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ВСТУП 

 

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

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

Факультет очолює доктор технічних наук, доцент Бахарєв Володимир 

Сергійович.  

На факультеті працюють: 

− фахівець І категорії Літвін Наталія Олександрівна;  

− фахівець Солодовнікова Олена Олександрівна. 

Заступники декана:  

– к.т.н., доцент Козарь Валентин Іванович; 

– ст. викл. Никифорова Олена Олексіївна – заступник декана з виховної 

роботи. 

Станом на 2020-2021 н.р. факультет об’єднує п’ять кафедр: 

– екологічної безпеки та організації природокористування (далі ЕБОП), 

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

– геодезії, землевпорядкування та кадастру (далі ГЗК), завідувач д.т.н., 

професор В.В. Артамонов; 

– біотехнологій та біоінженерії (далі ББ), в.о. завідувача к.х.н., 

доцент О.В. Новохатько; 

– здоров'я людини та фізичної культури, (далі ЗЛФК), в.о. завідувача к.б.н., 

доцент  О.І. Антонова; 

– охорони праці, цивільної та промислової безпеки (далі ОПЦПБ), в.о. 

завідувача д.т.н., доцент  С.В. Сукач. 

Усі кафедри факультету є випусковими і мають відповідний рівень 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

Факультет здійснює підготовку фахівців з вищою освітою на І-III рівнях 

вищої освіти за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими 

програмами з семи спеціальностей. 



1 ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Освітня діяльність на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

провадиться кафедрами ФПН з шести спеціальностей, освітньо-професійних 

програм (спеціальність / кафедра): 

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

– 101 – «Екологія» / ЕБОП; 

– 162 – «Біотехнології та біоінженерія» / ББ; 

– 193 – «Геодезія та землеустрій» / ГЗК; 

– 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» / ЗЛФК; 

– 263 – «Цивільна безпека» / ОПЦПБ.  

У 2019/2020 н.р. була успішно акредитована освітня програма «Цивільна 

безпека» першого (бакалаврського) рівня. 

Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

провадиться кафедрами ФПН за трьома спеціальностями і чотирма освітніми 

програми (спеціальність (програма / кафедра)): 

– 101 – «Екологія» (освітні програми: «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» / ЕБОП, «Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика» / ББ); 

– 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» (освітня 

програма - «Екологічна безпека» / ЕБОП); 

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

кадастр» / ГЗК). 

У 2018/2019 н.р. були успішно акредитовані освітні програми другого 

(магістерського) рівня: «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», «Екологічна 

безпека», «Геодезія та землеустрій». 

Освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

провадиться за спеціальністю 101 – «Екологія». 

Станом 01.01.2021 загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти складає 195 осіб, на другому 



(магістерському) рівні – 70 осіб. 

В умовах демографічної кризи найважливішим показником є 

результативність прийому.  

За звітній період кількість заяв (без урахування заяв на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст»), поданих на денну форму навчання за ОС »бакалавр» 

коливалася в межах 233-610, на заочну форму навчання – 10-33, за ОС »магістр» – 

16-55 і 16-50 відповідно (рис. 1-2). Можливими причинами зменшення кількості 

заяв є бажання абітурієнтів навчатися у столичних ВНЗ, припинення набору на 

навчання за ОКР «Спеціаліст», неоголошення набору на окремі спеціальності 

факультету та вступна кампанія в умовах пандемії.  

Інформація щодо кількості студентів зарахованих на перший курс навчання 

за денною та заочною формами, у т.ч. зі скороченим терміном навчання наведена 

на рис. 3-6. Варто зазначити, що показники прийому на навчання на спеціальності 

факультету останні чотири залишаються стабільними – у середньому 65-67 осіб. 

Інформація щодо кількості студентів зарахованих на навчання за ОС магістра 

та ОКР спеціаліста наведена на рис. 7-8. Останній випуск «спеціалістів» відбувся у 

2016-2017 р.р. Тому кількість студентів, що навчалися на другому 

(магістерському) рівні у цей період була дещо меншою. Значне падіння обсягів 

прийому на магістратуру у 2020 році пов’язане із малочисельністю груп випуску 

бакалаврів і пандемією, яка формувала у суспільстві загальний нервовий стан 

невизначеності. 

Загалом, протягом звітного періоду ліцензійне поле на другому 

(магістерському) рівні було заповнене на 75-99%, крім 20/21 н.р. (43%). Серед 

позитивних тенденцій аналізованого періоду варто відзначити зростання кількості 

вступників, які отримали попередній ОС (бакалавра чи спеціаліста) в інших ВНЗ і 

прийняли рішення отримати ОС магістра на ФПН. 

