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П А С П О Р Т 

СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ  

ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК КрНУ 

НА ПЕРІОД ДО 2026 РОКУ 

 

Установа – 

об’єкт реалі-

зації програ-

ми 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Ост-

роградського Міністерства освіти і науки України – Факультет 

природничих наук. 

Учасники 

програми 

Кафедри: екологічної безпеки та організація природокористу-

вання, геодезії, землевпорядкування і кадастру, біотехнологій 

та біоінженерії, здоров'я людини та фізичної культури, охоро-

ни праці, цивільної та промислової безпеки. 

Відповідальні 

виконавці 

програми 

Декан факультету природничих наук, завідувачі кафедр факу-

льтету. 

Мета про-

грами 

Забезпечення доступу до якісної вищої освіти за спеціальнос-

тями факультету природничих наук, розвиток наукової діяль-

ності та міжнародних відносин на рівні, що відповідає вимогам 

законодавства у сфері вищої освіти в Україні. 

Завдання 

програми 

Розвиток і модернізація матеріально-інформаційного, кадрово-

го та наукового забезпечення кафедр факультету відповідно до 

потреб ринку праці, акредитаційних вимог, загального розвит-

ку системи вищої освіти та затребуваності освітніх послуг.  

Стратегічні 

напрями про-

грами 

1. Навчально-методична робота та інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності. 

2. Кадрове забезпечення навчального процесу. 

3. Розвиток науки і технологій. 

4. Міжнародне співробітництво. 

5. Виховна робота та соціальна сфера. 

6. Матеріально-технічне забезпечення й економіко-фінансова 

діяльність. 

Показники 

програми 

Відповідно стратегічних напрямів:  

1. Ліцензування та акредитація заявлених освітніх та освітньо-

наукових програм. 

2. Кількість розроблених освітніх документів і повністю забез-

печених дистанційних курсів. 

3. Ефективність роботи аспірантури у кількості захищених ди-

сертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Кількість отриманих вчених звань, стажувань за кордоном, 

сертифікатів знання іноземної мови, публікацій у НМБД Sco-

pus & Web of Sciences Core Collection НПП ФПН. 

4. Чисельність студентів, переможців та призерів Всеукраїнсь-



П Р О Є К Т 

4 

ких та Міжнародних заходів: олімпіад, конкурсів студентсь-

ких наукових робіт, кількість міжнародних науково-

практичних конференцій, семінарів з проблем вищої освіти і 

науки, проблем відповідних галузей та інших напрямків, кіль-

кість отриманих охоронних документів (патентів, авторських 

свідоцтв на твір), кількість опублікованих статей (у т.ч. у фа-

хових виданнях та періодичних виданнях, що входять до ви-

знаних науко метричних баз даних); 

5. Зв'язки із ВНЗ інших країн з метою обміну викладачами і 

студентами, співпраця в науковій та навчальній діяльності; 

провести роботу із залучення до навчання іноземних студен-

тів; результативність інформаційної кампанії з питань участі у 

грантових програмах, отримання стипендій, участі в конкур-

сах, стажування за кордоном, академічної мобільності. 

6.  Розвиток інфраструктури, соціальна допомога. 

7. Розширення бази приладів і обладнання відповідно до ліцен-

зійних вимог, обсяги фінансування наукових, науково-

технічних та творчих робіт. 

Індикатори 

програми 

Рівні показників реалізації програми відповідно до вимог стан-

дартів вищої освіти, наказів, розпоряджень, інструктивних лис-

тів, загальних програм розвитку університету та Міністерства 

освіти і науки України, положень Кабінету Міністрів, Націона-

льного агентства з якості вищої освіти, Указів і розпоряджень 

Президента України у галузі вищої освіти. 

Етапи і тер-

міни реаліза-

ції програми 

2021 – 2026 рр. 

Очікувані 

результати 

програми 

Розвиток факультету природничих наук як конкурентно-

спроможного підрозділу з надання освітніх і наукових послуг у 

галузі вищої освіти за відповідними спеціальностями.  

