
П Е Р Е Л І К 

основних завдань колективу 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського на 2021/2022 навчальний рік 

 

Напрям 

діяльності 
Зміст завдань 

Ліцензування 

та акредитація 

1. Підготувати та супроводити акредитації восьми освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня: 

(014) Середня освіта. Інформатика 

(014) Середня освіта. Фізична культура 

(123) Комп’ютерна інженерія 

(193) Геодезія та землеустрій 

(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

(075) Маркетинг 

(162) Біотехнології та біоінженерія 

(171) Електроніка 

2. Популяризувати провідні ідеї національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти серед стейкхолдерів. 

3. Своєчасно інформувати завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, 

адміністрації щодо законодавчих змін з питань акредитації та ліцензування, 

зауважень експертних груп і галузевих експертних рад національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти щодо вдосконалення якості освітнього 

процесу. 

Організаційне 

забезпечення 

освітньої 

діяльності, 

імплементація 

норм Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

1. Налагоджувати системні зв’язки з ринком праці та випускниками. Залучати 

роботодавців до підготовки фахівців, створення експертних  панелей  серед 

професіоналів-практиків з кожної спеціальності для оцінювання якості освітніх 

програм і якості освітніх компонентів цих програм.  

2. Продовжити упровадження в освітній процес онлайн-системи навчання та 

оцінювання знань студентів університету. 

3. Проводити модернізацію системи автоматизованого управління закладом вищої 

освіти, у тому числі системи електронного документообігу. 

4. Продовжити роботу з кадрового, ресурсного та інформаційного 

забезпечення реалізації кожної з освітніх програм відповідно до освітніх 

стандартів. 

5. Забезпечити збільшення кількості годин навчальних занять для здобувачів 

вищої освіти КрНУ освітнього ступеня «Магістр», які проведені англійською 

мовою (не менше 10 % від загальної кількості годин). 

6. Забезпечити збільшення кількості навчальних (лекційних) аудиторій, 

оснащених мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, 

яке забезпечує виконання функцій мультимедійного обладнання (не менше 30 % 

від загальної кількості навчальних аудиторій). 



Напрям 

діяльності 
Зміст завдань 

Організаційне 

забезпечення 

освітньої 

діяльності, 

імплементація 

норм Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

7. Оновити норми часу для розрахунку навчальної, методичної та 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників. 

8. Оновити документи (стандарти ЗВО) з організації навчального процесу 

(положень, критеріїв оцінювання поточного, семестрового контролю, державної 

атестації тощо). 

9. Запровадити оцінювання успішності випускників (працевлаштування 

випускників на регіональному ринку праці). 

10. Упроваджувати елементи дуальної освіти в освітній процес. Постійно 

розширювати спектр надання освітніх послуг, у тому числі з підготовки 

іноземних студентів. 

Кадрове 

забезпечення 

навчального 

процесу 

1. Забезпечити реалізацію програми «Кадри–2025» завдяки створенню 

разових спеціалізованих учених рад із присудження наукового ступеня доктора 

філософії та переоформлення спеціалізованих учених рад із присудження 

наукового ступеня доктора наук.  

2. Забезпечити питому вагу штатних науково-педагогічних працівників, які 

мають за останні п’ять років: 

– не менше п’яти публікацій у виданнях, що індексуються БД Scopus 

та/або WoS – не менше 30 %; 

– сертифікати відповідності знання іноземної мови на рівні не нижче В2 

або диплом про вищу освіту за відповідним мовним профілем – не менше 10 %; 

– мають видані навчальні посібники, підручники, монографії – не менше 

10 %. 

3. Привести у відповідність до освітніх стандартів і нових умов ліцензування 

та акредитації кадровий склад кафедр. 

4. Розширити перелік професійно орієнтованих курсів для фахівців 

підприємств, організацій, установ, у тому числі з використанням дистанційних 

технологій. 

5. Забезпечити проходження штатними  науково-педагогічними працівниками 

підвищення кваліфікації не менше одного кредиту (30 годин),  

у тому числі за кордоном, і не менше 6 кредитів (180 годин) за п’ять років. 

