Т.Г. Об 
инвариантности 
фрактальной 
размерности на 
примере трещины в 
металле, CID: BG3-011, 
International scientific 
conference 
INNOVATION 
AROUND US ‘2020 
Conference 
proceedings, UDC 08 
BBK 94, FEBRUARY 
27-28, 2020 – с.23-27
12.4. Поковба, Я., 
Чижська, Т. (2020). 
Ізотоп кальцію-48. 
Отримання та 
застосування. Science. 
Innovations. Quality / 
Наука. Інновація. 
Якість, 1(1), 215–217.
12.5. Продайко, С., 
Чижська, Т. (2020). 
Лазери в геодезії. 
Лазерний сканер. 
Science. Innovations. 
Quality / Наука. 
Інновація. Якість, 1(1), 
227–230. 
12.6. Ашихміна, А., 
Чижська, Т. (2020). 
Нові детектори темної 
матерії. Science. 
Innovations. Quality / 
Наука. Інновація. 
Якість, 1(1), 247–250.
12.7. Штофель О. О., 
Чижська Т. Г. 
Підготовка 
металевого зразка до 
вивчення його 
мікроструктури 
методом 
фрактального аналізу. 
- Інноваційні вектори 
розвитку сучасних 
наукових досліджень: 
ХХІ Міжнародна 



науково-практична 
інтернет-конференція: 
тези доповідей, 
Харків, 11 жовтня 2019 
р. – Ч. 1. – Дніпро: ГО 
«НОК», 2019 – с. 48-
54
12.8. Меняйлов С.М., 
Подласов С.О., 
Чижська Т.Г., 
Пустовий О.М. STEM 
орієнтоване навчання 
фізики. VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Науково-дослідна 
робота в системі 
підготовки фахівців-
педагогів у 
природничій,технолог
ічній і комп’ютерній 
галузях” 19-20 вересня 
2019 року, с. 177-178.
12.9. Нескородов В. В., 
Чижська Т. Г. 
Безконтактне гасіння 
пожежі як екологічно 
безпечний метод 
пожежогасіння. VІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
«Техногенно-
екологічна безпека 
України: стан та 
перспективи 
розвитку»,2018 - 
с.107-111.72 – 75 с.

п.14
14.1. Робота у складі 
організаційного 
комітету Інженерна 
школа "KPI School 
КПІ "ім.Ігоря 
Сікорського", UTS від 
2021-10-25 Наказ КПІ 
ім. Ігоря Сікорського 
Дата 
ухвалення/вхідного 
листа/подання: 2021-
10-18 Номер 
протоколу/листа/пода
ння: № 
НОН/240/2021
14.2. Робота у складі 
журі Всеукраїнського 
студентського турніру 
фізиків 2021-2022, 
Наказ МОН Дата від 
2021-08-17 № 914

п.19
Українське фізичне 
товариство Номер 
картки 1258 від: 2022-
02-20

95695 Чижська 
Тетяна 
Григорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Фізико-
математичний 

факультет

22 Фізика. 
Частина 2. 
Електромагніт
ні хвилі. 
Квантова 
фізика. Фізика 
твердого тіла

Освіта: Київський 
політехнічний 
інститут 1992 р., 
спеціальність – 
«Фізика металів», 
кваліфікація – 
«Інженер-металург»
Науковий ступінь: 
немає
Вчене звання: немає 
Підвищення 
кваліфікації:
Цифрові інструменти 



Google для освіти. 
Базовий рівень. 
Сертифікат №GDTfE-
03-Б-05495 від 
16.10.2022 року.

