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Робоча група

Робоча група затверджена наказом ректора від 29.12.2018 № 696
Координатор проекту – Пшінько О. М., ректор університету.
Менеджер проекту – Чернова Н. С., начальник відділу 
міжнародних зв'язків.
Група з розробки навчального контенту:
Координатори групи:
Боднар Б. Є., перший проректор університету;
Радкевич А. В., проректор з науково-педагогічної, економічної 
роботи, перспективного та інноваційного розвитку університету.



Розробники навчальних модулів:
Болжеларський Я. В., к.т.н., директор Львівської філії ДНУЗТ;
Вернигора Р. В., к.т.н., декан факультету «Управління процесами перевезень»;
Гненний О. М., д.т.н., завідуючий кафедрою «Економіка та менеджмент»;
Демченко Є. Б., к.т.н., доцент кафедри «Транспортні вузли»;
Дорош А. С., к.т.н., доцент кафедри «Транспортні вузли»;
Жукавицький І. В., д.т.н., завідуючий кафедрою «Електронні обчислювальні машини»;
Заяць Ю. В., к.т.н., доцент кафедри «Безпека життєдіяльності»;
Зеленько Ю. В., д.т.н., завідуюча кафедри «Хімія та інженерна екологія»;
Кузнєцов В. Г., д.т.н., професор кафедри «Інтелектуальні системи електропостачання»;
Музикін М. І., к.т.н., доцент кафедри «Безпека життєдіяльності»;
Окороков А. М., к.т.н., завідуючий кафедрою «Управління експлуатаційною роботою»;
Саблін О. І., д.т.н., завідуючий кафедрою «Безпека життєдіяльності»;
Скалозуб В. В., д.т.н., декан факультету «Технічна кібернетика»;
Чернова Н. С., к.е.н., доцент кафедри «Економіка та менеджмент»;
Шинкаренко В. І., д.т.н., завідуючий кафедрою «Комп'ютерні інформаційні технології».

Робоча група 



No ПІБ, email Посада
Обов'язки

(WP, завдання відповідно 
до плану роботи)

1
Координатор 
проекту

ПшінькоO. M.
foreign@diit.edu.ua Ректор університету WP1, WP3, WP4, WP5

2 Боднар Б. Є. 
foreign@diit.edu.ua Перший проректор WP1, WP2, WP3,

3 Радкевич А. В. 
foreign@diit.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної, 
економічної роботи, перспективного та 
інноваційного розвитку університету

WP1, WP4

4
Менеджер 
проекту

Чернова Н. С.
foreign@diit.edu.ua Начальник відділу міжнародних зв'язків WP3, WP4, WP4

5 Кузнецов В. Г.
oblik2004@gmail.com

д.т.н., професор кафедри «Інтелектуальні 
системи електропостачання» WP3, WP4

6 Окороков А. М. 
andrew.okorokoff@gmail.com

к.т.н., завідуючий кафедрою «Управління 
експлуатаційною роботою» WP2, WP3, WP4

Робоча група 



План робіт



Розробники нових курсів
Назва курсу Викладач, відповідальний за створення курсу,

кафедра 
Що потрібно 
модернізувати? Дедлайн

New technologies and big data for 
innovations in crisis and risk 
management + IT Security

Скалозуб В. В., д.т.н., декан факультету «Технічна кібернетика»;
Остапець Д. к.т.н., доцент кафедри «Комп'ютерні інформаційні 
технології»
Шинкаренко В. І., д.т.н., завідуючий кафедрою «Комп'ютерні 
інформаційні технології»

Новий курс Червень, 
2020

Risk and crisis forecast, Analysis and 
Reduction Methods and Tools

Біляєв М. д.т.н., завідуючий кафедрою «Гідравліка та водопостачання»
Машихіна П., к.т.н., доцент кафедри «Гідравліка та водопостачання» Новий курс Червень, 

2020
Simulation of complex transport 
processes and systems that operate in 
conditions of risks

Вернигора Р. В., к.т.н., декан факультету «Управління процесами 
перевезень» Новий курс Червень, 

2020

Human Factors in Design & 
Operations

Саблін О. І., д.т.н., завідуючий кафедрою «Безпека життєдіяльності»;
Музикін М. І., к.т.н., доцент кафедри «Безпека життєдіяльності» Новий курс Червень, 

2020
Humanitarian logistics and transport 
services in disasters conditions

Окороков А. М., к.т.н., завідуючий кафедрою «Управління 
експлуатаційною роботою» Новий курс Червень, 

2020

Informational-Analytic and 
Diagnostics for Sociotechnical System

Скалозуб В. В., д.т.н., декан факультету «Технічна кібернетика»;
Остапець Д. к.т.н., доцент кафедри «Комп'ютерні інформаційні 
технології»
Шинкаренко В. І., д.т.н., завідуючий кафедрою «Комп'ютерні 
інформаційні технології»

