МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
Матеріально-технічна база університету
Матеріально-технічна база КрНУ дозволяє повністю забезпечити
навчальний процес при двозмінному режимі роботи. За ним закріплено 18
об'єктів. Навчальний процес здійснюється в учбових корпусах. Загальна
площа приміщень та споруд – 67950,5 м2, навчальна та навчальнодопоміжна
– 22420,1 м2. Розміщення і розміри земельних ділянок, перелік і площі
приміщень університету повністю відповідають діючим санітарним і
будівельним нормам.
Навчальний процес здійснюється в 15 навчальних корпусах. До складу
університету входять 3 бібліотеки з 3 читальними залами; електронна
бібліотека, 1 актова зала, зал засідань.
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Остроградського достатньо забезпечений власними об’єктами соціальної
інфраструктури. В університеті до послуг студентів 3 гуртожитки, 2 їдальні,
2 буфети, 3 медпункти, стоматологічний кабінет, масажний кабінет.
Університет має власну спортивно-оздоровчу базу: 3 спортивні зали,
водноспортивний комплекс, спортивний комплекс «Політехнік» з критим
манежем і футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами, спортивні
майданчики, веслувальну та спортивно-оздоровчу бази на березі р. Дніпро.
Студенти користуються послугами 3 медпунктів, стоматологічним та
масажним кабінетами. Співробітники університету щорічно проходять
медичний профогляд.

Усі пункти Колективного договору між адміністрацією та трудовим
колективом Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського виконуються в повному обсязі. Постійно покращуються
умови роботи і навчання на кафедрах і в навчальних аудиторіях університету
за рахунок планового проведення поточних і капітальних ремонтів,
придбання техніки, виготовлення меблів тощо.
Виконано капітальні ремонти фойє університету, декількох лекційних
аудиторій, а також оновлено комп’ютерний парк Інституту електромеханіки,
енергозбереження і систем управління.
Загальну площу приміщень та її розподіл наведено у таблиці 1.
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Таблиця 2 Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями

2 Навчально-методична база
Аудиторний фонд університету щорічно закріплюється за факультетами та
навчально-науковими інститутами.
На 2020-2021 навчальний рік закріплення аудиторного фонду здійснено згідно
до наказу від 21.02.2020 року № 32-1 «Про закріплення навчальних аудиторій».
Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний
процес зі спеціальностей відповідно до навчального плану, та їх обладнання
подаються у таблиці 3 (Додатки 1 - 6).
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії
Факультет економіки і управління
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
Факультет природничих наук

Санітарно-технічний стан аудиторій в цілому відповідає санітарним нормам,
будівельним нормам і правилам охорони праці та пожежної безпеки в закладах
освіти. У заплановані строки відповідними службами здійснюються перевірки
інженерно-технічних комунікацій, системи опалення, системи водопостачання,
електропостачання, системи вентиляції та інших інженерних систем і видається
дозвіл на їх експлуатацію.
Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають
існуючим нормативним актам. У приміщенні лабораторій обладнано стенди з правил
охорони праці під час проведення лабораторних робіт. Перед проведенням циклу
лабораторних робіт на початку кожного семестру та перед кожним лабораторним
заняттям викладачами проводиться інструктаж з охорони праці для студентів з
відповідним оформленням в журналі інструктажу, де студенти записують свої
прізвища і ставлять власний підпис.
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контроль за дотриманням вимог з охорони праці, промислової санітарії та
протипожежної безпеки.
Опираючись на положення Концепції науково-технологічного та інноваційного
розвитку України, затвердженої Постановою Верховної Ради України № 916-14 від
13.07.1999 р., розпорядження КМУ № 1728-р від 27.08.10 року «Про затвердження
плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року» основною метою
діяльності кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ
визначено забезпечення інноваційного характеру вищої освіти, що вимагає розвитку
її матеріальнотехнічної бази з урахуванням розвитку інноваційних технологій в
організації навчального процесу.
Основним інструментом забезпечення інноваційного розвитку навчального
процесу кафедра вбачає широке запровадження інформативної освіти. Розробка і
застосування інформаційних і комунікаційних технологій стає в сучасній вищій
школі одним з найважливіших шляхів підвищення результативності освіти. Причому
стратегічна роль інформаційних технологій, а отже, і технічних засобів, що їх
забезпечують, як чинника соціально-економічного розвитку сучасного суспільства,
на даний момент загальновизнана і не викликає сумнівів.
Для успішного соціального розвитку суспільства заклади освіти мають готувати
висококваліфікованих фахівців, які відповідатимуть вимогам інформаційного
суспільства, будуть конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, ефективно
діятимуть у професійному та соціальному середовищах та будуть здатні навчатися
протягом життя. Для підготовки таких фахівців у навчальному процесі необхідно
застосовувати інтерактивні технології, які на сучасному етапі стають новим освітнім
стандартом. Високоефективні технічні засоби дають можливість створювати
інтерактивне інформаційно-комунікаційне середовище й використовувати як
традиційні, так і інноваційні педагогічні технології.

Велика увага в університеті приділяється соціальному захисту викладачів та
студентів, пропаганді здорового способу життя, створенню в колективі сприятливих
умов для наукової організації праці, що в першу чергу, обумовлено формуванням
соціальної інфраструктури (табл. 4).

Таблиця 4 Інформація про соціальну інфраструктуру
Кременчуцького національного університету

Згідно з санітарними нормами всі гуртожитки забезпечені гарячим і холодним
водопостачанням, централізованим опаленням, енергопостачанням. Протягом 2-3
останніх років у всіх гуртожитках проведений капітальний ремонт. Три гуртожитки
– коридорного типу.
Університет має власну медсанчастину, працює маніпуляційнопроцедурний
терапевтичний кабінет. При кожному гуртожитку діє здоровпункт та ізолятор.

На кожному поверсі гуртожитків (згідно з санітарними нормами) є кімнати
спеціального призначення (туалети, кухні, душові для умивання, прання, сушіння
білизни, відпочинку та дипломного проектування).
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протипожежною та охоронною сигналізацією, тривожною кнопкою виклику наряду
міліції.
Відділ охорони університету має 65 штатних працівників, які забезпечують
цілодобове чергування і спостереження за порядком у гуртожитках, навчальних
корпусах і спорткомплексі університету.