Забезпечення освітянського та науково-технічного паритету 

ФПН відносно внеску у валові значення рейтингових показни-

ків діяльності КрНУ на рівні не менше ніж 20%. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

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

наказу ректора університету № 202–1 від 19 листопада 2003 року. Діяльність 

ФПН спрямована на виконання організаційних, освітніх, виховних, наукових та 

інших завдань вищої освіти.  

 

До складу ФПН входять кафедри: 

1. Екологічної безпеки та організації природокористування (ЕБОП), 

завідувач – д.т.н., професор Шмандій В.М.; 

2. Геодезії, землевпорядкування і кадастру (ГЗК), завідувач – д.т.н., 

професор Артамонов В.В.; 

3. Біотехнологій та біоінженерії (ББ), завідувачка – к.х.н., доцент 

Новохатько О.В.; 

4. Здоров'я людини та фізичної культури (ЗЛФК), завідувачка – к.б.н., 

доцент Антонова О.І ; 

5. Охорони праці, цивільної та промислової безпеки (ОПЦПБ), завідувач 

– д.т.н., професор Сукач С.В.  

Підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на 

кафедрах ФПН ведеться за спеціальностями (спеціальність / кафедра): 

101 – «Екологія» / ЕБОП; 

014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)» / ЗЛФК;  

227 – «Фізична терапія, ерготерапія» / ЗЛФК; 

162 – «Біотехнології та біоінженерія» / ББ; 

193 – «Геодезія та землеустрій» / ГЗК; 

263 – «Цивільна безпека» / ОПЦПБ. 

Підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

ведеться за спеціальностями: 

101 – «Екологія», освітні програми: «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» (кафедра ЕБОП), «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» 

(кафедра ББ); 

183 – «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма 

– «Екологічна безпека» (кафедра ЕБОП); 

193 – «Геодезія та землеустрій», освітня програма – «Землеустрій та 

кадастр» (кафедра ГЗК). 

Підготовка фахівців на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти 

здійснюється за спеціальністю: 101 – «Екологія». 

Станом на 01.11.2020 року загальний контингент студентів усіх рівнів 

підготовки ФПН складає 558 осіб, з них – 425 осіб денної форми навчання. 
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Стратегічний 
напрям 
 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Сутність 
стратегічного 
напряму 

Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття вищої 
освіти в умовах пріоритетності спеціальностей сутність яких 
сформована взаємодією в системі «природа-технології-людина-
суспільство».   
 

Учасники 
стратегічного 
напряму 
 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 
професійно-технічних училищ, коледжів, технікумів, інших 
ЗВО, кафедри факультету. 

Відповідальні 
виконавці 
стратегічного 
напряму 
 

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

Мета 
стратегічного 
напряму 

Формування контингенту студентів спеціальностей ФПН 
згідно з планами прийому на навчання за державним 
замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб з 
урахуванням економічної доцільності, демографічних змін та 
кон’юнктури ринку праці. 
 

Завдання 
стратегічного 
напряму 

1 Інформування громадськості (міст Кременчука, 

Комсомольська, Світловодська, Кременчуцького району, 

Полтавської, Черкаської, Кіровоградської та інших областей) 

щодо планів, здобутків, перспектив розвитку, акцій, освітніх і 

культурних заходів, що проводяться кафедрами ФПН шляхом 

висвітлення даної інформації із застосуванням потужностей 

соціальних мереж, а також шляхом прямої агітації 

2 Системний моніторинг потреб ринку праці підприємств, 

установ та організацій різних форм власності, у тому числі: 

біотехнологічного профілю, освітньо-оздоровчих установ, 

землевпорядних організації, вакансій екологічних фахівців та 

фахівців з охорони праці на вказаних об’єктах із метою 

підготовки фахівців із урахуванням потреб основних 

стейкґолдерів.  

3 Розвиток проектів взаємодії ЗВО з учнівською молоддю за 

прикладом проєкту «Університетський ліцей». 

4 Прогнозування обсягів прийому на навчання з урахуванням 

потреб ринку та демографічної ситуації, індивідуалізація 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 бакалавра відповідної 

http://www.kdu.edu.ua/new/lyceist.php
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спеціальності. 
Індикатори 
стратегічного 
напряму 
 

1 Зростання прохідного балу вступників на місця, що 
фінансуються за рахунок державних коштів. 
2 Формування економічно доцільних груп першого-другого 
курсів в межах факультету. 

