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П А С П О Р Т 
СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КрНУ 

 
 

об’єкт 
реалізації 

 

Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського (КрНУ) 
Міністерства освіти і науки України (МОНУ) 
 

учасники 
 

Ректорат 
Вчена рада 
Науково-технічна рада 
Наукові школи 
Студентська рада 
Студентський профспілковий комітет 
Рада товариства студентів, аспірантів та молодих учених 
Профспілковий комітет викладачів і співробітників 
Інститути, факультети, коледжі 
Кафедри та інші структурні підрозділи 
 

відповідальні 
виконавці 

 

Ректор 
Проректори 
Директори інститутів і декани факультетів 
Директори коледжів 
Завідувачі кафедр 
Керівники структурних підрозділів 
 

мета 
 

Підвищення доступності, якості та конкурентоспроможності уні-
верситетської освіти і науки в нових економічних і соціокульту-
рних умовах відповідно до вимог сталого інноваційного розвит-
ку суспільства, а також автономізація діяльності університету 
шляхом розширення прав у самоуправлінні, підвищення мобіль-
ності студентів та конкурентної спроможності випускників на 
ринку праці в умовах євроінтеграції. 
 

завдання 
 

− забезпечення сталого підвищення якості й ефективності освіт-
ніх та наукових послуг шляхом використання інноваційних тех-
нологій і диверсифікації джерел їх фінансування, зокрема за ра-
хунок міжнародних фондів і програм; 
– переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріаль-
но-технічної бази; 
– залучення роботодавців до співпраці в організації проходження 
практики студентами та надання першого робочого місця випус-
кникам; 
– розширення взаємодії університету з науковими установами 
(НУ) НАН та галузевих академій наук України, а також з іншими 
закладами вищої освіти (ЗВО) України та зарубіжжя; 
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– упровадження до навчально-виховного процесу інформаційно-
комунікаційних технологій; 
− забезпечення загальнодержавної концепції безперервної та ду-
альної освіти; 
− залучення інвесторів, спонсорів та інноваційно орієнтованих 
бізнес-структур до спільних проектів і програм. 
 

показники 
 

– державні та міжнародні нагороди у галузі освіти і науки; 
– друкована неперіодична наукова продукція (монографії, навча-
льні посібники та підручники); 
− наукові публікації у виданнях, що індексуються у міжнародних 
наукометричних базах (НМБД) і платформах Scopus i WoS; 
– охоронні документи на інтелектуальну власність (патенти, сві-
доцтва, знак для товарів і послуг тощо); 
– захисти кваліфікаційних робіт за магістерськими програмами; 
− призери Всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад 
і конкурсів наукових робіт; 
– захисти кандидатських (PhD) і докторських дисертацій; 
– проведення наукових заходів (форумів, симпозіумів, з’їздів, 
конференцій, семінарів, воркшопів, хакатонів тощо); 
– створення та впровадження у виробництво і навчальний процес 
нової техніки, технологій, матеріалів, методів, теорій тощо; 
– капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання 
за кошти бюджету, спонсорів, інвесторів та інших фондів; 
– створення інноваційних навчальних та науково-дослідних ін-
фраструктур (стартап інкубаторів, інноваційних центрів, науко-
вих парків, лабораторій, у т.ч. створених спільно із НУ НАН та 
галузевих академій наук України, облдержадміністрацією, інши-
ми відомствами, закордонними НУ і ЗВО). 
 

індикатори 
 

– світовий рейтинг консалтингової компанії Quacquarelli 
Symonds (TOP 250 Universities of Emerging Europe and Central 
Asia); 
– міжнародний рейтинг Transparent Ranking of Universities by 
GOOGLE SCHOLAR Citation; 
– U-Multirank – незалежний рейтинг, підготовлений із залучен-
ням початкового фінансування за програмою Erasmus+ Європей-
ської Комісії; 
– міжнародний рейтинг Round University Ranking компанії 
Clarivate analitics; 
– всеукраїнський рейтинг ЗВО України «Sciverse» за даними БД 
SCOPUS; 
– національний рейтинг ТОП 200 ЗВО України (Центр міжнаро-
дних проектів «Євроосвіта» і Міжнародна група експертів IREG 
Observatory on Academic Ranking and Excellence); 
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– консолідований рейтинг незалежного інтернет-ресурсу 
OSVITA.UA; 
– число співробітників з кількістю публікацій у БД Scopus i WoS 
п’ять і більше; 
– h-index (індекс Гірша науковця у БД Scopus). 
 

стратегічні 
напрями 

 

1 Формування контингенту студентів. 
2 Організація навчального процесу та якість підготовки фахівців. 
3 Працевлаштування випускників. 
4 Кадрове й інформаційне забезпечення. 
5 Інноваційний розвиток науки і технологій. 
6 Інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір. 
7 Виховання студентської молоді. Розвиток студентського 
самоврядування. 
8 Збереження матеріально-технічної бази та підвищення. 
ефективності фінансово-економічної діяльності. 
9 Енергетична політика університету. 
 

етапи 
і терміни 

 

Терміни реалізації стратегічної програми розвитку КрНУ визна-
чаються кроком тривалістю три роки протягом двох етапів: 2018-
2020 і 2021-2023 рр. відповідно. 
 

очікувані 
результати 

 

– підтвердження статусу національного ЗВО; 
– міжнародне визнання університету; 
− демократизація й автономізація управління університетом; 
– відповідність кадрового складу до акредитаційних вимог; 
– ефективний державний та іноземний фандрайзинг; 
– відкриття нових спеціалізованих вчених рад (СВР) з присвоєн-
ня наукового ступеня доктора і кандидата наук (PhD); 
– результативні показники студентської наукової роботи на рівні 
ТОП-10 ЗВО України; 
– підвищення публікаційної активності науковців університету 
за рахунок видання результатів їх досліджень у провідних націо-
нальних (фахових) та іноземних журналах (Scopus i WoS); 
– розширення зв’язків із ЗВО інших країн шляхом обміну викла-
дачами і студентами, співпраці в освітній і науковій діяльності; 
– залучення до навчання в КрНУ іноземних студентів. 

 
нормативно- 
правова база 

 

 
Закони України 

«Конституція України»; 
«Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014; 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 
26.11.2015; 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 848-VIII 
від 16.01.2016; 
«Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017. 
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Укази Президента України 
«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти і 
науки в Україні» № 926/2010 від 30.08.2010; 
«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року» № 344/2013 від 25.06.2013. 

Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надава-
тися навчальними закладами, іншими установами та закладами 
системи освіти, що належать до державної і комунальної власно-
сті» № 796 від 27.08.2010; 
«Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів 
наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 
2020 року» № 942 від 07.09.2011; 
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)» № 261 від 23.03.2016; 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчаль-
них закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах» № 978 від 31.05.2017; 
«Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року» № 275-р від 03.04.2017. 

Накази Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-
технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжна-
родного науково-технічного співробітництва українськими вче-
ними, а також грантів, що надаються в рамках такого співробіт-
ництва» № 1507 від 20.11.2017 р. 

Міжнародні меморандуми 
Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський про-
стір у сфері вищої освіти» № 994-525 від 19.06.1999; 
Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європей-
ському регіоні № 994-308 від 11.04.1997, ратифікована 
03.12.1999; 
Велика хартія університетів (Magna Charta Universitetum) від 
17.09.2010; 
Угода між Україною і Європейським Союзом про участь Украї-
ни у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова 
програма з досліджень та інновацій (2014-2020), ратифікована 
15.07.2015; 
«Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року» Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 
від 25.09.2015 70-ої сесії; 
Угоди про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти. 

Нормативні документи КрНУ 
Статут КрНУ від 04.01.2017; 
Рішення вченої ради університету; 
Накази та розпорядження ректора. 
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МІСІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Велика хартія університетів визначає університети як центри культури, 
знань та досліджень, які створюють, вивчають, оцінюють та передають культу-
ру за допомогою досліджень і навчання шляхом поширення знань серед нових 
поколінь, надання майбутнім поколінням освіти і виховання, збереження тра-
дицій європейського гуманізму тощо. Закон України «Про вищу освіту» перед-
бачає досить широке коло завдань, які мають вирішувати університети: 

− забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти; 
− підготовка фахівців для потреб України; 
− здійснення наукової та науково-технічної, творчої, мистецької, оздоро-

вчої та деяких інших видів діяльності; 
− забезпечення культурного і духовного розвитку особистості тощо.  
Університет провадить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям певної 

вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, те-
хнічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, 
проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним нау-
ково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, науко-
вих і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріа-
льно-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює 
культурно-просвітницьку діяльність. 

Саме тому місія нашого університету є комплексною і охоплює такі го-
ловні цілі: 

− формування світогляду і виховання молоді; 
− професійна підготовка та перепідготовка фахівців; 
− фундаментальні та прикладні наукові дослідження, збереження й струк-

турування наявних знань, інноваційна діяльність у різних сферах; 
− соціалізація молоді та інших уразливих соціальних груп (пенсіонерів, 

інвалідів, безробітних тощо); 
− проектування суспільного розвитку на глобальному, регіональному та 

місцевому рівнях, побудова відповідних прогнозів та сценаріїв; 
− розробка і реалізація глобальних, регіональних і місцевих програм у 

сфері просвітництва, культури, здоров'я людей, спорту тощо; 
− сприяння кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, 

служіння людині, громаді, суспільству, державі. 
Позитивні відгуки на випускників, державна відзнака досягнень та ви-

знання КрНУ на міжнародному рівні, підтримка його роботи з боку міської, ра-
йонної й обласної державних адміністрацій та наявність сталого попиту на фа-
хівців, які отримують дипломи нашого університету, – найкращі рекомендації 
для закладу вищої освіти. 
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*  *  * 
Повна назва закладу вищої освіти (ЗВО): Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського (КрНУ). Юридична адреса: Укра-
їна, 39600, м. Кременчук Полтавської обл., вул. Першотравнева, 20; теле-
фон +38 (05366) 36389; факс +38 (05366) 36000; e-mail office@kdu.edu.ua; web-
site http://www. kdu.edu.ua. 