 

 



 

Рисунок 1 – Кількість поданих заяв на навчання за ОС бакалавра 

 

 

Рисунок 2 – Кількість поданих заяв на навчання за ОС магістра, 

ОКР спеціаліста 



 

Рисунок 3 – Кількість студентів, зарахованих на перший курс денної та заочної 

форм навчання за ОС бакалавра на основі ПЗСО у розрізі спеціальностей 

 

 

Рисунок 4 – Кількість студентів, зарахованих на перший курс денної та заочної 

форм навчання за ОС бакалавра на основі ПЗСО у розрізі джерел фінансування 



 

Рисунок 5 – Кількість студентів, зарахованих на навчання за ОС бакалавра зі 

скороченим терміном у розрізі спеціальностей 

 

 

Рисунок 6 – Кількість студентів, зарахованих на навчання за ОС бакалавра 

зі скороченим терміном у розрізі джерел фінансування 



 

Рисунок 7 – Кількість студентів, зарахованих на навчання за ОС магістра 

та ОКР спеціаліста у розрізі спеціальностей 

 

 

Рисунок 8 – Кількість студентів, зарахованих на навчання за ОС магістра 

та ОКР спеціаліста у розрізі джерел фінансування 



 

Станом на 01.04.2021 року загальний контингент студентів усіх рівнів 

підготовки ФПН складає 425 особи денної форми навчання та 135 особи – заочної 

форми. Динаміка загального контингенту студентів ФПН за звітній період 

наведена на рис. 9. Незначне зменшення загальної кількості студентів у 2017-

2019 роках відбулось внаслідок завершення в Україні підготовки фахівців ОКР 

«спеціаліст». 

 

 

Рисунок 9 – Динаміка загального контингенту студентів ФПН 

 

Динаміку випуску фахівців у розрізі ОКР підготовки представлено на 

рис. 10. Зменшення загальної чисельності випускників 2017/2018 н.р. є наслідком 

припинення підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» і загальною демографічною 

ситуацією в Україні. Однак у цьому навчальному році загальний випуск фахівців 

повернувся до рівня 2016/2017 н.р. 

 



 

Рисунок 10 – Показники випуску фахівців у розрізі різних ОС (ОКР) підготовки 

 

Структурні підрозділи факультету, що забезпечують провадження освітньої 

діяльності, мають відповідний рівень кадрового забезпечення. Усі кафедри ФПН 

очолюються фахівцями, які мають науковий ступінь і вчене звання. Для кожної 

спеціальності сформовані проектні групи, що складаються з науково-педагогічних 

працівників, які працюють у КрНУ за основним місцем роботи та мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності. Серед недоліків кадрового забезпечення 

слід відзначити невідповідність кваліфікації окремих викладачів за документом 

про освіту чи науковим ступенем ліцензійним умовам МОНУ. З метою приведення 

кадрового складу у відповідність нормативам у звітному періоді ряд викладачів 

факультету здобули другу вищу освіту відповідної спеціальності. 

У поточному навчальному році чисельність професорсько-викладацького 

складу (далі ПВС) факультету складає 46 осіб, при загальній кількості ставок ПВС 

– 39,67. Станом на 01.04.2021 р. з числа штатних викладачів факультету 72% 

мають вчені ступені та звання, з них: 13% – доктори наук, професори, 59% – 

кандидати наук, доценти. Динаміка складу ПВС факультету відображена на 

рис. 11.  



 

Рисунок 11 – Склад ПВС факультету 

 

З діаграми видно, що за умов зменшення чисельності ПВС якісний склад 

стабільно поліпшується. 

Важливими показниками, що характеризують результативність підготовки 

фахівців є кількість студентів, відрахованих з факультету за академічну 

неуспішність, і показники якості та успішності навчання.  

Кількість студентів, що були відраховані з факультету, в аналізованому 

періоді коливалася в межах 4-20 осіб на рік, а кількість осіб поновлених на 

навчання в межах 8-12 осіб на рік (рис. 12). Загалом кількість студентів, 

відрахованих з факультету зменшується. Дещо більшу число відрахованих можна 

пояснити неготовністю як студентів, так і викладачів до навчання в умовах 

карантинних обмежень. Варто відзначити, що серед поновлених на навчання 

щорічно є 2-3 студенти, які переведені з інших ВНЗ, у тому числі закордонних. 

Динаміка середньорічних показників абсолютної та якісної успішності 

навчання наведена на рис. 13. Значення показників абсолютної успішності в 

цілому по ФПН знаходяться в межах вимог МОН України. Суттєвим недоліком є 



низькі показники якісної успішності в аналізованому періоді 27-37%. На нашу 

думку, однією з основних причин цього низький рівень шкільної підготовки 

більшості абітурієнтів, що продовжують навчання у КрНУ. 