Системні 
складові 
стратегічного 
напряму 

1 Співпраця з освітніми закладами регіону, підприємствами та 
організаціями, соціальними структурами. 
2 Проведення дослідження ринку підготовки фахівців із 
урахуванням потреб у наукових та освітніх послугах. 
3 Проведення рекламних заходів щодо напрямів факультету 
шляхом розміщення інформації в ЗМІ та соціальних мережах. 
4 Участь студентів і співробітників ФПН у відкритих заходах 
університету: «День відкритих дверей», Королева КрНУ, 
Кубок випускника, КВК на Кубок ректора, Студентська весна 
тощо. 
5 Участь у виставкових заходах міста та регіону. 
6 Підготовка рекламних матеріалів для розміщення у ЗМІ, 
розповсюдження 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 – 
постійно. 
2 Прийом і зарахування на навчання – відповідно до термінів 
визначених умовами прийому до ВНЗ України. 

Очікувані 
результати 
реалізації 
стратегічного 
напряму 

1 Забезпечення виконання обсягів конкурсних пропозицій. 
2 Формування академічних груп з економічно обґрунтованою 
кількістю студентів. 
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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.  

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

 

Кафедри факультету, студенти та аспіранти. 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напряму 

 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету, трудовий колектив 

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 Забезпечення якісного формування компетентностей і 

планового досягнення програмних результатів навчання 

студентів та аспірантів відповідно до затверджених стандартів 

вищої освіти. 

2 Систематичне проведення заходів, спрямованих на перегляд, 

оновлення та вдосконалення освітніх, освітньо-наукових 

програм, навчальних планів межах заходів з імплементації 

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, 

забезпечення зворотного зв’язку з роботодавцями, у тому числі 

через проходження виробничих і переддипломної практик на 

промислових, інфраструктурних та освітніх об’єктах регіону.  

4 Підвищення якості навчального процесу шляхом реалізації 

інноваційного підходу то вибору методології та методів 

навчання, що дозволять забезпечити належний розвиток soft 

skills навичок та академічної свободи учасників освітнього 

процесу.  

5 Оновлення силабусів, робочих навчальних програм, 

конспектів лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних 

робіт, підготовка та видання сучасних підручників і 

навчальних посібників, у тому числі – із запровадженням у 
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навчальний процес результатів наукових і професійних 

здобутків професорсько-викладацького складу.  

6 Постійний моніторинг та рейтингування успішності й якості 

навчання, рівня задоволеності здобувачів умовами здобуття 

вищої освіти на кафедрах факультету.  

7 Забезпечення мотивованого заохочення кращих за рейтингом 

студентів шляхом розширення можливостей призначення 

іменних стипендій, урахуванням додаткових балів картки 

підтримки тощо.  

8 Підготовка та забезпечення ефективної участі студентів усіх 

спеціальностей ФПН у конкурсах наукових робіт і 

студентських олімпіадах.  

9 Інтеграція освітніх програм спеціальностей ФПН з 

університетами Євросоюзу. 

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Підтверджений основними стейкґолдерами рівень здобутих 

випускниками знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 

їх відповідність державним стандартам освіти. 

2 Відповідність рівня організації освітнього процесу вимогам 

якості освітньої діяльності підтверджена успішною 

акредитацією освітніх та освітньо-наукових програм. 

3 Кількість здобутих призових місць студентами факультету 

під час конкурсів наукових робіт і студентських олімпіад 

різного рівня. 

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

1 Підвищення пріоритетності спеціальностей ФПН під час 

вступу на навчання. 

2 Кількість затверджених Національною агенцією із 

забезпечення якості вищої освіти результатів акредитаційних 

експертиз освітніх та освітньо-наукових програм (ОП та ОНП) 

ФПН. 

3 Рівень працевлаштування випускників за спеціальністю. 

4 Відзиви роботодавців щодо рівня підготовки фахівців. 

5 Забезпечення щорічної стабільної кількості переможців 

студентських олімпіад та наукових конкурсів. 