Університет заснований на державній формі власності та підпорядкова-
ний Міністерству освіти і науки України (МОНУ). КрНУ – єдиний державний 
ЗВО IV рівня акредитації в регіоні, що протягом майже 100 років для забезпе-
чення потреб 200 тисячного промислового міста та регіону Середнього Придні-
пров’я з населенням понад 1,5 мільйона мешканців готує висококваліфікованих 
фахівців широкого спектра спеціальностей на трьох рівнях вищої освіти: бака-
лавра, магістра та доктора філософії. 

 
Етапи становлення КрНУ 

1921 – Створено перший вищий навчальний заклад у місті – Кременчуцькі вищі 
педагогічні курси з українською мовою викладання. 
1930 – Постановою Ради Народних Комісарів України на базі вищих педагогіч-
них курсів відкрито Кременчуцький інститут соціального виховання. 
1934 – Кременчуцький інститут соціального виховання реорганізовано у Кре-
менчуцький учительський інститут. 
1939 – Рішенням Кременчуцької міської ради учительський інститут реоргані-
зовано у Кременчуцький педагогічний інститут. 
1960 – Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР у Кременчуці заснова-
но загальнотехнічний факультет (КЗТФ) Полтавського інституту інженерів 
сільськогосподарського будівництва. 
1974 – Наказом Міністерства вищої освіти та середньої спеціальної освіти 
України КЗТФ реорганізовано у Кременчуцький філіал Харківського державно-
го політехнічного інституту. 
1997 – Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про створення Кре-
менчуцького державного політехнічного інституту» (КДПІ).  
2000 – Постановою Кабінету Міністрів України на базі КДПІ створено Кремен-
чуцький державний політехнічний університет (КДПУ). 
2007 – Розпорядженням Кабінету Міністрів України КДПУ присвоєно ім'я Ми-
хайла Остроградського. 
2010 – Указом Президента України університету надано статус національного. 

Зараз університет здійснює підготовку фахівців на трьох рівнях вищої 
освіти «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії за 30, 25 і 12 спеціальностями 
відповідно у двох навчально-наукових інститутах та на чотирьох факультетах, 
де навчаються близько п’яти тисяч студентів. Загальна кількість кафедр – 28, з 
них випускових – 25. До складу університету входять Кременчуцький і Політе-
хнічний коледжі, де навчається понад дві тисячі студентів. Підготовку кадрів 
вищої кваліфікації здійснює аспірантура та докторантура. В університеті діють 
дві докторські та п’ять кандидатських спеціалізованих вчених рад за 12 спеціа-
льностями. В університеті сконцентровано 95 % науковців Кременчука. 
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Науково-педагогічні працівники (НПП) 
 

рік 2014 2015 2016 2017 2018 
Чисельність НПП: 

кандидатів наук 
докторів наук 

396 
180 
53 

359 
169 
50 

367 
182 
57 

350 
176 
54 

321 
168 
52 

Захищено дисертацій: 
кандидатських 

докторських 

28 
23 
5 

34 
26 
8 

29 
25 
4 

24 
21 
3 

13 
12 
1 

 
Загальна кількість персоналу КрНУ – 748 осіб, з них науково-педагогічного – 
321 чол., у тому числі 52 доктори наук, професори (16,2 %); 168 кандидатів на-
ук, доцентів (52,3 %). Серед них три академіки НАН і НАПН України, 11 ака-
деміків і вісім членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 13 во-
лодарів почесних державних звань, шість лауреатів державної премії України в 
галузі науки і техніки, три лауреати Державної премії України в галузі освіти, 
11 лауреатів державної премії Президента України та 11 стипендіатів Кабінету 
Міністрів України для молодих учених, два лауреати премії Верховної ради для 
молодих учених тощо. 

Університет постійно розвивається і на сьогодні має сучасну матеріально-
технічну базу з розгалуженою інфраструктурою, яка дозволяє забезпечити якіс-
ний навчально-виховний процес, проводити наукові дослідження в різних галу-
зях за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки та вирішувати соці-
альні проблеми (надання студентам і викладачам житла, оздоровлення та ліку-
вання студентів і співробітників, широкомасштабне заняття спортом, відпочи-
нок у позаудиторний час). 

За КрНУ закріплено 18 об’єктів. Навчальний процес здійснюється в 14 
навчальних корпусах (у тому числі 30 комп’ютерних класах, де розташовано 
625 комп’ютерів, з’єднаних з глобальною комп’ютерною мережею Internet, 58 
спеціалізованих лабораторіях і двох відео аудиторіях). Загальна площа примі-
щень та споруд – 90546,3 м2, навчальна площа – 46331,4 м2. 

У бібліотеці з трьома читальними залами зберігається і використовується 
студентами під час навчання близько 300 тисяч примірників навчальної та нау-
кової літератури. Також діє електронна бібліотека, яка налічує близько 20 Gb 
літератури, пропускна здатність Internet-каналу – 100 Mbit. Маючи власну міні-
типографію, університет щорічно видає до 250 найменувань навчально-
методичної літератури, матеріали наукових конференцій, 19 випусків наукової 
періодики тощо. 

КрНУ має власну спортивно-оздоровчу базу: чотири спортивні зали, вод-
носпортивний комплекс на базі басейну «Нептун», спортивний комплекс «По-
літехнік» з критим манежем, де зокрема функціонує єдиний в області скеляд-
ром, і футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами на 11 тис. місць, вес-
лувальну та спортивно-оздоровчу базу на березі р. Дніпро. Крім того, до послуг 
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студентів чотири гуртожитки, дві їдальні, чотири буфети. Студенти за галуззю 
знань з природничих наук проходять навчальну польову практику на території 
об’єкту природно-заповідного фонду України – регіонального ландшафтного 
парку «Кременчуцькі плавні» загальною площею 5080 га. 

Визнання КрНУ на міжнародному і національному рівні підтверджується 
даними світових і державних рейтингів: 

 

Назва рейтингу Місце КрНУ серед ЗВО 
України 

Transparent Ranking of Universities 
by GOOGLE SCHOLAR Citation 72 

QS TOP 250 Universities 
Emerging Europe and Central Asia 14 

Round University Ranking 
Clarivate analitics 4 

ТОП 200 ЗВО України 
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» 

Міжнародна група експертів IREG 
Observatory on Academic Ranking and Excellence 

59 

Рейтинг ЗВО України Sciverse 
за даними МНБД SCOPUS 52 

Консолідований рейтинг 
незалежний інтернет-ресурс OSVITA.UA 65 

 
Починаючи з першої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2007» колектив університету кожного року виборює найвищі нагороди – Гран-
Прі «Лідер вищої освіти», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» і 
«Лідер міжнародної діяльності», нагороджений золотими медалями у різнома-
нітних номінаціях, а також отримує сертифікат «Якість наукових публікацій» за 
показниками міжнародної науко-метричної бази даних Scopus (п’ятий рік пос-
піль): число публікацій науковців КрНУ в ній близько 300, кількість цитувань – 
понад 500, індекс Гірша – 15. 

КрНУ підтримує широкі різнобічні зв’язки з 102 науковими установами 
та навчальними закладами із 75 країн світу шляхом щорічної участі у десятках 
міжнародних програм і проектів: American Councils, Fulbright, DAAD, IREX, 
MGRI, Erasmus+, Horizon 2020, за рахунок інших іноземних фондів і грантів 
тощо. 

За результатами участі наших студентів у другому турі Всеукраїнських 
галузевих олімпіад КрНУ декілька років поспіль знаходиться у ТОП-10, а також 
посідає третє місце серед ЗВО України за результатами Всеукраїнського конку-
рсу наукових робіт студентів. Щороку десятки молодих учених нашого універ-
ситету становляться лауреатами різноманітних державних премій, стипендій і 
грантів. 
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*  *  * 
Михайло Васильович Загірняк у листопаді 2002 р. обраний ректором КрНУ 

та очолює його до теперішнього часу. У 1970 р. закінчив з відзнакою Вороши-
ловградський машинобудівний інститут (диплом У № 880387 від 03.06.70). Ав-
тор понад 600 наукових праць, серед яких 13 монографій, вісім брошур, п’ять 
підручників і 12 навчальних посібників з грифом МОН України, 45 авторських 
свідоцтв та 32 патенти на винаходи, а також 124 статті у журналах, що індек-
суються у МНБД «Scopus» (h-індекс – 8), у тому числі 69 – у журналах, що вхо-
дять до наукометричної платформи «WoS». 

Член Президії НАПН України (2017). Керівник наукових проектів у рам-
ках Програми науково-технічного співробітництва між Україною та Словенією 
(2003−2004, 2007−2008). Головний редактор чотирьох і член редакційних коле-
гій чотирьох вітчизняних видань, член редакційних колегій чотирьох закордон-
них видань. Голова спеціалізованої вченої ради з присудження докторських і 
кандидатських ступенів у КрНУ. Член Наукової Ради МОН України (2015). 
Член Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України (2015). 

Керівник семінару Наукової ради НАН України з комплексної проблеми 
«Наукові основи електроенергетики». Член Академічної ради Вищої школи єв-
ропейських і регіональних студій (Чехія). Член Національного географічного 
товариства (США). Радник голови Рахункової палати України (2002−2011). Чи-
тав лекції в університеті Марібору, Словенія (2012, 2015, 2018). Дійсний член 
чотирьох міжнародних та українських громадських академій і трьох міжнарод-
них професійних співтовариств. Голова і член почесних, програмних і техніч-
них комітетів численних міжнародних і національних конференцій і симпозіу-
мів (Польща, Бельгія, Італія, Словенія). 

