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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Факультет природничих наук КрНУ (далі ФПН), створений відповідно до 

наказу ректора Кременчуцького державного політехнічного університету 

№ 202–1 від 19 лютого 2003 р. Діяльність ФПН спрямована на виконання орга-

нізаційних, освітніх, виховних, наукових та інших завдань вищої школи.  

До складу ФПН входять чотири кафедри: 

– Екологічної безпеки та організації природокористування, завідувач – 

д.т.н., проф. В.М. Шмандій; 

– Геодезії, землевпорядкування та кадастру, завідувач – д.т.н., проф. 

В.В. Артамонов; 

– Біотехнології та здоров’я людини, завідувач – д.б.н., проф. В.В. Ники-

форов; 

– Безпеки життєдіяльності, завідувач – д.т.н., проф. В.М. Чебенко. 

Підготовка фахівців з вищою освітою на кафедрах ФПН ведеться за 

п’ятьма напрямами підготовки ОКР «бакалавр»: 

– 6.051401 – «Біотехнологія»; 

– 6.010203 – «Здоров’я людини»;  

– 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»; 

– 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо-

ване природокористування»; 

– 6.060101 – «Будівництво». 

Здійснюється процедура ліцензування напряму підготовки 6.170202 – 

«Охорона праці». Планується перший набір у 2015 році. 

За ОКР «спеціаліст» і «магістр» на факультеті працюють спеціальності: 

– 8.08010103 – «Землевпорядкування та кадастр»;  

– 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»;  

– 8.04010603 – «Екологічна безпека»;  

– здіснюється процедура ліцензування спеціальності 8.08010104 – «Оцін-

ка землі та нерухомого майна». Планується перший прийом у 2015 ро-

ці. 

Станом на 01.10.2015 року загальний контингент студентів денної форми 

навчання усіх рівнів підготовки ФПН складає 511 осіб, заочної форми – 168 

осіб.  

Кафедри ФПН є організаторами та співорганізаторами шести міжнарод-

них та однієї Всеукраїнської науково-практичних конференцій. 

На базі факультету, починаючи з 2011 року, працює спеціалізована вчена 

рада К45.052.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.  

З 2008 року започатковано видання наукового журналу «Екологічна без-

пека», якому у 2010 році надано статус фахового видання з технічних наук. 

Працює аспірантура зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. 
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Стратегічний 
напрям 
 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Сутність 
стратегічного 
напряму 

Забезпечення дотримання прав громадян на освіту в умовах 
гласності та відкритості  
 

Учасники 
стратегічного 
напряму 
 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, професій-
но-технічних училищ, коледжів, технікумів, батьки абітурієн-
тів, кафедри факультету 

Відповідальні 
виконавці 
стратегічного 
напряму 
 

Декан ФПН, завідувачі кафедр, професорсько-викладацький та 
навчально-допоміжний персонал кафедр факультету 

Мета 
стратегічного 
напряму 

Формування контингенту студентів напрямів і спеціальностей 
ФПН згідно з планами прийому на навчання за державним за-
мовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб з урахуван-
ням економічної доцільності, демографічних змін та кон'юнк-
тури на ринку праці 
 

Завдання 
стратегічного 
напряму 

1 Розвиток партнерства кафедр факультету із ЗОШ м. Кремен-

чук і Кременчуцького району, ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації 

(Кременчука, Комсомольська, Кременчуцького району, Полта-

вської та Кіровоградської областей)  

2 Моніторинг потреб ринку праці підприємств, установ і орга-

нізацій різних форм власності, у тому числі: біотехнологічного 

профілю, освітньо-оздоровчих установ, землевпорядного про-

філю, вакансій екологічних фахівців та фахівців з охорони 

праці на вказаних об’єктах,  з метою підготовки фахівців із 

урахуванням потреб споживачів наукових та освітніх послуг.  

3 Розширення зв’язків з громадськістю через засоби масової 

інформації, відкриті заходи та рекламу діяльності кафедри. 