6 Кількість інтегрованих освітніх програм із закордонними 

університетами. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Розвиток освітніх програм з урахуванням національних 

стандартів вищої освіти та національної рамки кваліфікацій із 

урахуванням специфіки регіону, галузі та унікальності. 

2 Збереження переліку спеціальностей підготовки фахівців в 

умовах нестабільності ринку праці. 

3 Узгодження освітніх програм з іноземними університетами, . 

4 Ефективне реагування на результати моніторингу якості 

вищої освіти. 

Етапи 1 Вчасна організація та успішне проведення заходів з 
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і терміни 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

 

ліцензування й акредитації спеціальностей ФПН – за графіком 

(додаток 1) 

2 Перегляд та оновлення ОП та ОНП відповідно до діючого 

Положення КрНУ – систематично, щорічно або за 

обґрунтованої потреби. 

2 Забезпечення рівня освітньої діяльності та рівня підготовки 

фахівців відповідно державних стандартів – постійно. 

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

Успішна акредитація ОП та ОНП ФПН. 

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 

забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог 

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 

вимог законодавства в сфері вищої освіти. 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

 

Кафедри факультету, підрозділи університету, студенти, 

аспіранти, стекґолдери. 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напряму 

 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 

стратегічного 

напряму 

Забезпечення належної якості здійснення освітньої діяльності 

кафедрами факультету (окремі кількісні показники подано у 

додатку 2). 

 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Забезпечення впровадження та використання у навчальному 

процесі сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, 

інноваційних методів навчання.  

2 Модернізація та оновлення сайтів кафедр ФПН.  

3 Забезпечення достатності та повноти методичного 

забезпечення освітнього процесу за спеціальностями ФПН в 

межах віртуального навчального простору КрНУ на 

платформі Moodle із подальшою сертифікацією дистанційних 

курсів. 

3 Забезпечення видання силами ПВС кафедр факультету не 

менше ніж 1 навчального посібнику чи підручнику за 

календарний рік.  

4 Забезпечення 1-2 захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії та 1 – докторської дисертації за 5 

років. 

5 Розширення переліку спеціальностей для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з урахуванням потреб і 

можливостей факультету. 

6. Забезпечення своєчасного підвищення рівня кваліфікації 
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ПВС відповідно до акредитаційних вимог, у тому числі – 

стажування НПП у закордонних університетах за відповідною 

спеціальністю. 

7 Збільшення частки викладачів, які володіють іноземною 

мовою на рівні не нижче ніж B2 згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. 

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Акредитація освітніх програм. 

2 Рівень підготовки фахівців відповідно до вимог стандартів 

вищої освіти, підтверджений стейкґолдерами. 

3 Попит на випускників факультету з боку держави та 

бізнесу. 

4 Привабливість освітніх програм для іноземних студентів.  

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

1 Кількість акредитованих ОП та ОНП. 

2 Показники що сесійної якості та успішності студентів. 

3 Стан працевлаштування випускників за спеціальностями 

підготовки. 

4 Рейтинг факультету в межах КрНУ. 

5 Кількість навчальних посібників і підручників. 

6 Кількість сертифікованих дистанційних курсів. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Методична робота з розробки та оновлення документів 

змісту освіти. 

2 Атестація та підвищення академічної та професійної 

кваліфікації науково-педагогічного складу кафедр 

факультету. 

3 Підготовка кадрів вищої освіти. 

Етапи 

і терміни 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

1 Щорічно з урахуванням результатів внутрішнього та 

зовнішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти та термінів акредитації освітніх програм. 

2 Щорічне оцінювання (рейтингування) здобувачів 

(посеместрово) вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників університету. 

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напряму 

 

Забезпечення виконання ліцензійних умов та акредитаційних 

критеріїв у розрізі кожної спеціальності, ОП та ОНП 

факультету. 
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Стратегічний 

напрямок 

 

УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДО- І ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Сутність 

стратегічного 

напрямку 

Забезпечення варіативності форм освіти.  

Учасники 

стратегічного 

напрямку 

Кафедри факультету. 

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 

різноманітними формами.  