Види і результати 
професійної 
діяльності: 1,  4,  12, 14, 
19

п. 1 
1.1. Ю.Ф. Носачов, Д.В. 
Савченко, Т.Г. 
Чижська, 
О.О.Штофель 
Актуалізація нового 
матеріалу з фізики як 
один з методів 
адаптації 
першокурсників у 
ЗВО. Збірник 
наукових праць 
Кам'янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка: Серія 
педагогічна. Випуск 
27. Кам'янець-
Подільський: 
Кам'янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка. 2021. 
С.21-24 DOI: 
10.32626/2307-
4507.2021-27.21-24
1.2. О.О. Штофель, 
В.В. Головко, Т.Г. 
Чижська, 
Застосування 
фрактального та 
металографічного 
аналізів для оцінки 
якості металу зварних 
швів, Журнал 
«Автоматичне 
зварювання», № 5, 
2021, с. 70-74 DOI: 
10.37434/as2021.05.11
1.3. Shtofel Olha O., 
Chizhskaya Tetiana G, 
Kulieznova Svitlana S. 
Metallographic studies 
of vessel steel samples: 
ДС, 35Г / 40Г and steel 
20 by fractal analysis, 
Journal of 
Multidisciplinary 
Engineering Science 
Studies (JMESS) ISSN: 
2458-925X Vol. 6 Issue 
2, February – 2020
1.4. Хаскин В.Ю., 
Бернацкий А.В., 
Коржик В.Н., 
Чижская Т. Г. 
Доляновская О.В. 
Выбор схемы 
выполнения лазерно-
плазменной резки и 
сварки металлов и 
сплавов (Наук стаття) 
/ ЕВРАЗИЙСКИЙ 
СОЮЗ УЧЕНЫХ 
(ЕСУ) 
Ежемесячныйнаучны
й журнал № 10 (55) / 
2018 1 часть ISSN 



2411-6467
1.5. Використання 
розрахунково-
графічних робіт з 
фізики в професійній 
підготовці студентів 
вищих технічних 
навчальних закладів / 
Т. Г. Чижська, С. О. 
Подласов // Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету. Серія : 
Педагогічні науки. - 
2017. - Вип. 146. - С. 
116-119.  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/VchdpuP_2017_14
6_27  ISSN 2663-9114

п.4
4.1. Практикум. 
Розрахунково-
графічна робота. 
«Механіка. Динаміка 
обертального руху 
твердого тіла» для 
студентів вищих 
технічних навчальних 
закладів / О.В. 
Долянівська, О.В. 
Дрозденко, Т.Г. 
Чижська, О.О. 
Штофель – К.: Вид-во 
«КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», 2022 – 
17 с. - Електронний 
ресурс
4.2. General physics 
(Part 1): Practical tasks: 
навч. посіб для 
студентів технічних 
спеціальностей/ 
T.Chijska, S. 
Kulieznova, O. Shtofel; 
Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
Kyiv : Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic 
Institute, 2019. – 21 p. - 
Електронний ресурс
4.3. GENERAL 
PHYSICS: Physical 
fundamentals of 
mechanics:Lecture 
notes: навч. посіб для 
студентів технічних 
спеціальностей/ 
T.Chijska, S. 
Kulieznova, O. Shtofel; 
Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
Kyiv : Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic 
Institute, 2018. – 60 p. 
- Електронний ресурс

п.12 
12.1. Ю.Ф. Носачов, 
Д.В. Савченко, Т.Г. 
Чижська, 
О.О.Штофель. 
Адаптація лекційного 
матеріалу з фізики до 
сучасного рівня знань 
першокурсників 
Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
Матеріали наукової 
конференції 



«Концепція 
формування 
природничо-наукової 
компетентності та 
світогляду 
майбутнього фахівця в 
умовах STEM-освіти». 
6-7 жовтня 2021 р., 
Кам’янець-
Подільський, 
Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка, 2021, 
с.74.
12.2. О.О. Штофель, 
В.В. Головко, Т.Г. 
Чижська, 
Застосування 
фрактального та 
металографічного 
аналізів для оцінки 
якості металу зварних 
швів, пленарна 
доповідь Міжнародна 
конференція "Сучасні 
технології з'єднання 
матеріалів" м. Київ, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона 31 
травня - 2 червня 2021 
р.
12.3. Штофель О.О., 
Чижская Т.Г. Об 
инвариантности 
фрактальной 
размерности на 
примере трещины в 
металле, CID: BG3-011, 
International scientific 
conference 
INNOVATION 
AROUND US ‘2020 
Conference 
proceedings, UDC 08 
BBK 94, FEBRUARY 
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лінгвістики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 19 Розробляти 
технологічні 
процеси паковання, 
визначати тип, 
конструкцію, 
кінематику 
пакувального 
обладнання