 

 

Рисунок 12 – Динаміка відрахувань та поновлень студентів факультету 

 

 

Рисунок 13 – Динаміка середньорічних показників абсолютної та якісної 

успішності (* за результатами зимової сесії) 

 



Варто зазначити, що на діаграмі відображені середньорічні показники 

успішності. Аналіз результатів складання заліків та іспитів свідчить, що показники 

абсолютної успішності станом на кінець екзаменаційних сесій є дещо нижчими 

(60-75%). 

Аналіз результатів останньої сесії показав, що найнижчі показники 

абсолютної успішності (52-63%) мають спеціальності 101 – «Екологія» і 162 – 

«Біотехнології та біоінженерія», найвищі (88-93%) – спеціальності 014.11 – 

«Середня освіта (Фізична культура)» і 227 – «Фізична терапія, ерготерапія». 

Найнижчі показники якісної успішності (26-29%) спостерігаються на 

спеціальностях 101 – «Екологія» і 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)», 

найвищі (45-46%) – на спеціальностях 193 – «Геодезія та землеустрій» і 263 – 

«Цивільна безпека». 

Важливим напрямком освітньої діяльності є інтеграція підрозділів ФПН до 

міжнародного освітнього простору. Кафедрами ФПН укладено угоди про 

співпрацю з кількома закордонними ВНЗ (у звітному періоді 1 угода, кафедра ББ). 

Також кафедра ББ була співвиконавцем міжнародного гранту. Крім цього, у 2016-

2021 рр. вісім співробітників факультету перебували у закордонних відряджених 

для проведення наукової та викладацької роботи, проходження стажування. 

До міжнародної діяльності підрозділи ФПН залучають студентів. У звітному 

періоді 15 студентів ФПН проходили стажування в закордонних ВНЗ: Університет 

Матея Бела в Банська-Бистриця (Словаччина), Чесько-Будієвіцька вища школа 

техніки та економіки (Чехія), Технічний університет у місті Зволені (Словаччина). 



2 НАУКОВА РОБОТА 

 

Результати наукової діяльності підрозділів ФПН проаналізовані за 

наступними показниками: обсяги фінансування наукових робіт, кількість 

опублікованих монографій, наукових праць, доповідей ПВС та студентів на 

конференціях різного рівня. 

Загальний обсяг фінансування НДР протягом 2016–2021 років склав 

1580,6 тис. грн., у тому числі із загального фонду Державного бюджету – 

95,9 тис. грн. Інформація щодо річних обсягів наукових, науково-технічних робіт у 

розрізі джерел фінансування та кафедр ФПН відображена на рис. 14-15. У 

виконанні НДР брали участь 59 викладачів і 11 студентів. Найбільша частка НДР 

(80%) виконана кафедрою ББ, а кафедра ЗЛФК має нульові обсяги НДР. 

Вартість придбаного навчального, навчально-лабораторного, наукового 

обладнання за спонсорські кошти фізичних та юридичних осіб, включаючи 

вартість переданого обладнання, за звітний період склала більше 233 тис. грн. 

За звітній період ПВС факультету одержано 7 охоронних документів, 

опубліковано 16 монографій, 604 статті, у тому числі 37 у зарубіжних виданнях і 

76 у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

«Scopus», «Web of Science» (рис. 16). Найбільше публікацій у виданнях, які 

індексуються у міжнародних наукометричних базах даних «Scopus», «Web of 

Science» мають співробітники кафедр ББ, ОПЦПБ і ЕБОП (28, 21 і 16 відповідно), 

найменше співробітники кафедр ГЗК і ЗЛФК (5 і 6 відповідно). 

 



 

Рисунок 14 – Обсяги НДР за джерелами фінансування 

 

 

Рисунок 15 – Обсяги НДР у розрізі кафедр ФПН 

 



 

Рисунок 16 – Кількість наукових праць, опублікованих ПВС факультету 

 

Науковцями факультету за звітній період зроблено 513 доповідей на 

наукових конференціях різного рівня (рис. 17). Кафедри ФПН у звітному періоді 

були організаторами та співорганізаторами 10 міжнародних та 8 Всеукраїнських 

конференцій. 

До наукової діяльності активно залучаються студенти факультету. За їх 

участю зроблено 150 доповідей на наукових конференціях, опубліковано 

207 наукових праць, у тому числі 26 самостійних. 