Завдання 

стратегічного 

напрямку 

1 Розвиток на кафедрах факультету інформаційно-

комунікаційних технологій дистанційного навчання.  

2 Системна участь кафедр супроводженні Internet-порталу 

(віртуальне освітнє середовище на платформі Moodle) та 

Internet-серверу дистанційного навчання КрНУ.  

3 Організаційна, технічна, методологічна та консультативна 

участь ПВС кафедр ФПН у навчальному процесі з підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації (стажування), 

дистанційної форм навчання. 

Показники 

стратегічного 

напрямку 

1 Варіативність форм навчання за спеціальностями 
факультету. 
2 Доступність, популярність та привабливість віртуального 
освітнього середовища на платформі Moodle щодо 
дистанційного навчання за спеціальностями ФПН. 

Індикатори 

стратегічного 

напрямку 

Повнота, привабливість і доступність інформаційно-

комунікаційних технологій дистанційного навчання за 

спеціальностями факультету. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напрямку 

1 Співпраця з провідними установами та навчальними 

закладами щодо організації та подальшого удосконалення 

системи післядипломної та дистанційної освіти. 

2 Залучення провідних науковців, фахівців та керівників 

підприємств, організацій, установ до навчального процесу з 

перепідготовки, підвищення кваліфікації (стажування), 

дистанційної форм навчання. 

Етапи 

і терміни 

реалізації 

стратегічного 

1. Контроль якості методичного забезпечення для 

дистанційного навчання, перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації, стажування кадрів – постійно.  

2 Наявність і своєчасне оновленням навчально-тематичних 



П Р О Є К Т 

14 

напрямку планів, фахових програм, тестових завдань, інших 

нормативних документів – системно. 
3 Розширення в межах кожного напряму підготовки 
(спеціальності) факультету контингенту викладачів, що 
мають бажання та/або достатній рівень підготовки для 
викладання навчальних дисциплін англійською або іншими 
іноземними мовами – постійно.  

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напряму  

Підвищення попиту на альтернативні традиційним форми 

навчання. 
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Стратегічний 

напрямок 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

ВИПУСКНИКІВ 

 

Сутність 

стратегічного 

напрямку 

Моніторинг ринку праці та аналіз працевлаштування 

випускників. 

 

Учасники 

стратегічного 

напрямку 

 

Випускові кафедри факультету. 

 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напрямку 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 

стратегічного 

напрямку 

Інформування абітурієнтів і студентів про мету, завдання 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 системи зворотного зв’язку з 

випускниками спеціальностей ФПН. 

2 Активна участь випускників як стейкґолдерів у процесах 

популяризації спеціальності, розвитку та вдосконалення 

освітніх програм.  

2 Збільшення контингенту студентів, у тому числі за рахунок 

маркетингової стратегії, спрямованої на формування мережі 

фахівців, що власним успішним прикладом популяризують 

відповідну спеціальність.  

3 Розширення діапазону роботи з обдарованими дітьми 

(фахові 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 

супроводження інформаційних баз щодо запитів і відгуків 

підприємств-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 

роботодавцями.  

Системні 

складові 

стратегічного 

1 Збір, аналіз і надання студентам інформації про кадрові 

переваги та вимоги, що пред'являються до претендента 

робочого місця за кваліфікаціями спеціальностей ФПН. 
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напрямку 2 Участь в організаційних заходах (семінари-тренінги, 

ярмарки вакансій, дні кар'єри, презентації підприємств і 

організацій працедавців і тому подібне), що сприяють 

успішному працевлаштуванню студентів і випускників. 

3 Ведення інформаційної та рекламної діяльності, 

спрямованої на сприяння працевлаштуванню випускників 

спеціальностей факультету. 

4 Вивчення 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, співпраця у 

практичній підготовці студентів та подальшому їх 

працевлаштуванні; 

2 Формування професійної спільноти в межах спеціальності. 
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Стратегічний 

напрям 

 

РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Інтеграції освіти і науки. 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

Науково-педагогічні працівники кафедр ФПН. 

Відповідальні 

виконавці 

стратегічного 

напряму 

Декан ФПН, завідувачі кафедр факультету. 