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Пакувальні технології 
та обладнання

Лекція, Практичне заняття, 
Лабораторна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

ПРН 18 Знати 
особливості 
технологічних 
процесів 
виготовлення 
полімерних 
пакувальних 

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Матеріали і 
обладнання для 
виготовлення 
полімерних упаковок

Лекція, лабораторні та 
практичні заняття, домашня 
контрольна робота, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)



матеріалів та 
виробів, 
призначати 
технологічні 
процеси для їх 
виготовлення, 
виконувати типові 
розрахунки машин 
та обладнання для 
виробництва 
полімерних 
пакувальних 
матеріалів, виробів 
та деталей

ПРН 16 Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань усно і 
письмово 
державною та 
іноземною мовою, 
включаючи знання 
спеціальної 
термінології та 
навички 
міжособистісного 
спілкування

Переддипломна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Практичний курс 
іноземної мови 
професійного 
спрямування. Частина 
2

Практичне заняття, 
аудіювання, дискутування, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Практичний курс 
іноземної мови 
професійного 
спрямування. Частина 
1

Практичне заняття, 
аудіювання, дискутування, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Підприємницьке 
право

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Вступ до філософії Лекція, метод проблемного 
викладу; частково-
пошуковий або евристичний 
метод; дискусійні методи 

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
модульна контрольна 
робота, семестровий 
контроль (залік)

Практичний курс 
іноземної мови. 
Частина 2

Практичне заняття, 
аудіювання, дискутування, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Практичний курс 
іноземної мови. 
Частина 1

Практичне заняття, 
аудіювання, дискутування, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекції, практичні заняття, 
презентації, дискусійний 
метод

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
модульна контрольна 
робота, семестровий 
контроль (залік)

Україна в контексті 
історичного розвитку 
Європи

Лекції, семінарські заняття, 
дискусійний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
модульна контрольна 
робота, семестровий 
контроль (залік)

ПРН 10 Знати 
конструкції, 
методики вибору і 
розрахунку, основи 
обслуговування і 
експлуатації 
приводів 
верстатного і 
робототехнічного 
обладнання

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Технологія 
конструкційних 
матеріалів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
проблемно-пошуковий 
метод, самостійна робота, 
модульна контрольна 

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)



робота
Експлуатація та 
обслуговування 
технологічного 
обладнання

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота, модульна 
контрольна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

ПРН 15 
Враховувати при 
прийнятті рішень 
основні фактори 
техногенного 
впливу на 
навколишнє 
середовище і 
основні методи 
захисту довкілля, 
охорони праці та 
безпеки 
життєдіяльності

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Переддипломна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Технологія 
конструкційних 
матеріалів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
проблемно-пошуковий 
метод, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Охорона праці та 
цивільний захист

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота, модульна 
контрольна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Основи здорового 
способу життя

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальні завдання

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

ПРН 14 
Здійснювати 
оптимальний вибір 
обладнання та 
комплектацію 
технічних 
комплексів

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Переддипломна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Пакувальні технології 
та обладнання

Лекція, Практичне заняття, 
Лабораторна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Економіка та 
організація 
виробництва

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

ПРН 13 Оцінювати 
техніко-економічну 
ефективність 
виробництва

Економіка та 
організація 
виробництва

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Переддипломна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

ПРН 12 Навички 
практичного 
використання 
комп’ютеризовани
х систем 
проектування 
(CAD), підготовки 
виробництва 
(САМ) та 
інженерних 

Технологія 
конструкційних 
матеріалів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
проблемно-пошуковий 
метод, самостійна робота, 
модульна контрольна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Інженерна та 
комп’ютерна графіка