Наукові та почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України 
(1997); доктор технічних наук (1996); професор (1993); дійсний член (академік) 
НАПН України (2016); Державна премія України в галузі науки і техніки 
(2015); Державна премія України в галузі освіти (2018); Заслужений тренер 
України (2011); Почесний громадянин міста Кременчука (2016); Почесний 
професор КрНУ (2011). 

Ордени та медалі: Ордени князя Ярослава Мудрого V ст. (2018) і «За за-
слуги» III (2001), ІІ (2007) і ІІІ (2015) ступенів; Медалі Асоціації рятувальних 
формувань РФ «За выдающиеся восхождения» (2004), НАПН України «Григо-
рій Сковорода» (2012) і «Володимир Мономах» (2017), Вищої школи європей-
ських і регіональних студій (ВШЄРС, Чехія) «За заслуги перед ВШЄРС» (2013) 
і «За вірність ВШЄРС» (2015). 

Почесні грамоти та знаки: грамоти Верховної Ради України (2010), Кабі-
нету Міністрів України (2005), Рахункової палати України (2010), Міністерства 
освіти і науки України (2003), Національної академії наук України (2013), ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України (2007, 2012), а також знаки 
МОН України «Відмінник освіти України» (1996), «За наукові досягнення» 
(2007); Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2007); «Вина-
хідник СРСР» (1988); Федерації альпінізму України «Первовосходитель» 
(2005); Почесна відзнака комітету з фізичного виховання та спорту МОН Укра-
їни (2008): диплом ІІІ ступеня ВДНГ УРСР (1981). 
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ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ. 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ РОЗВИТКУ КрНУ 

 
КрНУ визнає державну політику і пов’язані з нею процедури, що забез-

печують якість освітніх і наукових послуг. Стратегія, політика і процедури пос-
тійного підвищення якості послуг мають офіційний статус, доступні для широ-
кого загалу та передбачають участь студентів і інших зацікавлених сторін у 
процесі її забезпечення, а саме: 

− офіційно визначені політика і процедури забезпечують загальну струк-
туру, в межах якої університет розробляє свою систему забезпечення якості і 
відслідковує її ефективність; 

− політика і процедури також сприяють визнанню з боку громадськості 
права університету на автономію; 

− політика містить програмні заяви про наміри та основні засоби, за до-
помогою яких вони будуть досягнуті. 

− університет прагне до входження до Європейського простору вищої 
освіти та науки. 

 
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ: 

− розвиток стратегічного партнерства університету з загальноосвітніми 
закладами, ЗВО І та ІІ рівнів акредитації регіону, підприємствами та організаці-
ями, соціальними структурами тощо; 

− моніторинг ринку з метою підготовки фахівців із урахуванням потреб 
споживачів наукових та освітніх послуг; 

− розширення зв’язків із громадськістю через засоби масової інформації, 
відкриті заходи та рекламу діяльності університету; 

− оптимізація обсягів прийому на навчання до університету з урахуван-
ням потреб ринку та демографічної ситуації на основі прогнозу та моніторингу, 
посилення індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

ТА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: 
– урізноманітнення спеціальностей для отримання другої вищої освіти; 
– розробка комплексної програми заходів з підвищення якості освіти і 

науки; 
– розробка заходів, спрямованих на вдосконалення навчальних програм 

згідно з вимогами Болонського процесу, спираючись на відповідність компете-
нтностей, отриманих студентом, його професійній та/або академічній кваліфі-
кації; 

– упровадження методики кількісного оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників; 

– системний аналіз стану працевлаштування випускників, забезпечення 
зворотного зв’язку з роботодавцями; 

– підвищення якості навчального процесу через запровадження техноло-
гій інноваційного навчання, оновлення навчальних програм, лекцій, практич-
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них занять, семінарів, лабораторних робіт, підготовка та видання сучасних під-
ручників і навчальних посібників; 

– доповнення навчальних планів дисциплінами варіативної складової, 
які вивчаються під час освоєння аналогічних спеціальностей у провідних уні-
верситетах світу, але не представлені в обов’язковій складовій вітчизняних на-
вчальних планів; 

– постійний моніторинг якості навчання; 
– залучення підприємств-споживачів до контролю і забезпечення впливу 

на якість підготовки фахівців; 
– забезпечення матеріального заохочення кращих студентів, розширення 

практики призначення іменних стипендій. 
 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ: 
– упровадження дієвих заходів профорієнтаційної та агітаційної роботи 

на базі аналізу прийому попередніх років; 
– збільшення контингенту, в тому числі за рахунок іноземних громадян, 

якісної рекламної компанії, маркетингової стратегії, ліцензування нових освіт-
ніх програм; 

– розробка якісних навчально-методичних комплексів, пакетів ЄКТС; 
− розширення діапазону роботи з обдарованими дітьми (відкриття уні-

верситетського ліцею за галузями знань; фахові та предметні олімпіади, конку-
рси наукових робіт, зокрема за форматом МАН України, створення профільних 
лабораторій для колективного використання школярами, проведення наукових 
пікніків та інших заходів) з метою залучення їх до навчання в університеті; 

– оптимізація правил прийому з урахуванням сучасних умов, демографі-
чної ситуації в регіоні та моніторингу структури результатів ЗНО; 

– створення на базі університету пункту реєстрації учасників ЗНО та за-
безпечення умов для його щорічного проведення. 

 
КАДРОВЕ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

– забезпечення не менше 10-15 захистів кандидатських і 1-3 докторських 
дисертацій щорічно; 

– підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури шляхом 
підготовки кадрів у встановлений термін навчання; 

– оптимізація роботи спеціалізованих вчених рад університету і забезпе-
чення захисту 15-20 дисертацій на них щорічно. 

– забезпечення впровадження та використання у навчальному процесі 
сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій; 

– модернізація та оновлення на кафедрах електронних баз даних мето-
дичного забезпечення; 

– дослідження ефективності впровадження елементів дистанційного на-
вчання; 

– забезпечення видання 10-12 навчальних посібників, підручників і нау-
кових монографій за рік; 
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– моніторинг науковців університету і рекомендація до аспірантури пер-
спективних магістрів й асистентів кафедр; 

− удосконалення структури та системи управління інформаційним за-
безпечення навчального процесу; 

− упровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій в освіті 
та науці; 

− забезпечення вільного доступу до національних і міжнародних освіт-
ніх та наукометричних платформ і баз даних, зокрема Scopus і WoS CC. 

 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ: 

– створення інвестиційно привабливого іміджу університету; 
– розвиток фундаментальних наукових досліджень і прикладних розро-

бок, диверсифікація джерел їх фінансування; 
– інтеграція освіти, науки й економіки на регіональному, національному 

та міжнародному рівні; 
– фандрайзинг традиційних та нових матеріальних ресурсів; 
– створення нових продуктів інтелектуальної власності; 
– трансфер технологій у виробництво; 
– удосконалення системи управління та фінансування науково-дослідної 

діяльності; 
– формування сучасної матеріально-технічної дослідницької бази; 
– інтеграція університетського сектора досліджень і розробок у націона-

льний і міжнародний науково-технологічний простір; 
– розвиток інноваційної діяльності шляхом підвищення інноваційності 

наукових розробок; 
– упровадження нових інформаційних технологій наукових досліджень 

на рівні міста, району, області і країни; 
– забезпечення участі університету в національних та міжнародних рей-

тингах; 
– відкриття нових спеціалізованих вчених рад з присудження наукового 

ступеня кандидата і доктора наук; 
– мотивація активної наукової роботи студентів, аспірантів і молодих 

учених через розвиток наукових товариств та залучення до наукових дослі-
джень на платній основі; 

– забезпечення підвищення публікаційної активності науковців універ-
ситету за рахунок їх видання у провідних національних та іноземних наукових 
журналах, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних. 

 
ПРОЦЕСИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: 

– розширення зв’язків із ЗВО інших країн з метою обміну викладачами і 
студентами та співпраці у науковій та навчальній діяльності; 

– проведення роботи із залучення до навчання в університеті іноземних 
студентів; 
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– проведення комплексу інформаційних заходів з питань участі у гран-
тових програмах, отримання стипендій, участі у конкурсах, стажування за кор-
доном; 

– забезпечення участі у міжнародних і європейських програмах, зокрема 
«Відкритий світ», академічних обмінів імені Фулбрайта, Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD), Erasmus+, Horizon 2020, Eureka тощо. 

 
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. 

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 
– проведення тематичних заходів національно-патріотичного спряму-

вання; 
– посилення просвітницької роботи з метою впровадження здорового 

способу життя та протидії поширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, ту-
беркульозу; 

– покращення добору кураторів, їх навчання, продовження роботи уні-
верситетської школи кураторів, забезпечення змістовності кураторських годин; 

– сприяння роботі органів студентського самоврядування, підвищення 
їхньої ролі в організації навчально-виховного процесу, вирішенні питань посе-
лення й організації студентського життя в гуртожитках; 

– сприяння розвитку студентських аматорських колективів художньої 
самодіяльності, організації змістовного дозвілля студентів, проведення низки 
розважальних заходів: «Королева Університету», чемпіонат КВК, фестиваль 
«Студентська весна» тощо; 

– урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у поза на-
вчальний час, у тому числі у вихідні та святкові дні. 