Мета 

стратегічного 

напряму 

Формування пулу економічно-доцільних фундаментальних 

досліджень і прикладних розробок. 

 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Розробка конкуренто-здатних науково-дослідницьких 

проєктів з метою отримання державного фінансування. 

2 Збільшення обсягів фінансування НДР за рахунок замовника.  

2 Фандрайзинг традиційних і нових матеріальних ресурсів; 

створення нових продуктів інтелектуальної власності; 

трансфер технологій у виробництво.  

3 Упровадження у навчально-виховної процес кафедр 

факультету результатів наукових досліджень НПП. 

4 Робота науковців кафедри з пошуку та отримання грантів на 

наукові дослідження (2-3 заявки на отримання грантів або 

участь у конкурсах на фінансування кожні три роки).  

5 Мотивація активної наукової роботи студентів, аспірантів і 

молодих учених через розвиток наукових товариств та 

залучення до наукових досліджень на платній основі; 

створення умов для отримання призових місць на міжнародних 

і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт 

студентів.  

6 Забезпечення підвищення публікаційної активності науковців 

факультету за рахунок їх видання у провідних національних та 

іноземних наукових журналах із визначеним імпакт-фактором 

(не менше ніж 5 публікацій кожного НПП за 5 років, з яких – 

не менше ніж 1 стаття у періодичному науковому виданні, що 

індексується НМБД Scopus & Web of Sciences Core Collection).  

7 Забезпечення підвищення публікаційної активності науковців 

за результатами проведених досліджень за рахунок видання 

монографій (1 на кожній кафедрі за 5 років). 

8 Забезпечення 100% наявності у кожного викладача не менше 

ніж 5 публікацій у наукових виданням, що індексуються 
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НМБД Scopus & Web of Sciences Core Collection, систематичне 

підвищення рівня цитування та зростання індексу Ґірша НПП 

факультету. 

9 Забезпечення належного рівня проведення наукових заходів 

(семінари, конференції тощо) засновником яких кафедри 

факультету.  

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Одержання державних та іноземних грантів на науково-

дослідні роботи. 

2 Одержання державних премій та стипендій, у т.ч. для 

молодих учених (Президента України, Верховної ради 

України, Кабінету Міністрів України тощо). 

3 Друкована наукова продукція у вітчизняних видавництвах 

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

4 Друкована наукова продукція за кордоном, особливо у 

наукових виданнях з імпакт-фактором, що індексуються у 

НМБД Scopus & Web of Sciences Core Collection. 

5 Отримання охоронних документів інтелектуальної власності, 

у тому числі – авторських прав на твір. 

6 Верифікація рівня та кількість проведених наукових заходів. 

7 Кількість впроваджень результатів досліджень у виробництво 

та навчальний процес. 

8 Витрати на придбання нового наукового обладнання за 

кошти спонсорів та інвесторів. 

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

1 Внесок факультету на рівні не менше 20% (за кількісним 

показником) у формування загального рейтингу університету 

щодо загальносвітових та консолідованих рейтингів. 

2 Кількісні та якісні (індекс Ґірша) показники публікаційної 

активності науковців факультету. 

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Проведення фундаментальних досліджень, прикладних 

наукових досліджень і розробок у галузі природничих та 

технічних наук. 

2 Розвиток існуючої наукової школи проф. Шмандія В.М.  

3 Підготовка в наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації. 

4 Здійснення заходів із підтримки наукових досліджень 

молодих учених і обдарованих студентів, залучення їх до 

наукових шкіл, проведення олімпіад, конкурсів студентських 

наукових робіт і розробок. 

Очікувані 

результати 

реалізації 

стратегічного 

напрямку 

1 Наукове визнання кафедр ФПН. 

2 Забезпечення валових кількісних показників залучення 

коштів на наукову діяльність не менше ніж 5000 грн/рік на 

одного НПП. 
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Стратегічний 

напрям 

 

ІНТЕГРАЦІЯ У МІЖНАРОДНИЙ 

ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Розвиток міжнародного співробітництва.  

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, 

забезпечення стійких зв’язків із зарубіжними суб’єктами 

партнерства. 
Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Участь кафедр ФПН у міжнародному співробітництві.  