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 



досліджень (CAE) (залік)
Основи застосування 
CAD/CAM/CAE

Лекція, лабораторна робота, 
самостійна робота, модульна 
контрольна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

ПРН 11 Розуміти 
принципи роботи 
систем 
автоматизованого 
керування 
технологічним 
обладнанням, 
зокрема 
мікропроцесорних, 
вибирати та 
використовувати 
оптимальні засоби 
автоматики

Автоматизація 
технологічних 
процесів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Переддипломна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Теорія механізмів і 
машин. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Теорія механізмів і 
машин

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

ПРН 17 Виконувати 
аналіз за типом, 
призначенням, 
особливостями та 
конструювати 
упаковку

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Основи 
конструювання 
упаковок

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

ПРН 20 
Розробляти 
технологічні 
процеси 
виготовлення 
деталей, складання 
технологічного 
обладнання, 
розробляти схеми 
та карти 
змащування

Експлуатація та 
обслуговування 
технологічного 
обладнання

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота, модульна 
контрольна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

ПРН 7 
Застосовувати 

Технологічне 
обладнання. Курсовий 

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 



нормативні та 
довідкові дані для 
контролю 
відповідності 
технічної 
документації, 
виробів і 
технологій 
стандартам, 
технічним умовам 
та іншим 
нормативним 
документам

проект семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Метрологія, 
стандартизація і 
сертифікація

Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

ПРН 8 Знати і 
розуміти основи 
інформаційних 
технологій, 
програмування, 
практично 
використовувати 
прикладне 
програмне 
забезпечення для 
виконання 
інженерних 
розрахунків, 
обробки інформації 
та результатів 
експериментальни
х досліджень

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Хімія Лекція, Лабораторне 
заняття, самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Інформатика Лекція, Лабораторне 
заняття, самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Інженерні розрахунки 
на ПЕОМ

Лекція, лабораторні 
заняття, самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

ПРН 1 Вибирати 
та застосовувати 
для розв’язання 
задач прикладної 
механіки придатні 
математичні 
методи

Лінійна алгебра і 
аналітична геометрія

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль,  
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Вища математика - 3. 
Ряди. Теорія функції 
комплексної змінної

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль,  
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Вища математика. 
Частина 2. 
Диференціальне та 
інтегральне числення 
функцій багатьох 
змінних. 
Диференціальні 
рівняння

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль,  
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Вища математика. 
Частина 1. 
Диференціальне та 
інтегральне числення 
функцій однієї змінної

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль,  
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)



ПРН 2 
Використовувати 
знання 
теоретичних основ 
механіки рідин і 
газів, 
теплотехніки та 
електротехніки 
для вирішення 
професійних 
завдань

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Теорія механізмів і 
машин. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Теорія механізмів і 
машин

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Електротехніка і 
електроніка

Пояснювально-
ілюстративний метод, метод 
проблемного навчання, 
частково-пошуковий метод. 
Виконання індивідуальних 
завдань, самостійна робота, 
практичні заняття. Дискусії, 
студентські наукові 
конференції, олімпіади. 
Методи організації 
навчально-пізнавальної 
діяльності, методи оцінки та 
перевірки результатів.

Поточний контроль: усне і 
письмове опитування. 
Семестровий контроль: 
екзамен

Теоретична механіка - 
3. Динаміка

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Теоретична механіка - 
2. Кінематика

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Теоретична механіка. 
Частина 1. Статика 
Кінематика

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Фізика. Частина 2. 
Електромагнітні 
хвилі. Квантова 
фізика. Фізика 
твердого тіла

Лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Фізика. Частина 1. 
Механіка. 
Молекулярна фізика. 
Електрика і 
магнетизм

Лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Механіка рідини та 
газу

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

ПРН 9 Знати та 
розуміти суміжні 
галузі (механіку 
рідин і газів, 
теплотехніку, 
електротехніку, 
електроніку) і 
вміти виявляти 
міждисциплінарні 
зв’язки прикладної 
механіки на рівні, 
необхідному для 
виконання інших 
вимог освітньої 
програми