Крім цього, студенти ФПН успішно беруть участь у конкурсах наукових 

робіт і олімпіадах. За період 2016–2021 н.р. Більше 180 студентів факультету брали 

участь у більш ніж у 70 Всеукраїнських заходах (ІІ етап), а 103 студенти стали 

призерами чи переможцями. Кількісна та якісна характеристика цієї діяльності за 

звітній період наведена на рис. 19-20. 

 

 



 

Рисунок 17 – Кількість доповідей на наукових конференціях, симпозіумах, 

форумах тощо 

 

 

Рисунок 18 – Кількість публікацій в наукових виданнях за участю студентів 

 

 



 

Рисунок 19 – Кількість Всеукраїнських заходів (ІІ-етап), в яких брали участь 

студенти факультету 

 

 

Рисунок 20 – Кількість студентів, що брали участь у Всеукраїнських заходах (ІІ-

етап) 

 

Протягом 2016–2021 років науково-педагогічними працівниками кафедр 

ФПН було захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, 



шість дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 

чотирьом викладачам присвоєно вчене звання доцента, одному викладачу 

присвоєно вчене звання професора (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21 – Показники захистів дисертацій і присвоєння вчених звань 

 

З 2008 по 2019 роки на ФПН здійснювався випуск фахового з технічних наук 

наукового журналу «Екологічна безпека». Припинення випуску пов’язане із 

незначним зацікавленням у журналі з боку співробітників кафедр факультету. На 

сьогодні НПП ФПН мають змогу публікувати власні наукові досягнення лише у 

Віснику КрНУ за спеціальністю 101 – Екологія. 

На факультеті, починаючи з 2011 р. працює спеціалізована вчена рада із 

захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Протягом звітного періоду 

було проведено 16 захистів дисертаційних робіт, три роботи захищено 

здобувачами нашого університету. Вісім представників факультету є членами 

спеціалізованих вчених рад при КрНУ та інших установ. 

Наукові здобутки кафедр факультету неодноразово були презентовані на 

Всеукраїнських та галузевих виставках, зокрема «Освіта та кар’єра», 

«Сорочинський ярмарок».  



3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Навчальна робота ведеться згідно затверджених в установленому порядку 

навчальних і робочих навчальних планів. Станом на 01.04.2021 співробітниками 

ФПН викладається 243 навчальні дисципліни (рис. 22). Розподіл навчального 

навантаження у звітному періоді виконувався відповідно до затверджених у КрНУ 

норм часу. Згідно з розподілом навантаження штатна чисельність ПВС кафедр 

ФПН у поточному році склала 39,67 ставки (рис. 22). На одну штатну одиницю 

ПВС у середньому приходиться 6 дисциплін. Загалом тенденція щодо зменшення 

кількості дисциплін за умов збільшення кількості ставок ПВС, яка спостерігається 

останні три роки, є позитивною. 

 

 

Рисунок 22 – Кількість дисциплін та ставок ПВС факультету 

 

Кафедри факультету системно працюють над формуванням методичного 

забезпечення дисциплін. Так ПВС факультету за звітній період було підготовлено 

та видано 566 методичних вказівок, 1 підручник та 11 посібників (рис. 23). На 



сьогодні кафедри факультету працюють над доукомплектуванням НМКД 

дисциплін та удосконаленням методичного забезпечення згідно вимог 

стандартів МОНУ. 

 

 

Рисунок 23 – Показники видання навчально-методичної літератури 

ПВС факультету 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Діяльність ФПН як адміністративного підрозділу КрНУ регламентована 

законодавчими актами України, Положенням про організацію навчального 

процесу, наказами, актами, розпорядженнями МОН України та КрНУ. Робота 

факультету відповідним чином планується у розрізі виконання освітніх, наукових і 

навчально-методичних видів роботи. Плани роботи факультету щорічно 

складаються, відповідним чином затверджуються та виконуються.  

На підставі проведеного аналізу діяльність ФПН за період 2016-2021 рр. 

можна вважати такою, що в цілому відповідає вимогам МОН України.  

Разом з тим в роботі ФПН є певні недоліки, що потребують вирішення і 

системного контролю: 

– недостатня ефективність профорієнтаційної та агітаційної роботи, 

наслідком чого є зменшення кількості заяв на навчання за ОС бакалавра та 

магістра; 

– низькі значення показників якісної успішності навчання студентів 

факультету; 

– низькі обсяги НДР окремих кафедри факультету; 

– тенденція до зменшення кількості публікацій у фахових виданнях України; 

– недоукомплектування окремих дисциплін навчально-методичними 

матеріалами. 

Функції контролю будуть реалізовані відповідно до Стратегічної Програми 

розвитку ФПН на період до 2026 року. 