 
ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
− розроблення управлінських регламентів, що відповідають новій струк-

турі університету; 
− визначення системи індикаторів соціальної інфраструктури універси-

тету; 
− розробка і впровадження контрактної системи найму і оплати праці 

науково-педагогічних працівників; 
− розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної діяльності 

науково-педагогічних працівників; 
− визначення критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців, розро-

блення та впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобут-
тям вищої освіти та наукових ступенів за різними напрямами та спеціальностя-
ми; 

− встановлення критеріїв якості роботи господарських служб і контроль 
за їх дотриманням; 

− ендавмент для освітньої та наукової діяльності за рахунок різноманіт-
них джерел; 

− створення системи захисту прав інтелектуальної власності; 
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− оптимізація штатного розпису відповідно до наявного контингенту 
студентів; 

− зведення до виправданого мінімуму кількості зовнішніх і внутрішніх 
сумісників; 

− зменшення обсягів погодинної оплати за рахунок оптимізації плану-
вання навчальних доручень; 

− збільшення кількості іноземних студентів; 
− залучення спонсорських коштів для потреб утримання матеріальної 

бази університету; 
− збільшення обсягів наданих орендованих площ; 
− проведення своєчасного ремонту приміщень, забезпечення матеріаль-

но-технічних і санітарно-гігієнічних умов для організації навчально-виховного 
процесу; 

− гарантування безпечних і сприятливих умов праці і навчання. 
 

ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ: 
− підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів матері-

ально-технічною базою університету; 
− забезпечення сталого підвищення енергоефективності будівель універ-

ситету; 
– розширення взаємодії університету з органами місцевої та обласної 

влади для впровадження енергоефективних технологій у житлово-
комунальному господарстві; 

– залучення спонсорів, інвесторів, грантових ресурсів для модернізації 
будівель університету. 
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стратегічний 
напрям 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

сутність Забезпечення дотримання прав громадян на освіту в умовах 
гласності та відкритості під час проведення всіх процедур з 
прийому на навчання, поновлення до складу студентів незале-
жно від тривалості перерви в навчанні, причин виключення і з 
урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік 
навчального процесу 
 

учасники Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, професій-
но-технічних училищ, коледжів, технікумів, батьки абітурієн-
тів, інститути, факультети, кафедри, підрозділи університету 
 

відповідальні 
виконавці 

Ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, 
завідувачі кафедр, професорсько-викладацький та навчально-
допоміжний персонал університету 
 

мета Формування контингенту студентів згідно з планами прийому 
на навчання за державним замовленням та за кошти юридич-
них і фізичних осіб з урахуванням демографічних змін та кон'-
юнктури на ринку праці 
 

завдання 1 Розвиток стратегічного партнерства з загальноосвітніми за-
кладами, ЗВО І та ІІ рівнів акредитації регіону, підприємства-
ми та організаціями, соціальними структурами. 
2 Моніторинг ринку з метою підготовки фахівців із урахуван-
ням потреб споживачів наукових та освітніх послуг. 
3 Розширення зв’язків з громадськістю через засоби масової 
інформації, соціальні мережі, відкриті заходи та рекламу дія-
льності університету. 
4 Оптимізація обсягів прийому до КрНУ з урахуванням потреб 
ринку та демографічної ситуації на основі прогнозу та моніто-
рингу, посилення індивідуалізації агітаційної роботи тощо. 
 

показники Кількість поданих заяв, кількість зарахованих на навчання: 
 з урахуванням сертифікатів зовнішнього тестування; 
 сільської молоді; 
 осіб, які вступили на основі повної загально-середньої освіти; 
 осіб, які вступили на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; 
 осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, пер-
шочергове зарахування; 
 іноземних громадян; 
 громадян України, звільнених зі строкової військової служби 
в рік вступу до вищого навчального закладу; 
 осіб, які зараховані на умовах цільового прийому. 
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індикатори  
 

Виконання планових показників прийому за кількісними та 
якісними ознаками 
 

системні 
складові 

 

1 Підготовка випускників загальноосвітніх закладів до ЗНО. 
2 Підготовка для вступу на навчання випускників загальноос-
вітніх закладів, які здобули середню освіту минулими роками. 
3 Підготовка для вступу на навчання за скороченими програ-
мами підготовки випускників технікумів, коледжів з дисциплін 
професійного спрямування для вступу. 
4 Підготовка для вступу на навчання за ОКР «магістр» з інозе-
мної мови. 
5 Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у різних 
сферах економіки, управління, техніки та технологій. 
6 Забезпечення розвитку освіти для дорослих. 
7 Співпраця з освітніми закладами регіону, підприємствами та 
організаціями, соціальними структурами. 
8 Надання інформаційних послуг з організації прийому на на-
вчання. 
9 Проведення дослідження ринку підготовки фахівців із ураху-
ванням потреб у наукових та освітніх послугах. 
10 Проведення рекламних заходів щодо діяльності університе-
ту шляхом розміщення інформації в ЗМІ. 
11 Проведення відкритих заходів за участю представників ка-
федр та ректорату: «День відкритих дверей», «Студент року», 
Королева КрНУ, Кубок випускника, Кубок ректора КВН, Сту-
дентська весна. 
12 Участь у виставкових заходах міста та регіону. 
13 Проведення агітаційної роботи у регіоні через студентів та 
випускників минулих років. 
 

етапи 
і терміни 

 

1 Проведення агітаційної та профорієнтаційної роботи (протя-
гом) календарного року. 
2 Прийом та зарахування на навчання – відповідно до термінів 
визначених умовами прийому до ЗВО України. 
 

очікувані 
результати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Збільшення кількості поданих заяв до університету. 
2 Забезпечення виконання обсягів прийому до навчання в уні-
верситеті. 
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Стратегічний 
напрям 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ТА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 

сутність 
 

Керуючись основними правовими, організаційними та фінан-
совими засадами функціонування системи вищої освіти Украї-
ни на рівні університету створюються умови для посилення 
співпраці з бізнесом (ринком праці) та закордонними ЗВО з 
метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу 
для інноваційного розвитку міста, регіону, країни, самореалі-
зації особистості, забезпечення потреб суспільства у кваліфіко-
ваних фахівцях. 
 

учасники 
 

Інститути, факультети, кафедри, підрозділи університету, 
представники бізнесу, закордонні університети, абітурієнти, 
студенти та аспіранти 
 

відповідальні 
виконавці  

 

Ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, 
завідувачі кафедр, професорсько-викладацький та інший пер-
сонал університету 
 

мета 
 

Забезпечення організації освітнього процесу в університеті, 
спрямованого на здобуття студентами й аспірантами якісної 
вищої освіти і на створення нових знань, умінь та навичок, що 
забезпечують їх компетентність відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти, зокрема її дуальній складовій 
 

завдання  1 Узгодження освітніх програм з бізнесом. 
2 Розробка інтегрованих освітніх програм з іншими ЗВО світу. 
3 Розширення переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців. 
4 Реалізація програм «Освіта впродовж життя». 
5 Проведення університетського моніторингу якості вищої 
освіти із залученням роботодавців. 
6 Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних 
технологій. 
7 Створення ефективної платформи для дуальної освіти. 
 

показники  1 Рівень здобутих випускниками знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, їх відповідність стандартам освіти. 
2 Відповідність рівня організації освітнього процесу в універ-
ситеті державним стандартам якості освітньої діяльності. 
3 Попит на випускників КрНУ. 
 

індикатори 
 

1 Конкурсна ситуація при вступі на спеціальності. 
2 Кількість іноземних студентів. 
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3 Місця університету в освітянських рейтингах. 
4 Число призерів всеукраїнських і міжнародних студентських 
олімпіад. 
5 Кількість першокурсників за державним замовленням. 
6 Число вступників на магістерські програми із інших ЗВО. 
7 Кількість освітніх програм, інтегрованих з університетами 
світу. 
 

системні 
складові 

 

1 Розробка освітніх програм згідно зі стандартною класифіка-
цією освіти та національною рамкою кваліфікацій. 
2 Оптимізація переліку спеціальностей/програм підготовки фа-
хівців відповідно до потреб ринку праці. 
3 Узгодження освітніх програм з іноземними університетами. 
4 Впровадження державних стандартів якості освіти та станда-
ртів якості освітньої діяльності. 
5 Розробка і впровадження моніторингу якості вищої освіти, 
зокрема шляхом втілення стандартів доброчесності. 
 

етапи 
і терміни 

 

1 Розробка і узгодження освітніх програм, їх ліцензування й 
акредитація – постійно. 
2 Забезпечення рівня освітньої діяльності і рівня підготовки 
фахівців відповідно до державних стандартів – постійно. 
3 Випуск конкурентоспроможних фахівців – постійно. 
 

очікувані 
результати 

Визнання університету на регіональному, державному та між-
народних рівнях. 
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Стратегічний 
напрямок 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 
 

сутність 
 

Дослідження тенденцій і перспектив розвитку ринку освітніх 
послуг. Створення системи формування інформаційної бази 
підприємств міста та регіону. Моніторинг ринку праці і аналіз 
працевлаштування випускників 
 

учасники 
 

Відділ сприяння працевлаштуванню та практичної підготовки 
(СППП) 
 

відповідальні 
виконавці  

Проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх 
технологій 
Директори інститутів 
Декани факультетів 
Завідуючі випусковими кафедрами 
 

мета 
 

Випуск конкурентоспроможних фахівців на ринок праці. 
Впровадження інформаційно-інноваційних засобів з метою 
організованого інформування студентів-випускників про роль 
та перспективи обраної професії, про зміст професійної діяль-
ності, а також про вимоги, які висуває професія до людини, її 
особистісних якостей та здібностей. Формування та розвиток у 
студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в 
умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними ме-
тодами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі 
 

завдання 
 

− розроблення цілісної системи пошуку талановитої молоді, її 
педагогічного і наукового розвитку та подальшого супроводу 
у кар'єрному рості; 
− сприяння тимчасової зайнятості молоді, що вчиться, і 
працевлаштуванню випускників; 
− визначення перспективних сегментів ринку освітніх послуг; 
− вивчення попиту на освітні послуги в регіоні; 
− вироблення відповідних пропозицій для університету; 
− моніторинг ринку праці і аналіз працевлаштування. 
 