4 Організація учнівських лекторіїв (безпосередньо – лекторію 

«Екологія та біотехнологія: Вступ до фаху» у 2016 році. 

5 Оптимізація обсягів прийому на навчання з урахуванням по-

треб ринку та демографічної ситуації на основі прогнозу та 

моніторингу, посилення індивідуалізації й урізноманітнення 

агітаційної та профорієнтаційної роботи.  
Показники 
стратегічного 
напряму 

Кількість поданих заяв, кількість зарахованих на навчання: 
− осіб, які вступили на основі повної загально-середньої освіти; 
− осіб, які вступили на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спе-
ціальності. 

Індикатори 
стратегічного 
напряму 
 

Виконання планових показників прийому за кількісними та 
якісними ознаками 
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Системні 
складові 
стратегічного 
напряму 

1 Співпраця з освітніми закладами регіону, підприємствами та 
організаціями, соціальними структурами. 
2 Проведення дослідження ринку підготовки фахівців із ураху-
ванням потреб у наукових та освітніх послугах. 
3 Проведення рекламних заходів щодо напрямів факультету 
шляхом розміщення інформації в ЗМІ. 
4 Участь у відкритих заходах університету: «День відкритих 
дверей», Королева КрНУ, Кубок випускника, КВК на Кубок 
ректора, Студентська весна. 
5 Участь у виставкових заходах міста та регіону. 
6 Підготовка рекламних матеріалів для розміщення у ЗМІ, роз-
повсюдження серед майбутніх абітурієнтів. 
7 Проведення на базі університету олімпіад з загальноосвітніх 
предметів із залученням учнів ЗОШ. 

Етапи 
і терміни 
реалізації 
стратегічного 
напряму 
 

1 Проведення агітаційної та профорієнтаційної роботи – пос-
тійно. 
2 Прийом та зарахування на навчання – відповідно до термінів 
визначених умовами прийому до ВНЗ України. 

Очікувані 
результати 
реалізації 
стратегічного 
напряму 

1 Забезпечення виконання обсягів прийому. 
2 Формування академічних груп з економічно обґрунтованою 
кількістю студентів. 
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Таблиця 1  

Концепція розвитку кафедр ФПН у сфері надання освітніх послуг  

(ліцензування, акредитації напрямів підготовки, спеціальностей) 

Вид робіт 

Термін виконання 

Галузь знань  

0514 «Біотехнологія» 

Галузь знань  

0102 «Фізичне виховання, спорт  

і здоров’я людини» 

Напрям підго-

товки 6.051401 

«Біотехнологія» 

Спеціальність 

8.05140105 

«Екологічна 

біотехнологія та 

біоенергетика» 

Напрям підго-

товки 6.010203 

«Здоров’я лю-

дини*» 

Спеціальність 

8.01020302 

«Фізична ре-

абілітація*» 

Спеціальність 

8.01020303 

«Фітнес та ре-

креація» 

Ліцензування 

діяльності з 

надання освіт-

ніх послуг 

2013 р. 2017 р. 2013 р. 2017 р. 2017 р. 

Акредитаційна 

експертиза 

підготовки 

фахівців 

2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. 

 

Продовження таблиці 1 

Вид робіт 

Термін виконання 

Галузь знань  

1702 «Цивільна безпека» 

Галузь знань  

0801 «Землеустрій та кадастр» 

Напрям підго-

товки 6.170202 

«Охорона    

праці» 

Спеціальність 

8.17020201 

«Охорона праці 

за галузями» 

Напрям підго-

товки 6.080101 

«Геодезія, 

картографія та 

землеустрій» 

Спеціальність 

8.08010103 

«Землеустрій 

та кадастр» 

Спеціальність 

8.08010104 

«Оцінка землі та 

нерухомого май-

на» 

Ліцензування 

діяльності з 

надання освіт-

ніх послуг 

2015 р. 2019 р. – – 2015 р. 