2 Реалізація академічної мобільності студентів. 

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

обміну викладачами та студентами і співпраці у науковій та 

навчальній діяльності; проведення комплексу інформаційних 

заходів з питань участі у грантових програмах, отримання 

стипендій, участі у конкурсах, стажуваннях за кордоном тощо.  

3 Проведення роботи із залучення до навчання в університеті 

іноземних студентів.  

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Іноземні гранти на спільні науково-дослідні проєкти, у тому 

числі – в межах програми Erasmus. 

2 Участь у наукових заходах за кордоном. 

3 Кількість іноземних студентів й аспірантів, що навчаються у 

КрНУ. 

4 Кількість студентів й аспірантів, які проходили навчальні 

практики/стажування в організаціях, установах і навчальних 

закладах за кордоном. 

5 Кількість викладачів, які пройшли стажування за кордоном; 

6 Кількість викладачів, які здійснювали наукову/педагогічну 

роботу за кордоном. 

Очікуванні 

результати 

1 Максимальне використання потенційних можливостей і 

ресурсів кафедр факультету для досягнення результатів за усіма 

напрямками і аспектами міжнародної діяльності в університеті. 

2 Розширення географії міжнародного партнерства факультету 

через підписання договорів про міжнародне співробітництво з 

освітніми і науковими установами. 

3 Забезпечення реалізації прав студентів на академічну 

мобільність. 
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Стратегічний 

напрям 

 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. 

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Сутність 

стратегічного 

напряму 

Створення умов для розвитку особистості студента в умовах 

формальної та неформальної освіти. 

 

Учасники 

стратегічного 

напряму 

Факультет, кафедри, студентська рада і студентський профком 

ФПН. 

 

Відповідальні 

виконавці 

Декан ФПН, заступник декана з виховної роботи, куратори, 

керівники виборчих студентських органів самоврядування на 

факультеті.  

Мета 

стратегічного 

напряму 

Формування високоосвіченої, соціально-активної та 

національно-свідомої людини-патріота. 

 

Завдання 

стратегічного 

напряму 

1 Проведення тематичних заходів екологічного, національно-

патріотичного спрямування; посилення просвітницької роботи з 

метою впровадження здорового способу життя та протидії 

поширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу 

тощо.  

2 Покращення добору кураторів, їх навчання, забезпечення 

змістовності кураторських годин; сприяння роботі органів 

студентського самоврядування, моніторинг якості 

студентського життя.  

3 Організація участі студентів кафедри у культурно-

розважальних заходах факультету й університету.  

Показники 

стратегічного 

напряму 

1 Кількість посадових осіб, до обов’язків яких входить 

конкретна відповідальність за організацію виховної роботи; 

2 Кількість студентів, відрахованих за порушення правил 

внутрішнього розпорядку; 

4 Кількість студентів, які задіяні в роботі студентського 

самоврядування.  

Індикатори 

стратегічного 

напряму 

 

Активна участь студентів факультету в житті ФПН шляхом 

реалізації студентоцентрованого підходу до організації 

навчання та дозвілля.  

Системні 

складові 

стратегічного 

напряму 

1 Національно-патріотичне, моральне, екологічне та естетичне 

виховання.  

2 Розвиток студентського самоврядування. 

3 Удосконалення роботи кураторів.  

Очікуванні 

результати 

1 Забезпечення управляння факультетом на паритетних засадах. 

2 Підготовка освіченої, свідомої, культурної інтелігенції, 

патріотів української держави.  
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Стратегічний 
напрямок 

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

Сутність 
стратегічного 
напрямку 

Забезпечення належних матеріально-технічних умов для 
реалізації навчального процесу та здійснення наукової 
діяльності. 
 

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 Залучення спонсорських коштів для потреб утримання 

матеріальної бази кафедр факультету.  
2 Забезпечення матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних 
умов для організації навчально-виховного процесу; 
гарантування безпечних і сприятливих умов праці і навчання.  
3 Створення мультимедійних навчальних аудиторій і 
комп’ютерних робочих місць. 

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. 