показники  – кількість проведених організаційних заходів (семінарів-
тренінгів, ярмарків вакансій, днів кар'єри, презентацій підпри-
ємств і організацій працедавців і тому подібне), сприяючих 
успішному працевлаштуванню студентів і випускників; 
− число працевлаштованих випускників усіх форм навчання; 
− збільшення кількості баз практики та підприємств-робото-
давців. 
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індикатори 
 

– рейтинг «Компас» за даними попиту ринку праці (компанія 
«Сістем Кепітел Менеджмент» і Київський міжнародний ін-
ститут соціології); 
– рейтинг ЗВО України за даними оцінки випускників потен-
ційними роботодавцями (журнал «Деньги»); 
 

системні 
складові 

 

− співпраця з підприємствами і організаціями, промовцями як 
працедавці для студентів і випускників університету; 
− надання на договірній основі потенційним працедавцям 
інформаційних послуг з організації проходження практики і 
підбору необхідних співробітників з числа студентів і 
випускників університету; 
− формування інформаційної бази відносно підприємств, в 
яких можливе проходження всіх видів практик в розрізі 
спеціальностей; 
− збір, узагальнення, аналіз і надання студентам інформації 
про кадрові переваги і вимоги, що пред'являються до 
претендента робочого місця; 
− організація тимчасової зайнятості студентів університету; 
− виявлення чинників конкурентоспроможності випускників 
університету на ринку праці; 
− залучення підприємств різних форм власності до участі в 
дуальній освіті (цільова підготовка, курси, практика і ін.); 
− взаємодія з територіальними органами державної служби 
зайнятості населення, громадськими організаціями і об'єднан-
нями, зацікавленими в поліпшенні положення випускників 
університету на ринку праці; 
− проведення організаційних заходів (семінарів-тренінгів, 
ярмарків вакансій, днів кар'єри, презентацій підприємств і 
організацій працедавців і тому подібне), що сприяють успіш-
ному працевлаштуванню студентів і випускників; 
− ведення інформаційної і рекламної діяльності, направленої 
на профорієнтацію і сприяння працевлаштуванню випускни-
ків університету; 
− дослідження тенденцій і перспектив розвитку ринку освітніх 
послуг у Полтавської області; 
− проведення маркетингових досліджень, аналізу і моніторин-
гу цільової аудиторії споживачів освітніх послуг (абітурієнтів, 
студентів, випускників). 
 

очікувані 
результати 

 

– розширення зв’язків із підприємствами , співпраці у практи-
чній підготовці студентів та подальшому їх працевлаштуванні; 
− 100 % працевлаштування випускників університету усіх 
форм навчання. 
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Стратегічний 
напрям 

 

КАДРОВЕ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

сутність 
 

1 Забезпечення і постійна підтримка вимог до кадрового, на-
вчально-методичного, матеріально-технічного та інформацій-
ного забезпечення освітнього процесу у відповідності до ста-
ндартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти. 
2 Забезпечення і постійна підтримка стану відповідності уні-
верситету до вимог щодо змісту та результатів освітньої дія-
льності за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеці-
альності відповідно до Національної рамки кваліфікацій. 
 

учасники 
 

Державні органи, бізнес, інститути, факультети, кафедри, під-
розділи університету, студенти, аспіранти, докторанти, слу-
хачі 
 

відповідальні 
виконавці 

 

Ректор, проректори, директори інститутів, декани факульте-
тів, завідувачі кафедр, керівники підрозділів 
 

мета 
 

Створення умов для підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу для високотехнологічного та інновацій-
ного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечен-
ня потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікова-
них фахівцях 
 

завдання 
 

1 Розробка освітніх програм для кожного рівня в межах кож-
ної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфі-
кацій. 
2 Розробка і впровадження стандартів освітньої діяльності 
відповідно до стандартів вищої освіти. 
3 Розробка і впровадження системи внутрішнього забезпе-
чення якості вищої освіти. 
4 Посилення співпраці з бізнесом регіону. 
 

показники  1 Стан акредитації освітніх програм. 
2 Рівень підготовки фахівців (результати освітньої діяльності 
за рівнями вищої освіти в межах кожної спеціальності). 
3 Попит на випускників з боку держави і бізнесу. 
4 Конкурсна ситуація при вступі (привабливість освітніх про-
грам), зокрема для іноземних студентів. 
 

індикатори 
 

1 Статус університету. 
2 Кількість освітніх програм, їх освітній рівень. 
3 Конкурсна ситуація при вступі (щорічно). 
4 Стан працевлаштування випускників (щорічно). 
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5 Місце університету у національних та міжнародних рейтин-
гах. 
 

системні 
складові 

 

1 Аналітично-прогностична діяльність по визначенню впливу 
демографічної соціально-економічної ситуації в місті та регі-
оні, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери на ро-
звиток освіти в місті та регіоні. 
2 Методична робота по розробці навчальних планів та доку-
ментів змісту освіти. 
3 Розробка стандартів університету. 
4 Атестація педагогічного та науково-педагогічного складу 
університету. 
 

етапи 
і терміни 

 

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 здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних працівників університету. 
 

очікувані 
результати 

Створення умов для підготовки конкурентоспроможних та 
кваліфікованих фахівців для забезпечення потреб міста, регі-
ону та країни. 
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Стратегічний 
напрям 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

сутність 
 

Структурно-функціональна організація науково-дослідної дія-
льності університету є центральною ланкою в механізмі інтег-
рації освіти, науки й економіки, яка забезпечує сталий розви-
ток сучасного суспільства на локальному, регіональному, дер-
жавному та міжнародному рівні. Її структурна складова базу-
ється на матеріально-технічних ресурсах, а функціональна − 
визначається інтелектуальними здобутками, що їх продукують 
кадри вищої кваліфікації. 
 

учасники  Наукові школи 
Науково-технічна рада 
Рада товариства студентів, аспірантів та молодих учених 
Науково-дослідна частина 
Відділ аспірантури та докторантури 
Центр міжнародної діяльності 
Спеціалізовані вчені ради 
Інститути і факультети 
Кафедри та їх науково-дослідницькі підрозділи 
Наукові видання 
 

відповідальні 
виконавці  

Перший проректор 
Начальник науково-дослідної частини 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 
Директор центру міжнародної діяльності 
Директори інститутів і декани факультетів 
Завідувачі кафедр 
Лідери наукових шкіл 
 

мета 
 

Формування конкурентоспроможного й ефективно функціо-
нуючого сектору фундаментальних досліджень і прикладних 
розробок, а також забезпечення його провідної ролі у процесах 
технологічної модернізації економіки на регіональному, націо-
нальному і світовому рівнях 
 

завдання  – створення інвестиційно привабливого іміджу університету; 
– розвиток фундаментальних наукових досліджень і приклад-
них розробок; 
– інтеграція освіти, науки й економіки; 
– фандрайзинг традиційних та нових матеріальних ресурсів; 
– створення нових продуктів інтелектуальної власності; 
– трансфер технологій у виробництво; 
– удосконалення системи управління та фінансування науково-
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дослідної діяльності; 
– упровадження в освітній процес результатів оригінальних 
досліджень; 
– формування сучасної матеріально-технічної дослідницької 
бази; 
– інтеграція університетського сектора досліджень і розробок у 
національний і міжнародний науково-технологічний простір; 
– розвиток інноваційної діяльності; 
– упровадження нових інформаційно-комунікаційних техноло-
гій на рівні міста, району, області і країни. 
 

показники  – державні та іноземні гранти на науково-дослідну роботу; 
– державні та іноземні премії та стипендії, у т.ч. для молодих 
учених; 
– друкована наукова продукція у вітчизняних видавництвах 
(матеріали конференцій, статті, монографії тощо); 
− друкована наукова продукція за кордоном, особливо у науко-
вих виданнях з імпакт-фактором та науковій періодиці, що ін-
дексується у МНБД Scopus і WoS; 
– охоронні документи інтелектуальної власності; 
– захисти кваліфікаційних робіт за магістерськими програмами; 
– захисти кандидатських (PhD) і докторських дисертацій; 
– кількість проведених наукових заходів; 
– кількість новостворених одиниць техніки, технологій, мате-
ріалів, методів, теорій, зокрема впроваджених у виробництво 
та навчальний процес; 
– кількість студентів з оплатою наукової роботи із загального і 
спеціального фондів; 
– призові місця у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах 
наукових робіт студентів; 
– кількість опублікованих статей за участю студентів; 
– капітальні витрати на придбання нового наукового обладнан-
ня за кошти загального й спеціального фондів, спонсорів та ін-
весторів тощо; 
– кількість новостворених інноваційних, наукових та науково-
технічних інфраструктур (стартап-центрів, бізнес-інкубаторів, 
технологічних або наукових парків, лабораторій, міжвідомчих 
центрів, НДІ, центрів спільного користування, у т.ч. спільних із 
НУ Національної та галузевих академій наук, інших відомств, 
закордонних НУ і ЗВО. 

індикатори 
 

− QS World University Rankings (компанія Quacquarewlli 
Symonds); 
− THE World University Rankings (компанія Thomson Reuters); 
– загальносвітовий рейтинг університетів за даними міжнарод-
ної БД Webometrics; 
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– консолідований рейтинг ЗВО України незалежного інтернет-
ресурсу OSVITA.UA; 
– національний рейтинг ТОП 200 ЗВО України; 
– рейтинг національних університетів SCIverse за наукометри-
чними показниками міжнародної БД Scopus; 
– рейтингові показники індексування публікаційної активності 
наукових видань КрНУ у наукометричних БД Index Copernicus, 
Google Scholar, Inspec, РІНЦ тощо; 
– рейтинг «Компас» за даними попиту ринку праці (компанія 
«System Capital Management» і Київський міжнародний інсти-
тут соціології); 
– рейтинг ЗВО України за даними оцінки випускників потен-
ційними роботодавцями (журнал «Деньги»); 
– ІР (імпакт-фактор наукового видання статті); 
– h-index (індекс Гірше науковця). 
 