6. Надавати всебічну підтримку аспірантам, докторантам і здобувачам, 

що навчаються в інших навчальних закладах, у тому числі закордонних. 

Методичне та 

інформаційне 

забезпечення 

навчального 

процесу 

1. Розробити методичне забезпечення з кожної спеціальності та за освітніми 

програмами. Провести дієвий контроль стану методичного забезпечення. 

2. Привести освітні програми спеціальностей у відповідність до Національної 

рамки кваліфікацій з урахуванням вимог регіонального ринку праці. 

3. Продовжити створення репозитарію академічних текстів університету, 

удосконалювати його функціональні можливості. 

4. Розширити використання новітніх (у тому числі дистанційних) технологій 

у навчальному процесі. 

5. Забезпечити видання 5–6 навчальних посібників і підручників за рік. 

Напрям 

діяльності 
Зміст завдань 



Наукова 

діяльність 

1. Спрямувати кафедральну НДР на збільшення обсягів її фінансування із 

загального, спеціального та міжнародних фондів і програм, а також завдяки 

наданню інших видів платних наукових послуг. 

2. Забезпечити кількісні показники наукової роботи студентів, аспірантів  

і молодих учених на рівні минулого року. 

3. Збільшити кількість проіндексованих публікацій НПП у виданнях, які 

реферуються у наукометричних базах Web of Science та Scopus, не менше, ніж 

на 3 % до попереднього року. 

4. Забезпечити збільшення кількості охоронних документів (об’єктів 

інтелектуальної власності) не менше ніж на 3 % до попереднього року. 

5. Забезпечити збільшення кількості переможців і призерів усеукраїнських та 

міжнародних конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад, творчих 

конкурсів не менше, ніж на 3 % до попереднього року. 

6. Збільшити чисельність науковців університету з кількістю публікацій 

у Scopus і WoS CC п’ять і більше, а також з індексом Гірша три і більше. 

7. Поліпшити позиції університету в національних і міжнародних рейтингах, 

зокрема завдяки підвищенню показників у сфері винахідницької діяльності.  

Міжнародні 

зв’язки 

1. Продовжити роботу з розширення спектра та підвищення результативності 

зв’язків із ЗВО та НУ інших країн для обміну викладачами і студентами, 

співпраці КрНУ в науковій і навчальній сферах. 

2. Забезпечити участь кафедр у міжнародних наукових програмах Horizon 

Europe, Eureka і Erasmus+ тощо. 

3. Системно інформувати студентів і викладачів з питань участі у грантових 

програмах, отримання стипендій, участі в конкурсах, стажування за кордоном. 

4. Збільшити чисельність здобувачів вищої освіти, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної мобільності (з використанням різних типів 

та форм академічної мобільності), тривалістю не менше 1 місяця. 

5. Збільшити чисельність штатних науково-педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності 

(з використанням різних типів і форм академічної мобільності), тривалістю не 

менше 1 місяця. 

6. Забезпечити розвиток інфраструктури для надання освітніх послуг 

іноземним студентам та умов їх проживання. 

7. Збільшити англомовну рекламу на сайті КрНУ. 

Якість 

підготовки 

фахівців 

1. Продовжити розробку та впровадження системи контролю якості надання 

освітніх послуг відповідно до вимог державних стандартів освіти. 

2. Розробити систему заходів щодо поліпшення стану підготовки студентів 

КрНУ імені Михайла Остроградського з іноземних мов. 

3. Продовжити упровадження системи академічної доброчесності. 

4. Удосконалювати внутрішній (університетський) публічний моніторинг 

якості освіти. 

Напрям 

діяльності 
Зміст завдань 



Якість 

підготовки 

фахівців 

5. Провести аналіз рівня фахової підготовки і розробити заходи щодо 

підготовки бакалаврів випускних курсів до вступу в магістратуру з урахуванням 

запровадження єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

6. Розробити заходи з підвищення практичної підготовки студентів, у тому 

числі  розглянути питання створення нормативної складової для застосування 

дуальної освіти. 