Акредитаційна 

експертиза 

підготовки 

фахівців 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2021 р. 2016 р. 

 

Продовження таблиці 1 

Вид робіт 

Термін виконання 

Галузь знань  

0601 «Будівництво» 

Галузь знань  

0401 «Природничі науки» 

Напрям підго-

товки 6.060101 

«Будівництво» 

– Напрям підготовки 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишньо-

го середовища та зба-

лансоване природоко-

ристування» 

Спеціальність 

8.04010603 

«Екологічна 

безпека» 

Спеціальність 

8.04010601 

«Екологія та 

охорона навко-

лишнього сре-

довища» 

Ліцензування 

діяльності з 

надання освіт-

ніх послуг 

– – – – – 

Акредитаційна 

експертиза 

підготовки 

фахівців 

2022 р. – 2022 р. 2019 р. 2015 р. 
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Стратегічний 

напрям 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ТА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Підготовка осіб з вищою освітою для інноваційного розвитку 

міста, регіону, країни, самореалізації особистості, забезпечення 

потреб суспільства у конкурентоспроможних кваліфікованих 

фахівцях. Рівень здобутих знань, умінь та навичок, що забезпе-

чує їх компетентність відповідно до стандартів вищої освіти 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

 

Кафедри факультету, студенти та аспіранти. 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напряму 

 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 

стратегічного 

напряму 

Організація освітнього процесу на факультеті, що забезпечує 

здобуття студентами і аспірантами якісної вищої освіти та 

сприяє створенню нових знань. 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Урізноманітнення спеціальностей, зокрема для отримання 

другої вищої освіти (таблиця 1).  

2 Розробка та проведення заходів, спрямованих на вдоскона-

лення навчальних планів і програм у межах заходів із імплеме-

нтації Закону України «Про вищу освіту» № 1556-18 від 

01.07.2014 р., спираючись на відповідність компетентностей, 

отриманих студентом, його професійній та/або академічній 

кваліфікації.  

3 Системний аналіз стану працевлаштування випускників, за-

безпечення зворотного зв’язку з роботодавцями, у тому числі 

через проходження виробничих і переддипломної практик на їх 

підприємствах і закладах.  

4 Підвищення якості навчального процесу через запроваджен-

ня технологій інноваційного навчання, оновлення навчальних 

програм, лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних 

робіт, підготовка та видання сучасних підручників і навчаль-

них посібників.  

5 Постійний моніторинг та рейтингування успішності й якості 

навчання.  

6 Забезпечення мотивованого заохочення кращих за рейтингом 

студентів призначенням практики на провідних підприємствах 

– потенційних роботодавців, розширення можливостей приз-

начення іменних стипендій тощо.  

7 Підготовка та забезпечення ефективної участі студентів на-
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прямів ФПН у конкурсах наукових робіт і студентських олім-

піадах. Розширення переліку вказаних заходів для участі сту-

дентів факультету. 

8 Інтеграція навчальних програм напрямів ФПН з університе-

тами Євросоюзу. 

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Рівень здобутих випускниками знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, їх відповідність державним стандартам осві-

ти. 

2 Відповідність рівня організації освітнього процесу вимогам 

якості освітньої діяльності. 

3 Кількість здобутих призових місць студентами факультету 

під час конкурсів наукових робіт і студентських олімпіад різ-

ного рівня. 

 

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

1 Підвищення пріоритетності напрямів ФПН під час вступу на 

навчання. 

2 Рівень працевлаштування фахівців. 

3 Відзиви роботодавців щодо рівня підготовки фахівців. 

4 Забезпечення стабільної кількості переможців студентських 

олімпіад та наукових конкурсів. 

5 Кількість інтегрованих освітніх програм із закордонними 

університетами. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Розробка освітніх програм з урахуванням національної стан-

дартної класифікації освіти та національної рамки кваліфіка-

цій. 