5 Результати анкетування щодо задоволеності студентів 

умовами навчання та матеріально-технічним забезпеченням 

навчального процесу.  

Індикатори 

стратегічного 

напрямку 

 

1 Збільшення вартості матеріально-технічної бази. 

2 Кількість навчальних приміщень забезпечених 

мультимедійним обладнанням. 

3 Кількість комп’ютерних робочих місць. 

Очікувані 

результати 

стратегічного 

напрямку 

Належний рівень матеріально-технічного забезпечення якісної 

вищої освіти відповідно до ліцензійних вимог та вимог 

державних стандартів. 
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ДОДАТОК 1  

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

 

Назва ОП/ОНП (спеціальність) / 

освітній рівень 

Навчальний рік Кафедра 

Ліцензування Акредитація 

Екологія та охорона навколишнього 

середовища (101 Екологія) / бакалавр 

– 2021-2022 ЕБОП 

Біотехнологія та біоінженерія (162 

Біотехнологія та біоінженерія) / 

бакалавр 

– 2021-2022 ББ 

Фізична терапія, ерготерапія (227 

Фізична терапія, ерготерапія) / 

бакалавр  

– 2021-2022 ЗЛФК 

Охорона праці, цивільна та 

промислова безпека (263 Цивільна 

безпека) / магістр 

2021-2022 2023-2024 ОПЦПБ 

Землеустрій та кадастр (193 Геодезія 

та землеустрій) / магістр 

 2023-2024 ГЗК 

Екологія та охорона навколишнього 

середовища (101 Екологія) / магістр 

– 2022-2023 ЕБОП 

Екологічна безпека (183 Технології 

захисту навколишнього середовища) / 

магістр 

– 2023-2024 ЕБОП 

Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика (101 Екологія) / магістр 

– 2023-2024 ББ 

Регіональна екологічна безпека (101 

Екологія) / доктор філософії 

 2023-2024 ЕБОП + 

ББ 
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ДОДАТОК 2 

 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ 

 

ПОКАЗНИК КІЛЬКІСТЬ 

Внесок ФПН у валовий обсяг показників, що впливають 

на рейтинги університету 

не менше 20% 

Прийом на навчання не допущення 

зниження рівня 

конкурсних 

пропозицій 

прийому на бюджет 

Методичне забезпечення освітнього процесу за 

спеціальностями ФПН в межах віртуального навчального 

простору КрНУ на платформі Moodle 

100% станом на 

початок 2022-2023 

н.р. 

Видання силами ПВС кафедр факультету навчальних 

посібників чи підручників  

не менше 1 на рік 

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії та докторської дисертації за 5 років 

1-2 захисти 

докторів філософії 

станом на 2024-

2025 навчальний рік  

Частка викладачів, які володіють іноземною мовою на 

рівні не нижче ніж B2 згідно із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти 

не менше ніж 25% 

від загальної 

кількості ПВС 

Обсяги фінансування НДР за рахунок замовника сумарно – не менше 

ніж 5000 грн/рік 

кожного НПП 

Робота науковців кафедри з пошуку та отримання грантів 

на наукові дослідження 

2-3 заявки на 

отримання грантів 

або участь у 

конкурсах на 

фінансування кожні 

три роки 

Публікаційна активність науковців факультету за рахунок 

їх видання у провідних національних та іноземних 

наукових журналах із визначеним імпакт-фактором 

не менше ніж 5 

фахових публікацій 

кожного НПП за 5 

років, з яких – не 

менше ніж 1 стаття 

у періодичному 

науковому виданні, 

що індексується 

НМБД Scopus & 

Web of Sciences 
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Core Collection 

Видання монографій 1 на кожній кафедрі 

за 5 років 

Іноземні гранти на спільні науково-дослідні проєкти учать у реалізації 

проєкту Erasmus 

Кількість створених комп’ютерних робочих місць не менше ніж 2 

місць на 1 рік від 

кожної з кафедр 

факультету (вік 

комп’ютерної 

техніки не більше 8 

років) 

Кількість навчальних приміщень забезпечених 

мультимедійним обладнанням 

не менше ніж 25% 

від загальної 

кількості 

закріплених за 

кафедрами 

аудиторій 

 