7. Матеріально заохочувати кращих студентів. Продовжити практику 

призначення іменних стипендій. 

8. Проводити оптимізацію освітніх програм, посилювати фундаментальну 

і практичну підготовку. 

9. Продовжити упровадження методики оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників. 

10. Забезпечити опитування студентів, викладачів, випускників, громадськість 

і роботодавців щодо якості освітніх програм та освітніх компонентів у них  

з метою їх удосконалення. 

Формування 

контингенту 

1. Зробити детальний аналіз прийому 2021 року, на підставі якого з 

урахуванням досвіду минулого року, розробити план профорієнтаційної  

та агітаційної роботи на 2021/22 н. р. 

2. Посилити профорієнтаційну роботу серед випускників університету, які 

здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра у тому числі 

за спорідненими спеціальностями. 

3. Сформувати перелік спеціальностей ОС «Бакалавр», на які доцільно 

здійснювати прийом вступників на базі ПЗСО 2022 року. 

4. Сформувати перелік магістерських програм, на які доцільно здійснювати 

прийом вступників на базі бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), у тому числі 

здобутого за іншою спеціальністю.  

5. Створити на базі університету пункт реєстрації на ЗНО–2022 та 

консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час реєстрації 

електронних кабінетів і подання електронних заяв. 

6. Створити на базі університету пункт реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ–2022 та 

консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час реєстрації 

електронних кабінетів і подання електронних заяв. 

7. Провести на базі університету ЗНО та ЄВІ 2022 року. 

8. Розробити заходи, спрямовані на зменшення кількості відрахованих 

студентів за академічну заборгованість. 

9. Залучати до навчання вступників з іноземних громадян. 

 

  



Напрям 

діяльності 
Зміст завдань 

Виховна 

робота 

1. Забезпечити дотримання етичних цінностей, стандартів академічної 

доброчесності та належної практики висвітлення етичної та соціальної 

відповідальності учасників освітнього процесу. 

2. Забезпечити дотримання вимог Антикорупційної програми Університету, 

виявлення і запобігання конфлікту інтересів, ідентифікацію та оцінювання 

корупційних ризиків. 

3. Удосконалювати  роботу кураторів. Зосередити увагу на індивідуальній 

роботі зі студентами, передусім пільгових категорій. 

4. Забезпечити проведення тематичних заходів національно-патріотичного 

спрямування, зокрема присвячених героїчним подвигам  українських воїнів, 

боротьбі за територіальну цілісність і  незалежність України, з нагоди Дня 

захисника України, Дня українського козацтва, Дня Соборності України,  

святкування Дня Гідності та Свободи, Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня 

Збройних сил України. 

5. Посилити просвітницьку роботу із запобігання торгівлі людьми,  

упровадження здорового способу життя та протидії поширенню COVID-19, 

тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу. 

6. Сприяти роботі органів студентського самоврядування, підвищувати їх 

значення в організації навчально-виховного процесу, вирішенні питань 

поселення та організації студентського життя в гуртожитках. 

7. Запровадити оцінювання значення студентського самоврядування у 

просуванні  студентських ініціатив  та участь у забезпеченні якості освіти в 

університеті. 

8. Провести роботу із залучення талановитої студентської молоді до творчих 

колективів. 

9. Забезпечити урізноманітнення спортивно-масових та оздоровчих заходів 

у позанавчальний час і у вихідні дні. 

Фінансове 

забезпечення 

1. Оптимізувати обсяги погодинної оплати праці. 

2. Для зменшення комунальних видатків оптимізувати графік навчального 

процесу. 

3. Збільшити надходження завдяки розширенню переліку платних послуг. 

4. Продовжити роботу із залучення спонсорських коштів на обслуговування 

матеріальної бази та розвиток університету. 

Соціальна 

сфера 

1. Забезпечити виконання умов колективного договору.  

2. Забезпечити регулярну виплату заробітної плати і стипендій. 

3. Забезпечити в усіх підрозділах університету виконання умов з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

 



 