2 Розширення переліку спеціальностей підготовки фахівців у 

відповідності до потреб ринку праці. 

3 Узгодження освітніх програм з іноземними університетами. 

4 Впровадження заходів моніторингу якості вищої освіти. 

Етапи 

і терміни 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

 

1 Вчасна організація та проведення заходів з ліцензування й 

акредитації напрямів і спеціальностей ФПН – за графіком (таб-

лиця 1) 

2 Розробка нових навчальних планів і програм – 2015 рік, на-

далі – за необхідністю. 

2 Забезпечення рівня освітньої діяльності і рівня підготовки 

фахівців відповідно державних стандартів – постійно. 

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

Визнання належної кваліфікації випускників ФПН. 
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Стратегічний 

напрям 

 

МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

1 Забезпечення виконання вимог до кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного за-

безпечення освітнього процесу у відповідності до стандартів 

освітньої діяльності та стандартів вищої освіти. 

2 Підтримка стану відповідності університету до вимог щодо 

змісту та результатів освітньої діяльності за кожним рівнем 

вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до На-

ціональної рамки кваліфікацій. 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

 

Кафедри факультету, підрозділи університету, студенти, аспі-

ранти, докторанти, слухачі, представники бізнесу. 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напряму 

 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 

стратегічного 

напряму 

Забезпечення належної якості здійснення освітньої діяльності 

кафедрами факультету. 

 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Забезпечення впровадження та використання у навчальному 

процесі сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій.  

2 Модернізація та оновлення сайтів кафедр ФПН, у тому чис-

лі – оновлення електронних баз даних методичного забезпе-

чення.  

3 Забезпечення видання силами ПВС кафедр факультету 3-5 

навчальних посібників і підручників за рік.  

4 Забезпечення 3-5 захистів кандидатських і 1 – докторських 

дисертацій кожні три роки. 

5 Розширення переліку спеціальностей для здобуття науково-

го ступеня доктора філософії з урахуванням потреб факульте-

ту. 

6. Розширення повноважень діючої ради К45.052.05 щодо за-

хисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора на-

ук.   

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Акредитація освітніх програм. 

2 Рівень підготовки фахівців з показниками якості та успіш-

ності. 

3 Попит на випускників факультету з боку держави і бізнесу. 

4 Привабливість освітніх програм для іноземних студентів.  

Індикатори 1 Кількість освітніх програм, їх освітній рівень. 
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стратегічного 

напряму 

3 Показники якості і успішності. 

4 Стан працевлаштування випускників (щорічно). 

5 Рейтинг факультету. 

6 Кількість навчальних посібників і підручників. 

7 Захисти дисертацій. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Методична робота з розробки навчальних планів та докуме-

нтів змісту освіти. 

2 Оновлення стандартів університету за напрямами і спеціа-

льностями факультету. 

3 Атестація та підвищення кваліфікації науково-

педагогічного складу кафедр факультету. 

4 Підготовка кадрів вищої освіти. 

5 Оновлення комп’ютерного програмного забезпечення. 

Етапи 

і терміни 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

1 Щорічно з урахуванням результатів внутрішнього та зовні-

шнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості ви-

щої освіти та термінів акредитації освітніх програм. 

2 Щорічне оцінювання (рейтингування) здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних працівників університету. 

3 Спеціалізовані вчені ради – аналіз та контроль – 2015, 2018, 

2021 рр.  

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

 

Забезпечення виконання ліцензійних умов та акредитаційних 

критеріїв у розрізі кожного напряму, спеціальності факульте-

ту. 
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Стратегічний 

напрямок 

 

УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДО- І ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Сутність 

стратегічного 

напрямку 

Забезпечення гнучкості, динамічності і варіативності усіх 

форм освіти, інших перспективних форм навчання (екстерна-

ту, дистанційної освіти).  