Новий курс Червень, 
2020



Назва курсу Викладач, відповідальний за створення курсу,
кафедра 

Що потрібно 
модернізувати? Дедлайн

Risk and crisis engineering of 
Transport systems

Окороков А. М., к.т.н., завідуючий кафедрою «Управління 
експлуатаційною роботою» Новий курс Червень, 

2020

New challenges for crisis and risk 
management in logistics systems

Окороков А. М., к.т.н., завідуючий кафедрою «Управління 
експлуатаційною роботою»;
Демченко Є. Б., к.т.н., доцент кафедри «Транспортні вузли»;
Дорош А. С., к.т.н., доцент кафедри «Транспортні вузли»

Новий курс Червень, 
2020

Supply chain management and 
networks

Окороков А. М., к.т.н., завідуючий кафедрою «Управління 
експлуатаційною роботою» Новий курс Червень, 

2020
Health, Safety & Environmental 
Management Systems

Зеленько Ю. В., д.т.н., завідуюча кафедрою «Хімія та інженерна 
екологія» Новий курс Червень, 

2020
Project management and leadership in 
logistics and research, through open 
communication and team-working

Гненний О.М., д.е.н., завідуючий кафедрою «Економіка та менеджмент» ;
Чернова Н.С., к.е.н., доц. кафедри «Економіка та менеджмент» Новий курс Червень, 

2020

Research methods and professional 
development

Вернигора Р. В., к.т.н., декан факультету «Управління процесами 
перевезень» Новий курс Червень, 

2020
Carrier Managing, Soft skills for 
engineer, basics of technical creativity

Демченко Є. Б., к.т.н., доцент кафедри «Транспортні вузли»;
Дорош А. С., к.т.н., доцент кафедри «Транспортні вузли» Новий курс Червень, 

2020

Розробники нових курсів



Критерії відбору викладачів для тренінгів

Для участі у тренінгу конкурсна комісія обрала викладачів відповідно до розроблених та 
затверджених критеріїв.

Основні критерії: науковий ступінь, знання англійської мови на рівні не менше В2, 
наявність наукових праць, близьких за темою стажування, намір працювати в ДНУЗТ не 
менше 3 років після реалізації проекту.

До участі в конкурсі документи подали 4 викладача. Відповідно до критеріїв участі у 
стажуванні було обрано 2 викладачі. Під час підготовки до тренінгу викладачі 
покращували рівень англійської мови в Центрі вивчення європейських мов ДНУЗТ



Обладнання і програмне забезпечення

Обладнання / 
Програмне 
забезпечення

ПІБ особи,
відповідальної за 
встановлення
обладнання/ 
программного 
обеспечения

Посада 
відповідальної особи

Контактна інформація 
відповідальних осіб

Обладнання Окороков А.М.

Завідувач кафедри 
«Управління 

експлуатаційною 
роботою», ДНУЗТ

andrew.okorokoff@gmail.com

Програмне 
забезпечення Гусєв О.П.

Провідний інженер 
Інформаційно-
обчислювального 
центру, ДНУЗТ

lit.dnuzt@gmail.com



План заходів з розповсюдження результатів 



Розповсюдження результатів

https://www.uz.gov.ua/
press_center/up_to_dat
e_topic/page-
104/480714/



Розповсюдження результатів

http://ndch.diit.edu.ua/ua/confere
nce/detail/1443/
http://ndch.diit.edu.ua/download.
php?fileId=4179&id=1443

Презентація проекту CRENG ректором університету 
на пленарному засіданні в рамках 79 Міжнародної 
науково-практичної конференції «Проблеми та 
перспективи розвитку залізничного транспорту». 

Організація та проведення засідання секції «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних 
послуг» в рамках 79 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи 
розвитку залізничного транспорту».



Презентація проекту для студентів

3 жовтня 2019 року на факультеті «Управління процесами 
перевезень» нашого університету відбулася презентація 
проекту CRENG – «Інжиніринг криз та ризиків у сфері 
транспортних послуг» – проект в рамках програми ERASMUS+ 
для студентів, що опановують освітній рівень бакалавра. Метою 
презентації стало ознайомлення студентства з цілями, задачами, 
навчальною базою і програмою проекту, перспективами навчання 
в магістратурі за даною програмою.



Соціологічне опитування студентів
№ Питання Відповіді (%)

1 Чи знаєте Ви про програму ERASMUS+? так (83%) ні (17%)
2 Чи знаєте Ви про проект CRENG? так (87%) ні (13%)

3 Як що Ваша відповідь «ТАК», повідомте будь ласка джерело 
цієї інформації

з мережі 
Інтернет
(19%)

від викладача 
(76%)

від 
сокурсників 

(5%)

інше джерело 
(0%)

4 Яким Інтернет-ресурсом ви користуєтесь, для того, щоб 
дізнатися новини, що відбуваються в університеті?

веб-сайт 
університету 

(35%)

Facebook
(27%)

Instagram 
(53%)

від 
викладачів/ 
сокурсників 

(69%)

5 Як Ви оцінюєте рівень викладання спеціальних дисциплін?