Автоматизація 
технологічних 
процесів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Основи 
конструювання 
упаковок

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Механіка рідини та 
газу

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Теоретичні основи 
теплотехніки

Лекція, Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 



(залік)

Електротехніка і 
електроніка

Пояснювально-
ілюстративний метод, метод 
проблемного навчання, 
частково-пошуковий метод. 
Виконання індивідуальних 
завдань, самостійна робота, 
практичні заняття. Дискусії, 
студентські наукові 
конференції, олімпіади. 
Методи організації 
навчально-пізнавальної 
діяльності, методи оцінки та 
перевірки результатів.

Поточний контроль: усне і 
письмове опитування. 
Семестровий контроль: 
екзамен

Матеріалознавство Лекція, лабораторні 
заняття, самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Фізика. Частина 2. 
Електромагнітні 
хвилі. Квантова 
фізика. Фізика 
твердого тіла

Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Фізика. Частина 1. 
Механіка. 
Молекулярна фізика. 
Електрика і 
магнетизм

Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

ПРН 4 Оцінювати 
надійність деталей 
і конструкцій 
машин в процесі 
статичного та 
динамічного 
навантаження

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Частина 
1. Основи опору 
матеріалів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота, 
виконання індивідуального 
завдання (розрахункова 
робота)

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Частина 
2. Опір матеріалів при 
складному 
навантаженні

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Теорія механізмів і 
машин

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Теорія механізмів і 
машин. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)



Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

ПРН 3 Виконувати 
розрахунки на 
міцність, 
витривалість, 
стійкість, 
довговічність, 
жорсткість 
деталей машин

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Інженерні розрахунки 
на ПЕОМ

Лекція, лабораторні 
заняття, самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Теорія механізмів і 
машин. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Теорія механізмів і 
машин

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Курсова 
робота

Самостійна робота Семестровий контроль 
(залік – у формі захисту 
курсової роботи)

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Частина 
2. Опір матеріалів при 
складному 
навантаженні

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

Механіка матеріалів і 
конструкцій. Частина 
1. Основи опору 
матеріалів

Лекція, практичне заняття, 
лабораторна робота, 
самостійна робота, 
виконання індивідуального 
завдання (розрахункова 
робота)

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)

ПРН 6 
Створювати і 
теоретично 
обґрунтовувати 
конструкції 
машин, механізмів 
та їх елементів на 
основі методів 
прикладної 
механіки, загальних 
принципів 
конструювання, 
теорії 
взаємозамінності, 
стандартних 
методик 
розрахунку 
деталей машин

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Пакувальні технології 
та обладнання

Лекція, Практичне заняття, 
Лабораторна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(екзамен)



Матеріали і 
обладнання для 
виготовлення 
полімерних упаковок

Лекція, лабораторні та 
практичні заняття, домашня 
контрольна робота, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання. 
Курсовий проєкт

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Деталі машин і основи 
конструювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Теорія механізмів і 
машин. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Теорія механізмів і 
машин

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Метрологія, 
стандартизація і 
сертифікація

Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

ПРН 5 Виконувати 
геометричне 
моделювання 
деталей, 
механізмів і 
конструкцій у 
вигляді 
просторових 
моделей і 
проекційних 
зображень та 
оформлювати 
результат у виді 
технічних і робочих 
креслень

Технологічне 
обладнання. Курсовий 
проект

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Дипломне 
проектування

Консультації, самостійна 
робота

Захист

Технологічні процеси і 
обладнання. Курсова 
робота

Консультації, самостійна 
робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік)

Фізика. Частина 2. 
Електромагнітні 
хвилі. Квантова 
фізика. Фізика 
твердого тіла

Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

Фізика. Частина 1. 
Механіка. 
Молекулярна фізика. 
Електрика і 
магнетизм

Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота студентів

Поточний контроль, 
модульна контрольна 
робота, календарний 
контроль, семестровий 
контроль (екзамен)

 