Учасники 

стратегічного 

напрямку 

Кафедри факультету, Навчально-науковий центр підвищення 

кваліфікації та професійної адаптації (ННЦПКПА) 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напрямку 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

 

Мета 

стратегічного 

напрямку 

Задоволення індивідуальних і колективних потреб громадян 

України та іноземних громадян у здобутті вищої освіти за рі-

зноманітними формами.  

Завдання 

стратегічного 

напрямку 

1 Розробка та впровадження на кафедрах факультету інфор-

маційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання.  

2 Участь кафедр у створені та супроводженні Internet-порталу 

та Internet-серверу дистанційного навчання.  

3 Організаційна, технічна, методологічна та консультативна 

участь ПВС кафедр ФПН у навчальному процесі з перепідго-

товки, підвищення кваліфікації (стажування), дистанційної та 

екстернатної форм навчання. 

4 Забезпечення підготовчих курсів для абітурієнтів задля 

преференцій вступаючих на напрямки і спеціальності кафед-

ри.  

Показники 

стратегічного 

напрямку 

1 Варіативність форм навчання за напрямами підготовки та 
спеціальностями факультету. 
2 Доступність, популярність та привабливість Internet-
порталу та Internet-серверу дистанційного навчання щодо на-
прямів і спеціальностей ФПН. 

Індикатори 

стратегічного 

напрямку 

1 Повнота та доступність інформаційно-комунікаційних тех-

нологій дистанційного навчання за напрямами підготовки та 

спеціальностями факультету. 

2 Набуття належного місця університету у вітчизняних рей-

тингах закладів післядипломної та дистанційної освіти. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напрямку 

1 Співпраця з провідними установами та навчальними закла-

дами щодо організації та подальшого удосконалення системи 

післядипломної та дистанційної освіти. 

2 Залучення провідних науковців, фахівців та керівників підп-

риємств, організацій, установ до навчального процесу з пере-

підготовки, підвищення кваліфікації (стажування), дистанцій-

ної й екстернатної форм навчання. 
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Етапи 

і терміни 

реалізації 

стратегічного 

напрямку 

1. Контроль якості методичного забезпечення для дистанцій-

ного навчання, перепідготовки, спеціалізації, підвищення 

кваліфікації, стажування кадрів, екстернату, наявністю та 

своєчасним оновленням навчально-тематичних планів, фахо-

вих програм, тестових завдань, інших нормативних докумен-

тів – постійно. 
2 Розширення в межах кожного напряму підготовки (спеціа-
льності) факультету контингенту викладачів, що мають ба-
жання та/або достатній рівень підготовки для викладання на-
вчальних дисциплін англійською або іншими іноземними мо-
вами – постійно.  

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напряму  

Підвищення комерційного попиту на альтернативні традицій-

ним форми навчання. 
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Стратегічний 

напрямок 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ВИПУСКНИКІВ 

 

Сутність 

стратегічного 

напрямку 

Моніторинг ринку праці і аналіз працевлаштування випуск-

ників. 

 

Учасники 

стратегічного 

напрямку 

 

Випускові кафедри факультету. 

Відділ сприяння працевлаштуванню та практичної підготовки 

(СППП) 

Відповідальні 

виконавці стра-

тегічного на-

прямку 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 

стратегічного 

напрямку 

Інформування студентів випускників про роль та перспективи 

обраної професії, про зміст професійної діяльності, а також 

про вимоги, які висуває професія до людини, її особистісних 

якостей та здібностей.  

Завдання 

стратегічного 

напрямку 

1 Упровадження дієвих заходів профорієнтаційної та агіта-

ційної роботи на базі аналізу прийому попередніх років. 

2 Збільшення контингенту студентів, у тому числі за рахунок 

якісної рекламної компанії, маркетингової стратегії, ліцензу-

вання нових напрямів, спеціальностей (таблиця 1).  

3 Розширення діапазону роботи з обдарованими дітьми (фа-

хові та предметні олімпіади, турніри, воркшопи, конкурси 

наукових робіт, у тому числі за форматом МАН України) з 

метою залучення їх до навчання в університеті.  