системні 
складові 

 

– проведення фундаментальних досліджень і прикладних роз-
робок за науковими напрямками, визначеними МОНУ для ба-
зового фінансування; 
– підтримка існуючих і формування нових наукових шкіл; 
– підготовка кадрів вищої кваліфікації; 
– створення та захист інтелектуальної власності й авторських 
прав дослідників; 
– комерціалізація прикладних розробок шляхом трансферу но-
вітніх технологій; 
– стандартизація, метрологія, патентно-ліцензійна діяльність; 
– інформаційно-маркетингове забезпечення виходу науково-
технічної продукції на світовий ринок; 
– співпраця з академічними та галузевими НУ з метою спільно-
го виконання важливих науково-технічних завдань, а також 
участь у міжнародних науково-технічних програмах; 
– мотивація наукових досліджень молодих учених і обдарова-
них студентів, залучення їх до наукових шкіл, проведення кон-
курсів студентських наукових робіт і розробок, стартапів, хака-
тонів, воркшопів тощо. 
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етапи
і терміни
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НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У SCOPUS ТА WoS 

 
 

МОНОГРАФІЇ Й ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ 
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очікувані 
результати 

 

– національне та міжнародне визнання університету; 
– 10-15 захистів кандидатських (PhD) і докторських дисертацій 
щорічно; 
– захист дисертацій у встановлений термін після закінчення 
аспірантури або докторантури; 
– відповідність кадрового складу кафедр до акредитаційних 
вимог; 
– захист не десяти дисертацій у спеціалізованих вчених радах 
університету щорічно; 
– досконала система підвищення кваліфікації НПП; 
– провідні місця університету в національних та міжнародних 
рейтингах; 
– доведення обсягів фінансування НДР за рахунок замовника 
до трьох млн. грн. за рік через підвищення інноваційності нау-
кових розробок; 
– ефективний державний і іноземний фандрайзинг (1-2 заявки 
на отримання грантів або участь у конкурсах на фінансування 
від інституту чи факультету); 
– відкриття нових і підвищення статусу існуючих СВР; 
– результативні показники студентської наукової роботи на рі-
вні ТОП-10 ЗВО України; 
– підвищення якості публікацій науковців за рахунок їх видан-
ня у провідних національних та іноземних журналах, індексо-
ваних у Scopus і WoS; 
– збільшення кількості НПП з кількістю публікацій у Scopus і 
WoS п’ять і більше; 
– розширення зв’язків із ЗВО і НУ з інших країн шляхом обмі-
ну викладачами і студентами, співпраці у науковій та навчаль-
ній діяльності, зокрема за рахунок програм Еrasmus+, Відкри-
тий світ, Фулбрайта тощо; 
– залучення до навчання в КрНУ іноземних студентів. 
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Стратегічний 
напрям

 

ПРОЦЕСИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

сутність 
 

Процеси, пов’язані з інтернаціоналізацією, покликані сформу-
вати нову психологічну готовність сприймати міжнародну 
співпрацю екосистеми університету не як окремий вид діяльно-
сті, а як природний елемент життя кожного студента та викла-
дача, спрямований на підвищення авторитету КрНУ, забезпе-
чення міжнародного визнання та відповідного рейтингу, а та-
кож на наповнення бюджету. Одним із процесів інтернаціоналі-
зації є інтеграція КрНУ у міжнародній освітній і науковий про-
стір шляхом поточного і перспективного планування міжнаро-
дної співпраці, проведення відповідної політики, вирішення ор-
ганізаційних, фінансових і кадрових питань управління міжна-
родною діяльністю університету.  
 

учасники 
 

Центр міжнародної діяльності 
Науково-дослідна частина 
Відділ аспірантури та докторантури 
Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації 
Навчальний відділ 
Приймальна комісія 
Інститути і факультети 
Кафедри та їх науково-дослідницькі підрозділи 
 

відповідальні
виконавці 

Перший проректор 
Директор Центру міжнародної діяльності 
Директор центру підвищення кваліфікації та професійної адап-
тації 
Начальник науково-дослідної частини 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 
Завідувач навчального відділу 
Відповідальний секретар приймальної комісії 
Директори інститутів і декани факультетів 
Завідувачі кафедр 
 

мета 
 

− створення оптимальних умов академічної мобільності для ви-
кладачів і студентів університету; забезпечення освітнього 
процесу кадрами вищої кваліфікації, що володіють міжнарод-
ним досвідом організації навчальної роботи й оцінки якості 
знань, збільшення контингенту іноземців; 
− інтеграція університету як рівноправного партнера в міжна-
родний науково-освітній простір, забезпечення стійких зв’язків 
із зарубіжними суб’єктами партнерства в науково-дослідній 
області; досягнення міжнародного рівня конкурентоспромож-
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ності результатів науково-дослідної діяльності; вихід на світо-
вий ринок наукомістких технологій і науково-технічної проду-
кції. 
 

завдання  − координація діяльності інститутів, деканатів, кафедр та стру-
ктурних підрозділів університету, пов'язаної з їх участю у між-
народному співробітництві; 
− розширення діяльності університету у впливових міжнарод-
них організаціях, проектах, програмах, створення спільних з 
міжнародними організаціями структур; 
− забезпечення якості підготовки кадрів для іноземних країн і 
за рахунок цього – підвищення авторитету КрНУ на світовій та 
вітчизняній науковій арені; 
− диференціація і розширення міжнародного співробітництва 
КрНУ у регіонах світу; 
− розширення співдружності з країнами світу, зокрема Євро-
пейського Союзу, країнами Сходу та Африки тощо; 
− створення в університеті середовища, сприятливого для роз-
будови міжнародної діяльності. 
 

показники  – державні та іноземні гранти на спільні наукові проекти; 
– іноземні премії та стипендії у галузі освіти, науки і техніки; 
– друкована наукова продукція за кордоном, особливо у науко-
вих виданнях з імпакт-фактором та науковій періодиці, що ін-
дексується у міжнародних БД Scopus, платформі WoS тощо; 
– охоронні документи інтелектуальної власності європейського 
й міжнародного стандарту; 
– захисти спільних кваліфікаційних робіт бакалавра, магістра та 
доктора філософії; 
– проведення та участь у наукових заходах за кордоном; 
– кількість новостворених одиниць техніки, технологій, матері-
алів, методів, теорій спільно з іноземними партнерами; 
– кількість студентів і аспірантів КрНУ, що навчаються за кор-
доном; 
– участь і призові місця у Міжнародних конкурсах наукових 
робіт студентів, фахових олімпіад тощо; 
– кількість новостворених елементів інноваційної інфраструк-
тури сумісно з іноземними партнерами (стартап центри, бізнес-
інкубатори, технопарки, наукові парки та інше); 
– капітальні витрати на придбання нового наукового обладнан-
ня за кошти закордонних спонсорів, інвесторів тощо; 
− обсяги фінансових надходжень за навчання іноземних студе-
нтів та виконання науково-дослідних проектів на замовлення 
іноземних організацій, установ і закладів; 
− кількість іноземних студентів і аспірантів, що навчаються у 
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КрНУ; 
− кількість студентів й аспірантів, які проходили навчальні 
практики / стажування в організаціях, установах і навчальних 
закладах за кордоном; 
− кількість викладачів, які пройшли стажування або здійснюва-
ли наукову / педагогічну роботу за кордоном; 
− кількість викладачів, які перебували у відрядженнях за кор-
доном; 
− науково-педагогічні працівники, які мають почесні звання 
іноземних навчальних закладів; 
− проходження мовних курсів за кордоном викладачами , аспі-
рантами і студентами; 
− кількість студентів, які вивчають іноземні мови; 
− стан співпраці з іноземними науковими й навчальними закла-
дами й установами (кількість угод про співпрацю). 
 

індикатори  
 

– міжнародні рейтинги ЗВО; 
– Національний рейтинг ТОП 200 ЗВО України; 
– статті, що індексуються за показниками НМ БД Scopus; 
– число іноземних студентів; 
– h-index (індекс Гірше науковця). 
 

системні 
складові 

 