дуже високий 
рівень
(20%)

достатньо 
високий рівень

(77%)

невисокий 
рівень, 

хотілось би 
краще
(3%)

дуже низький 
рівень
(0%)

6 Чи вважаєте Ви, що кількість спеціальних дисциплін є на 
задовільному рівні?

так
(73%)

ні
(25%)

байдуже
(2%)

7 Чи вважаєте Ви, що зміст спеціальних дисциплін є на 
задовільному рівні?

так
(65%)

ні
(33%)

байдуже
(2%)

8

Чи вважаєте Ви, що співвідношення між теоретичним (тобто 
лекційним) навантаженням та практичним (тобто семінарами, 
лабораторною практикою, самонавчанням) завантаженням 
спеціальних дисциплін знаходиться на задовільному рівні?

так
(67%)

ні
(31%)

байдуже
(2%)



Соціологічне опитування студентів

9
Чи вважаєте Ви, що обладнання в лабораторіях та комп’ютерних кабінетах, а 
також стан операційних систем комп’ютерів на задовільному рівні для 
навчального процесу?

так
(23%)

ні
(77%)

байдуже
(0%)

10
Чи вважаєте Ви, що література в бібліотеках, наприклад, книги, академічні 
видання, електронні джерела, академічні журнали тощо є сучасними та здатні 
покращити якість навчання та збільшити ваші знання зі спеціальних дисциплін?

так
(61%)

ні
(29%) байдуже (10%)

11 Чи вважаєте ви, що нові підходи, такі як змішане навчання, електронне 
навчання, проектне навчання здатні покращити якість засвоєння знань?

так
(87%)

ні
(3%)

не чув (чула) 
про такі 

підходи (10%)

12 Чи потрібно Вашому університету приймати участь в міжнародних проектах 
разом з провідними європейськими університетами?

так
(97%)

ні
(0)

байдуже
(3%)

13
Проект СRENG заснований на багаторічному європейському досвіді. У зв'язку 
з цим, чи вважаєте Ви правильним використовувати його в модернізації 
навчального процесу?

так
(98%)

ні
(0%)

байдуже
(2%)

14 Наскільки Вас цікавить можливість отримати сертифікат, еквівалентний 
сертифікатам провідних університетів?

дуже 
цікавить
(67%)

дуло б не погано 
отримати такий 
сертифікат

(31%)

не цікавить
(2%)

раніше не 
думав над 
цим 

питанням
(0%)

15 Як ви вважаєте, чи підвищить ваш інтерес до навчання використання нової 
лабораторії?

так
(98%)

ні 
(2%)

16 Ви зацікавлені отримати більш детальну інформацію про мету, завдання та 
масштаби проекту?

так  
(95%)

ні 
(5%)

17 Чи хотіли б ви взяти участь у проекті CRENG? так (87%) ні (13%)



Неконсорціумні організації

ПАТ «Полтавхіммаш»
ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний 
завод»
ТОВ «НВП« Корпорація КРТ»
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА»
ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних 
шпал»
ПАТ «Азовзагальмаш»
ТОВ «Трансмаш»
ПАТ «НВП« Смілянський електромеханічний 
завод»
ТОВ «Сумський завод каучуків»

ПрАТ «Одеський машинобудівний 
завод»
ПрАТ «Євраз Суха Балка»
ПрАТ «Металургійне підприємство 
«Азовсталь »
ПрАТ «Єнакієвський металургійний 
завод»
Білоруський державний університет 
транспорту
Університет Адамас, Індія
Краківський технологічний університет
Вільнюський технічний університет 
ім. Гедімінаса
Каунаський технологічний університет

ПрАТ «Запорізький Завод Залізобетонних Шпал»



План забезпечення якості



Група з забезпечення якості

Ім'я, прізвище Посада Організація
Контактна 
інформація 

(e-mail)
Борис Боднар Перший проректор 

університету ДНУЗТ foreign@diit.edu.ua

Ірина Савельєва
Доктор економічних наук, 
завідуюча кафедрою 

«Підприємництва і туризму»

Одеський 
національний 

морський університет
savirina@gmail.com

Людмила Василега
Директор департаменту
розвитку персоналу та 
кадрової політики

АТ «Укрзалізниця»

Олександр Панасенко
кандидатура на 
узгодження

Директор департаменту 
безпеки дорожнього руху, 
головний аудитор безпеки 

дорожнього руху

АТ «Укрзалізниця»



Сервісний офіс CRENG

Розроблено та затверджено
ПОЛОЖЕННЯ

про сервіс-офіс з інжинірингу криз та ризиків у 
сфері транспортних послуг 

(Crisis and Risks Engineering for Transportations 
Service-Office – CRENG-SO) 

Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна,
м. Дніпро, Україна



Зв’язок 

Процес зв'язку з Координатором і 
Національним Координатором 
здійснюється за наступними 
інформаційними каналами:

- Скайп конференція
- Ел. пошта
- Мобільний зв'язок



Дякую за Вашу увагу!
Начальник відділу 
міжнародних зв'язків 
електронна адреса: 
foreign@diit.edu.ua, 
тел. +38 05 62 36 64 72