4 Розширення кількості баз практики. Створення та супрово-

дження інформаційних баз щодо запитів та відгуків підпри-

ємств-роботодавців на фахівців спеціальностей факультету. 

Показники 

стратегічного 

напрямку 

1 Кількість працевлаштованих за фахом випускників усіх 

форм навчання спеціальностей факультету; 

2 Кількість баз практики та підприємств-роботодавців. 

Індикатори 

стратегічного 

напрямку 

Забезпечення належного рейтингу університету серед ВНЗ 

України за даними оцінки випускників потенційними робото-

давцями.  

Системні 

складові 

стратегічного 

напрямку 

1 Збір, аналіз і надання студентам інформації про кадрові 

переваги і вимоги, що пред'являються до претендента 

робочого місця за кваліфікаціями напрямів ФПН. 

2 Участь в організаційних заходах (семінари-тренінги, 

ярмарки вакансій, дні кар'єри, презентації підприємств і 

організацій працедавців і тому подібне), що сприяють успіш-

ному працевлаштуванню студентів і випускників; 

3 Ведення інформаційної і рекламної діяльності, направленої 

на профорієнтацію і сприяння працевлаштуванню 
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випускників спеціальностей факультету; 

4 Системніослідження тенденцій і перспектив розвитку ринку 

освітніх послуг за напрямами та спеціальностями ФПН у 

регіоні Середнього Придніпров’я; 

 

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напрямку 

1 Розширення зв’язків із підприємствами , співпраці у прак-

тичній підготовці студентів та подальшому їх працевлашту-

ванні; 

2 100 % працевлаштування випускників, що навчались за 

рахунок коштів державного бюджету. 

 

 



15 

 

Стратегічний 

напрям 

 

РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Інтеграції освіти, науки й економіки. 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

Кафедри та їх науково-дослідницькі підрозділи. Редакція нау-

кового журналу «Екологічна безпека». Спеціалізована вчена 

рада К45.052.05. 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напряму 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету, керівники наукових 

шкіл. 

Мета 

стратегічного 

напряму 

Формування сектору економічно-привабливих та соціально 

доцільних фундаментальних досліджень і прикладних розро-

бок. 

 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Збільшення фінансування фундаментальних досліджень та 

прикладних розробок і досліджень за рахунок держбюджету, а 

також НДР за рахунок замовника.  

2 Фандрайзинг традиційних та нових матеріальних ресурсів; 

створення нових продуктів інтелектуальної власності; транс-

фер технологій у виробництво.  

3 Упровадження у навчально-виховної процес кафедр факуль-

тету інформаційно-комунікаційних технологій. 

4 Робота науковців кафедри із пошуку та отримання грантів на 

наукові дослідження (2-3 заявки на отримання грантів або уч-

асть у конкурсах на фінансування кожні три роки).  

5 Мотивація активної наукової роботи студентів, аспірантів і 

молодих учених через розвиток наукових товариств та залу-

чення до наукових досліджень на платній основі; створення 

умов для отримання призових місць на міжнародних і всеукра-

їнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт студентів.  

6 Забезпечення підвищення публікаційної активності науковців 

університету за рахунок їх видання у провідних національних 

та іноземних наукових журналах із визначеним імпакт-

фактором (10-15 на рік).  

7 Забезпечення підвищення публікаційної активності науковців 

за результатами проведених досліджень за рахунок видання 

монографій (1-2 на рік). 

8 Забезпечення систематичного підвищення імпакт-фактору 

наукового журналу «Екологічна безпека». Індексування жур-

налу провідною наукометричною базою Scopus. 

9 Робота з підвищення рівня СВР К 45.052.05. 

10 Забезпечення належного рівня проведення наукових заходів 
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(семінари, конференції тощо) засновником яких кафедри факу-

льтету. Розширення переліку заходів із урахуванням культива-

ції магістерських програм. 