1 Міжнародна студентська мобільність 
1.1 Розробка програм спільних освітніх курсів із зарубіжними 
ЗВО-партнерами, призначених для навчання студентів КрНУ у 
провідних навчальних закладах Європи з перспективою отри-
мання подвійного диплому; 
1.2 Організація практики (стажування) студентів КрНУ на зако-
рдонних підприємствах різних галузей економіки; 
1.3 Організація навчання, стажування й обміну студентами й 
аспірантами іноземних ЗВО та НУ, з якими підписані договори 
про співпрацю; 
1.4 Забезпечення можливості навчання, стажування й обміну 
студентами й аспірантами за кордоном у рамках міжнародних 
програм і грантів; 
1.5 Організація мовних практик для студентів за кордоном та 
участь студентів у літніх школах за професійним спрямуван-
ням; 
1.6 Впровадження програм «Подвійний диплом» з іноземними 
вищими навчальними закладами при підготовці магістрів; 
1.7 Участь магістрів, аспірантів, науковців та НПП КрНУ у 
Державній програмі мобільності; 
1.8  Участь студентів у міжнародних олімпіадах і конкурсах; 
1.9 Участь наукових робіт студентів в конкурсах, які фінансу-
ються Міжнародними фондами; 
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1.10 Налагодження систематичної роботи з інформування сту-
дентів про участь у міжнародних освітніх і наукових програмах 
й проектах. 
2 Академічні обміни 
2.1 Залучення науковців, фахівців закордонних університетів та 
провідних фірм з метою проведення тематичних лекцій, курсів і 
майстер-класів для студентів КрНУ (імпорт освітніх послуг); 
2.2 Здійснення заходів, спрямованих на досягнення студентами, 
аспірантами, науковими та науково-педагогічними працівника-
ми університету рівня знань іноземної мови В2; 
2.3 Організація навчання, стажування й обміну викладачами з 
навчальними та науковими закордонними закладами, з якими 
підписані договори про співробітництво; 
2.4 Участь у програмах білатерального та полілатерального об-
міну науковими, науково-педагогічними працівниками і здобу-
вачами, з метою їх стажування та підвищення кваліфікації; 
2.5 Забезпечення можливості навчання, стажування й обміну 
викладачами за кордоном у рамках міжнародних програм; 
2.6 Налагодження систематичної роботи з інформування викла-
дачів про участь у міжнародних освітніх і наукових програмах і 
проектах. 
3 Експорт освітніх послуг 
3.1 Забезпечення набору на навчання, передбаченою ліцензією 
кількості студентів-іноземців (75) та якості їх освіти; 
3.2 Розширення кола додаткових освітніх послуг, які можуть 
надаватися іноземним громадянам (наукове стажування, магіс-
терські практики, частковий та повний курс навчання англійсь-
кою мовою); 
3.3 Системна PR-компанія університету за межами України че-
рез публікацію інформації в буклетах, міжнародних, у тому чи-
слі інтернет-виданнях, альманахах, профільних, зокрема науко-
вих виданнях; 
3.4 Підтримка зв’язків з випускниками-іноземцями з метою ре-
клами та залучення їх співвітчизників до навчання в КрНУ; ор-
ганізація зустрічей з видатними іноземними вченими, лауреа-
тами міжнародних премій тощо; 
3.5 Розробка організаційних та виховних заходів для соціальної 
адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу. 
4 Співпраця в галузі науково-дослідної роботи 
4.1 Експорт наукових послуг; 
4.2 Збільшення кількості запитів до міжнародних фондів на фі-
нансування наукових проектів, грантів; 
4.3 Участь студентів, аспірантів, науковців та НПП КрНУ в мі-
жнародних закордонних конференціях, симпозіумах, воркшо-
пах, хакатонах тощо; 
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4.4 Друк наукових статей викладачів університету у міжнарод-
них виданнях, включених до WoS і Scopus; 
4.5 Збільшення представництва наукового та науково-
педагогічного складу університету у редакційних колегіях за-
кордонних наукових видань; 
4.6 Висвітлення наукових досягнень університету на міжнарод-
ному рівні під час участі у міжнародних заходах, організованих 
як на території України, так і за її межами; 
4.7 Забезпечення взаємного обміну науковою і науково-
технічною інформацією, використання міжнародних інформа-
ційних фондів та систем; 
4.8 Підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на ос-
нові відповідних угод; 
4.9 Проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конфере-
нцій та виставкових заходів тощо; 
4.10 Провадження спільної видавничої діяльності та обмін нау-
ковою друкованою продукцією. 
5 Співпраця в галузі культури та спорту 
5.1 Організація заходів з метою кращого ознайомлення україн-
ських громадян з іноземною культурою та іноземних громадян 
– з українською; 
5.2 Організація заходів з метою формування загальнолюдських 
цінностей та міжнаціональної поваги; 
5.3 Активізація роботи участі студентів та наукових, НПП 
КрНУ у міжнародних спортивних та культурних заходах (між 
університетських, професійних конкурсах та змаганнях); 
5.4 Обмін запрошеннями для участі у фестивалях, конкурсах та 
інших культурно-масових заходах, що проводяться навчальни-
ми закладами; 
5.5 Проведення спільних змагань між спортсменами навчаль-
них закладів. 
 

етапи 
і терміни 

 

Збільшення експорту освітніх і наукових послуг у 1,5-2,5 рази 
протягом кожного із двох етапів реалізації програми стратегіч-
ного розвитку КрНУ (2018-20 і 2021-23 рр.). 

 
очікуванні 
результати 

− участь науковців КрНУ в консорціумах , створених на плат-
формі міжнародних, зокрема європейських програм Erasmus+, 
Horizon 2020, Eureka тощо; 
− проведення моніторингу існуючого стану і потенційних мож-
ливостей і ресурсів міжнародної співпраці на факультетах, ка-
федрах і підрозділах університету, залучення їх до розширення 
міжнародної освітньої і наукової співпраці КрНУ; 
− формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для 
реалізації основної мети і завдань міжнародної діяльності: роз-
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виток інформаційної інфраструктури міжнародної діяльності, 
створення взаємозв'язків між інформаційними системами між-
народної служби й університету; 
− розширення міжнародних контактів, необхідних для забезпе-
чення науково-практичної діяльності та навчально-методичної 
роботи університету; 
− підвищення якості підготовки студентів і викладачів, а також 
забезпечення професійного росту та підвищення свідомості че-
рез участь у міжнародних програмах та проектах; 
− підвищення рейтингу КрНУ за рахунок збільшення вагомості 
показників з міжнародної діяльності; 
− активна участь КрНУ у складі Міжнародної, Європейської, 
Євразійської та Чорноморської асоціаціях університетів; 
− вступ університету до інших міжнародних освітніх та науко-
вих асоціацій, організацій, програм, фондів у формі повного або 
асоційованого членства; 
− розповсюдження рекламної інформації про наукові, освітні, 
культурні здобутки та досягнення університету серед міжнаро-
дних фондів, асоціацій, університетів-партнерів. 
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Стратегічний 
напрям

 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. 
РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

сутність 
 

Створення умов для розвитку особистості студента в навчаль-
ний і позаудиторний час через покращення якості освіти, інди-
відуальної роботи кураторів, організацію виховних заходів на-
ціонально-патріотичного, морально-етичного, правового, тру-
дового, екологічного, естетичного спрямування, а також шля-
хом урізноманітнення клубів за інтересами, творчих майсте-
рень, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, ак-
тивізацію діяльності органів студентського самоврядування. 
 

учасники 
 

Вчена рада 
Рада з виховної роботи 
Студентська рада 
Профком студентів 
Відділ культурно-масової роботи 
Рада товариства молодих учених, студентів і аспірантів 
Редакційна рада газети «З іменем Остроградського» 
Спортивний клуб 
Інститути, факультети, кафедри. 
 

відповідальні 
виконавці 

Проректор з науково-педагогічної роботи і гуманітарної освіти 
Заступники і помічники з виховної роботи директорів інститутів 
і деканів факультетів 
Начальник відділу культурно-масової роботи 
Куратори академічних груп 
Керівник спортивного клубу 
Редактор газети «З іменем Остроградського». 
 

мета 
 

Формування гармонійно-розвиненої людини, високоосвіченої, 
соціально-активної й національно-свідомої, наділеної глибокою 
громадянською відповідальністю, високими духовними якостя-
ми, здатної до саморозвитку і самовдосконалення. 
 

завдання  − забезпечення сприятливих умов для самореалізації особисто-
сті відповідно до її інтересів та можливостей; 
− виховання правової культури, поваги до Конституції України, 
Законів України, державної символіки − Герба, Прапора, Гімну 
України та історичних святинь; 
− сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкуван-
ня духовних та культурних надбань українського народу; 
− формування мовної культури, оволодіння та вживання украї-
нської мови як духовного коду нації; 
− формування духовних цінностей українського патріота: почут-
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тя патріотизму, національної свідомості, любові до українського 
народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, 
гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії укра-
їнського народу та кращих зразків культурної спадщини; 
− відновлення і вшанування національної пам'яті; 
− забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 
батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей 
з особливими потребами; 
− підтримання кращих рис української нації − працелюбності, 
прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги 
до батьків та родини; 
− створення умов для розвитку громадянської активності, про-
фесіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкуренто-
спроможності громадянина, а відтак, держави; 
− сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоро-
в'я; задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 
− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, пра-
вопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності; 
− індивідуальний підхід до особистості та виховання; 
− створення необхідних умов для ефективного розвитку студе-
нтського самоврядування, формування лідерів; 
− формування поваги до університету, розвиток демократичних 
і академічних традицій навчального закладу. 
 

показники  − кількість посадових осіб, до обов’язків яких входить конкре-
тна відповідальність за організацію виховної роботи; 
− число клубів, гуртків за інтересами, спортивних секцій тощо; 
− кількість студентів, які отримали нагороди на обласних і все-
українських конкурсах; 
− кількість студентів учасників і переможців спортивних зма-
гань) обласних, всеукраїнських, міжнародних); 
− число кількість проведених тематичних, просвітницьких, ку-
льтурно-масових і спортивно-масових заходів; 
− капітальні видатки на культурно-масову, спортивну роботу, 
розвиток студентського самоврядування; 
− кількість студентів, відрахованих за порушення дисципліни; 
− кількість студентів, задіяних у самоврядуванні. 
 

індикатори  
 

Призові командні та індивідуальні місця студентів в інтелекту-
альних конкурсах, спортивних змаганнях, конкурсах художньої 
самодіяльності тощо на міському, районному, обласному, дер-
жавному та міжнародному рівнях. 
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системні 
складові 

 

− національно-патріотичне виховання передбачає розвиток 
історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, 
усвідомленої любові до Батьківщини, громадянського почуття 
обов’язку та відповідальності за долю Вітчизни й готовність 
працювати на її благо, захищати її, зміцнювати міжнародний 
авторитет; 
− моральне виховання полягає в розвиненні високих моральних 
якостей і переконань, що виявляються в моральних нормах 
поведінки в усіх сферах життєдіяльності та забезпечують 
активну життєву позицію молодої людини; 
− політичне виховання спрямоване на формування у 
студентської молоді політичної культури, що включає розвиток 
уявлення про механізми політичного процесу, способи 
досягнення мети, знайомство з політичною діяльністю держави, 
з її політичним досвідом і досвідом інших країн; 
− правове виховання базується на вихованні юридично-
нормативної культури студентської молоді та поваги до прав і 
свобод людини та громадянина, розширення правових знань та 
умінь, застосування на практиці законів і під законодавчих 
актів держави; 
− трудове виховання передбачає формування творчо активної, 
працелюбної особистості, яка володіє професійною 
майстерністю, розвиненими діловими якостями, почуттям 
відповідальності, шанобливим ставленням до власності, 
готовності до життєдіяльності за умов ринкових відносин, до 
підприємницької діяльності та конкуренції; 
− екологічне виховання спрямоване на формування екологічної 
культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та 
природи й орієнтує людину на збереження та відновлення 
природи як середовища існування всього живого; 
− естетичне виховання передбачає розвиток естетичних почут-
тів, смаків, поглядів, формування естетичного ставлення до дій-
сності, творчої активності студентської молоді; 
− фізичне виховання представляє собою утвердження здорового 
способу життя як невід’ємного елемента загальної культури 
особистості, протидія факторам, що негативно впливають на 
здоров’я членів колективу університету, вироблення умінь 
самостійного використання методів і форм фізичної культури в 
трудовій діяльності та відпочинку. 
− студентське самоврядування шляхом залучення до активної 
громадської роботи більшої кількості студентів, пошуку нових 
форм роботи, підвищення ролі органів студентського самовря-
дування в питаннях планування і організації виховної роботи, 
формування рейтингу студентів, поселення в гуртожитки, соці-
ального захисту, оздоровлення студентів, організації спортив-
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них заходів, дозвілля тощо. 
− удосконалення роботи кураторів через залучення найбільш 
авторитетних викладачів. 

 
очікуванні 
результати 

− підготовка освіченої, свідомої, культурної інтелігенції, патрі-
отів української держави; 
− національне і міжнародне визнання університету, високий ав-
торитет університету серед студентів і громадськості, утвер-
дження університету як центу культури міста Кременчука, фо-
рмування демократичних і академічних традицій університету. 
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Стратегічний 
напрямок 

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

сутність 
 

Збереження стабільності університету на тлі скорочення над-
ходження фінансування в програмному періоді за всіма дже-
релами (прогнозоване загальне скорочення контингенту сту-
дентів у періоді до 2021 року на 30 %; скорочення до 5 % час-
тки студентів, що навчається за кошти фізичних та юридичних 
осіб; обмеження обсягів держбюджетного фінансування; ско-
рочення на фоні наслідків економічної кризи попиту підпри-
ємств і організацій регіону в наукоємних інвестиційних проек-
тах; відсутність законодавчо-нормативних підстав для появи і 
розвитку меценатства та спонсорства) 
 

учасники  
 

Планово-фінансовий відділ 
Бухгалтерія 
Експлуатаційно-технічний відділ 
Відділ головного енергетика 
Відділ матеріально-технічного постачання 
Господарська служба 
Науково-дослідна частина 
Центр міжнародної діяльності 
 

відповідальні 
виконавці  

Проректор з науково-педагогічної роботи та економіки 
Головний бухгалтер 
Начальник планово-фінансового відділу 
Головний інженер 
Начальник експлуатаційно-технічного відділу 
Начальник відділу матеріально-технічного постачання 
Директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр 
Директори коледжів 
 

мета 
 

Оптимальне та цільове використання переваг ринкової еконо-
міки і сучасних технологій для досягнення інноваційного роз-
витку освіти, науки та виконання їх основних функцій 
 

завдання 
 

− розроблення управлінських регламентів, що відповідають 
новій структурі університету; 
− визначення системи індикаторів соціальної інфраструктури 
університету; 
− розробка і впровадження контрактної системи найму і опла-
ти праці НПП КрНУ; 
− розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної 
діяльності НПП; 
− визначення критеріїв обчислення вартості підготовки фахів-
ців, розроблення та впровадження методики розрахунку вида-
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тків, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступе-
нів з різних напрямів та спеціальностей; 
− встановлення критеріїв якості роботи господарських служб і 
контроль за їх дотриманням; 
− залучення коштів для наукових досліджень через систему 
грантів, венчурних, благодійних (ендавмент) фондів, з держа-
вних і приватних коштів та інших джерел; 
− створення системи захисту прав інтелектуальної власності; 
− оптимізація штатного розпису відповідно до наявного кон-
тингенту студентів; 
− зведення до виправданого мінімуму кількості зовнішніх і 
внутрішніх сумісників; 
− зменшення обсягів погодинної оплати за рахунок оптиміза-
ції планування навчальних доручень; 
− збільшення кількості іноземних студентів; 
− залучення спонсорських коштів для потреб утримання мате-
ріально-технічної та навчально-лабораторної бази КрНУ; 
− збільшення обсягів наданих орендованих площ; 
− проведення своєчасного ремонту приміщень, забезпечення 
матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умов для орга-
нізації навчально-виховного процесу; 
− гарантування безпечних і сприятливих умов праці і навчання. 
 

показники  − обсяги наданого держбюджетного фінансування; 
− обсяги фінансування, залучені за рахунок основної статутної 
діяльності; 
− обсяги фінансування, залучені за рахунок науково-технічної 
діяльності; 
− обсяги фінансування, залучені за рахунок надання платних 
послуг відповідно до постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796; 
− обсяги залученого позабюджетного фінансування відповідно 
до постанови КМУ від 04.08.2000 р. № 1222; 
− обсяги фінансування, залучені за рахунок експорту освітніх і 
наукових послуг; 
− обсяги фінансування, залучені за рахунок міжнародних про-
грам, грантів, фондів, спонсорів тощо; 
− відповідність стану споруд і приміщень вимогам державних 
будівельних та санітарно-гігієнічних норм. 
 

індикатори  
 

коефіцієнти збільшення вартості матеріально-технічної бази 
та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності 
 

очікувані 
результати  

 

Оптимальний рівень фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення, необхідного для надання громадянам якісної 
вищої освіти та інших освітніх і наукових послуг відповідно 
до вимог державних стандартів 
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Стратегічний 
напрямок 

ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ  

 
сутність 

 

 
Забезпечення і підтримка підвищення ефективності вико-
ристання енергетичних ресурсів будівлями університету в 
умовах систематичного збільшення тарифів на комунальні 
послуги та відсутності державного фінансування заходів з 
енергетичної модернізації 
 

учасники  
 

Планово-фінансовий відділ 
Бухгалтерія 
Експлуатаційно-технічний відділ 
Відділ головного енергетика 
Робоча група енергоменеджменту 
 

відповідальні 
виконавці 

Перший проректор 
Проректор з науково-педагогічної роботи та економіки 
Головний бухгалтер 
Начальник планово-фінансового відділу 
Головний інженер 
Директори інститутіві коледжів, декани факультетів 
Енергоменеджер університету 
 

мета Підвищення ефективності використання енергетичних ре-
сурсів матеріально-технічною базою університету за раху-
нок впровадження системи енергоменеджменту та термо-
модернізації будівель 
 

завдання – залучення спонсорів, інвесторів, грантових ресурсів задля 
фінансування модернізації систем енергозабезпечення 
КрНУ; 
− підготовка та супроводження проектів модернізації 
КрНУ з використанням доступних для бюджетних будівель 
механізмів та способів фінансування; 
− проведення обстеження інженерних систем будівель та 
оформлення звітів з енергоаудиту; 
− переоснащення та модернізація інженерних систем буді-
вель відповідно до вимог енергетичної ефективності; 
− розробка та впровадження в практику експлуатації буді-
вель університету автоматизованої системи енергомоніто-
рингу для вимірювання енергоспоживання та визначення 
показників ефективності використання енергоресурсів; 
− забезпечення ефективної експлуатації інженерної інфра-
структури будівель КрНУ через щоденний моніторинг ене-
ргоспоживання та прийняття управлінських рішень; 
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− організація курсів підвищення кваліфікації з енергоефек-
тивності, енергоаудиту та обстеження інженерних систем 
будівель, із сучасних засобів автоматизації інженерних си-
стем будівель; 
− розробка та реалізація порядку фінансового стимулюван-
ня співробітників КрНУ за впровадження енергоефектив-
них технологій та досягнення економії енергоресурсів; 
− забезпечення ефективної експлуатації інженерних систем 
будівель при дотриманні санітарно-гігієнічних норм. 
 

показники − обсяги фінансування, залучені за рахунок спонсорів, ін-
весторів, грантів для енергомодернізації матеріально-
технічної бази університету; 
− обсяги витрат на комунальні послуги; 
− енергетичні показники будівель: базова лінія енергоспо-
живання, показник енергоефективності, абсолютне та пи-
томе споживання енергоресурсів; 
− обсяги економії енергії та витрат на комунальні послуги; 
− фінансування, залучене за рахунок надання платних пос-
луг відповідно до постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796; 
− відповідність стану споруд і приміщень вимогам санітар-
но-гігієнічних норм та енергоефективності згідно держав-
них будівельних стандартів; 
− кількість звітів з обстеження інженерних систем та енер-
гоаудиту будівель університету. 
 

індикатори  − підвищення класу енергоефективності будівель КрНУ; 
− зменшення споживання енергоресурсів та витрат на ко-
мунальні послуги; 
− покращення комфортних умов перебування людей у 
приміщеннях будівель університету. 
 

очікувані 
результати  

 

Забезпечення необхідних рівнів енергоефективності буді-
вель КрНУ відповідно до вимог державних стандартів 
 

нормативно-
правова база 

Закон України «Про енергозбереження» № 74/94-ВР від 
01.07.1994; 
Закон України «Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності для проведення мас-
штабної енергомодернізації» № 327-VIII від 09.04.2015; 
Постанова КМУ «Про затвердження Примірного енергосе-
рвісного договору» № 845 від 21.10.2015; 
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» 
№ 2118-VIII від 22.06.2017. 
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