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Одержання державних та іноземних грантів на науково-

дослідну роботу. 

2 Одержання державних премії та стипендії, у т.ч. для молодих 

учених (Президента України, Верховної ради України, Кабіне-

ту Міністрів України тощо). 

3 Друкована наукова продукція у вітчизняних видавництвах 

(тези, статті, монографії), у тому числі за участю студентів – не 

менше 75%. 

4 Друкована наукова продукція за кордоном, особливо у нау-

кових виданнях з імпакт-фактором та науковій періодиці, що 

індексується у міжнародних базах даних Web of Sciense і 

Scopus; 

5 Охоронні документи інтелектуальної власності. 

6 Підтвердження рівня та кількість проведених наукових захо-

дів; 

7 Кількість впроваджень результатів досліджень у виробництво 

та навчальний процес. 

8 Витрати на придбання нового наукового обладнання за кош-

ти спонсорів та інвесторів. 

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

1 Внесок кафедр факультету на рівні не менше 15% (за кількіс-

ним показником) у формування загального рейтингу універси-

тету щодо загальносвітових та консолідованих рейтингів. 

2 Рейтингові показники індексування публікаційної активності 

журналу «Екологічна безпека» у наукометричних БД Index Co-

pernicus, Google Scholar, Inspec, РІНЦ тощо; 

4 h-index (індекс Гірше науковців ФПН).  

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Проведення фундаментальних досліджень, прикладних нау-

кових досліджень і розробок у галузі природничих та інженер-

но-технічних наук. 

2 Розвиток існуючої наукової школи проф. Шмандія В.М. і фо-

рмування нової наукової школи проф. Никифорова В.В. 

3 Підготовка в наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації. 

4 Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень мо-

лодих учених і обдарованих студентів, залучення їх до науко-

вих шкіл, проведення олімпіад, конкурсів студентських науко-

вих робіт і розробок. 

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напрямку 

Наукове визнання кафедр ФПН.  
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Стратегічний 

напрям 

 

ІНТЕГРАЦІЯ У МІЖНАРОДНИЙ 

ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Розвиток міжнародного співробітництва в університеті на пері-

од до 2021 р.  

Учасники 

стратегічного 

напряму 

Кафедри факультету. 

 

Відповідальні 

виконавці 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету.  

Мета 

стратегічного 

напряму 

Інтеграція кафедр ФПН у складі університету як рівноправного 

партнера в міжнародний науково-освітній простір, забезпечен-

ня стійких зв’язків із зарубіжними суб’єктами партнерства. 
Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Участь кафедр ФПН у міжнародному співробітництві. 

2 Розширення зв’язків із кафедрами ВНЗ інших країн з метою 

обміну викладачами і студентами та співпраці у науковій та на-

вчальній діяльності; проведення комплексу інформаційних за-

ходів з питань участі у грантових програмах, отримання стипе-

ндій, участі у конкурсах, стажування за кордоном.  

3 Проведення роботи із залучення до навчання в університеті 

іноземних студентів.  

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 державні та іноземні гранти на спільні науково-дослідні робо-

ти; 

2 Друкована наукова продукція за кордоном, особливо у науко-

вих виданнях з імпакт-фактором та науковій періодиці, що ін-

дексується у міжнародних базах даних Web of Sciense і Scopus. 

3 Участь у наукових заходах за кордоном. 

4 Кількість іноземних студентів й аспірантів, що навчаються у 

КрНУ; 

5 Кількість студентів й аспірантів, які проходили навчальні 

практики / стажування в організаціях, установах і навчальних 

закладах за кордоном; 

6 Кількість викладачів, які пройшли стажування за кордоном; 

7 Кількість викладачів, які здійснювали наукову / педагогічну 

роботу за кордоном; 

8 Кількість викладачів, які перебували у відрядженнях за кор-

доном.  

Очікуванні 

результати 

1 Максимальне використання потенційних можливостей і ресу-

рсів кафедр факультету для досягнення результатів за усіма на-

прямками і аспектами міжнародної діяльності в університеті. 

2 Розширення географії міжнародного партнерства факультету 

через підписання договорів про міжнародне співробітництво з 

освітніми і науковими установами. 
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Стратегічний 

напрям 

 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. 

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Створення умов для розвитку особистості студента в навчаль-

ний і позаудиторний час. 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

Факультет, кафедри, студентська рада і студентський профком 

ФПН. 

 

Відповідальні 

виконавці 

Декан ФПН, заступник декана з виховної роботи, куратори, ке-

рівники виборчих студентських органів самоврядування на фа-

культеті.  

Мета 

стратегічного 

напряму 

Формування високоосвіченої, соціально-активної й національ-

но-свідомої людини. 

 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Проведення тематичних заходів екологічного, національно-

патріотичного спрямування; посилення просвітницької роботи з 

метою впровадження здорового способу життя та протидії по-

ширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу 

тощо.  

2 Покращення добору кураторів, їх навчання, забезпечення змі-

стовності кураторських годин; сприяння роботі органів студе-

нтського самоврядування, перевірка якості студентського життя 

в гуртожитках.  

3 Організація участі студентів кафедри у розважальних заходах 

факультету й університету: «Королева Університету», чемпіо-

нат КВК, фестиваль «Студентська весна» тощо; урізноманіт-

нення екологічних, спортивно-масових і оздоровчих заходів у 

поза навчальний час, у тому числі у вихідні та святкові дні.  

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Кількість посадових осіб, до обов’язків яких входить конкре-

тна відповідальність за організацію виховної роботи; 

2 Число клубів, гуртків за інтересами; 

3 Кількість студентів, відрахованих за порушення дисципліни; 

4 Кількість студентів, які задіяні в роботі студентського само-

врядування.  

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

 

Участь студентів факультету в інтелектуальних конкурсах, 

спортивних змаганнях, конкурсах художньої самодіяльності 

тощо на міському, районному, обласному, державному та між-

народному рівнях.  

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Національно-патріотичне, моральне, політичне, екологічне та 

естетичне виховання.  

2 Розвиток студентського самоврядування. 

3 Удосконалення роботи кураторів.  

Очікуванні 

результати 

Підготовка освіченої, свідомої, культурної інтелігенції, патріо-

тів української держави.  
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Стратегічний 
напрямок 

ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сутність 
стратегічного 
напрямку 

Збереження стабільності університету на тлі скорочення над-
ходження фінансування в програмному періоді за всіма дже-
релами. 
 

Учасники 
стратегічного 
напрямку 
 

Кафедри ФПН 

Відповідальні 
виконавці 
стратегічного 
напрямку 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 
стратегічного 
напрямку 

Забезпечення існування структурних одиниць ФПН 
 

Завдання 
стратегічного 
напрямку 

1 Зведення до виправданого мінімуму кількості зовнішніх і 

внутрішніх сумісників.  

2 Залучення спонсорських коштів для потреб утримання мате-

ріальної бази університету.  
3 Забезпечення матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних 
умов для організації навчально-виховного процесу; гаранту-
вання безпечних і сприятливих умов праці і навчання.  

Показники 

стратегічного 

напрямку 

1 Обсяги фінансування залучені за рахунок науково-технічної 

діяльності; 

2 Обсяги фінансування залучені за рахунок надання платних 

послуг. 

3 Обсяги залученого позабюджетного фінансування. 

4 Відповідність стану закріплених за факультетом приміщень 

вимогам державних будівельних та санітарно-гігієнічних 

норм.  

Індикатори 

стратегічного 

напрямку 

 

Збільшення вартості матеріально-технічної бази. 

 

Очікувані ре-

зультати стра-

тегічного на-

прямку 

 

Належний рівень матеріально-технічного забезпечення якісної 

вищої освіти відповідно до вимог державних стандартів 

 

 

 


