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П Е Р Е Л І К 

основних заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського протягом 2016/17 навчального року 
 

№ 

пор. 
Основні заходи 

Документ, що 

підтверджує 

1  Ліцензовано спеціальності: 

І рівень (бакалаврський)  

– 014 Середня освіта (Фізична культура); 

Розширено ліцензії 

ІІ рівень (магістерський): 

– 075 Маркетинг; 

– 113 Прикладна математика; 

–          – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

–  274 Автомобільний транспорт; 

–  275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт) 

Накази МОН 

України: 

№ 94л від 08.05.2017 

№ 95л від 15.05.2017 

№ 70л від 07.04.2017 

№ 43л від 10.03.2017 

№ 86л від 24.04.2017 

2  Акредитовано спеціальності: 

I рівень (бакалаврський): 

–  162 Біотехнології та біоінженерія; 

–   227 Фізична реабілітація; 

         II рівень (магістерський): 

–  011 Науки про освіту; 

–  035 Філологія (Германські мови та літератури); 

–  053 Психологія; 

–  071 Облік і оподаткування; 

–  072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

–  081 Право 

–  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Витяги з протоколів 

ДАК,  

сертифікати 

акредитації 

3  Випуск 2017 року – 1975 студентів, у т. ч.: 

магістрів – 320; 

спеціалістів – 482; 

бакалаврів – 1136; 

перепідготовки – 36; 

молодших спеціалістів – 358. 

Дипломи з відзнакою одержали 3,2 % випускників. 

Уперше зроблено випуск магістрів за освітньо-прфесійними 

(термін навчання – 1,5 року) і освітньо-науковими (термін навчання 

– 2 роки) 

 

4  Підготовлено і видано всім випускникам 2017 року (бакалаврам, 

спеціалістам і магістрам) 1975 двомовних  дипломів про вищу 

освіту нового формату в комплекті з двомовним єврододатком 

Накази, положення 

5  Ученою радою затверджено понад 10 документів з імплементації в 

університеті норм і положень Закону України «Про вищу освіту» 
Накази, протоколи 

Вченої ради 

6  Кафедрами розроблено 51 освітня програма на трьох рівнях освіти. 

Із питань організації і супроводження освітнього процесу було 

видано 52 розпорядчих документи, у тому числі 43 накази 

Накази, 

розпорядження 
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7  Запроваджено нові ліцензійні умови, яким надано статус 

державних стандартів освіти 

ПКМУ № 1187 від 

30 грудня 2015 року 

8  За угодами з роботодавцями забезпечено місцями 

працевлаштування 100 % випускників, які навчалися за державним 

замовленням 

Угоди 

9  Під час агітаційно-профорієнтаційної роботи розміщено рекламні 

оголошення щодо навчання в університеті у друкованих ЗМІ 

Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей; у «Довіднику 

вищих навчальних закладів України», «Щоденнику абітурієнта 

2017 м. Кременчук»; на телебаченні (канали «Візит», «Інтер»); на 

радіо (м. Кременчук, м. Черкаси) 

Друкована 

продукція 

10  Активна участь у масових агітаційних заходах: міжрегіональні 

виставки «Освіта і кар’єра», «Полтавський абітурієнт – 2017» і 

«Навчання в Європі»; регіональна конференція «Комсомольськ: 

учора, сьогодні, завтра» 

Диплом учасника, 

програма 

конференції 

11  Організовано та проведено: «День відкритих дверей КрНУ»; 

VІ Усеукраїнський науково-методичний семінар «Інформаційні 

технології в навчальному процесі»; спортивні та культурні заходи 

серед випускників шкіл (Кубок випускника, «Королева КрНУ») і 

коледжів (Кубок автомобіліста) 

Заходи 

12  Проведено реєстрацію учасників, пробні випробування та основну 

сесію ЗНО-2017 на базі КрНУ, реєстрацію учасників для 

проходження  єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

ЗНО для вступу на здобуття ступеня вищої освіти магістра за 

спеціальністю 081 «Право» 

Наказ по  

університету 

13  Проведено набір на нові спеціальності: за освітнім ступенем 

бакалавра 014.09 Середня освіта (Фізична культура) та за освітнім 

ступенем доктора філософії 032 Історія та археологія 

Накази по 

університету 

14  Започатковано атестацію осіб, які претендують на вступ на 

державну службу щодо вільного володіння державною мовою 

Накази по 

університету 

15  Проведено для міського центру соціального захисту населення 

курси підвищення кваліфікації учасників АТО 

Накази по 

університету 

16  На замовлення Кременчуцької міської ради проведено курсове 

навчання фахівців з відділу оперативного контролю в місті 

Накази по 

університету 

17  Протягом навчального року створено дві спеціалізовані вчені 

ради: 

– на здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі 

технічних наук К 45.052.04 за спеціальностями 05.13.06 

«Інформаційні технології» і 05.27.06 «Технологія, обладнання та 

виробництво електронної техніки»; 

– на здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі 

економічних наук К 45.052.02 за спеціальностями 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» і 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика» 

Накази МОН 

України 
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18  К. т. н., доцент кафедри «Технологія машинобудування» 

Симонова А. А. та к. т. н., доцент кафедри «ЕБОП» 

Харламова О. В. отримують стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих учених 

Наказ МОН 

України 

19  Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт стали 59 НДР студентів КрНУ 
Дипломи призерів 

20  Студенти КрНУ здобули 21 перемогу в ІІ етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіадах 
Дипломи призерів 

21  На кафедрах проведено ІІ тур Усеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за чотирма спеціальностями, а також 

ІІ етап Усеукраїнських олімпіад з шістьох навчальних дисциплін і 

напрямів, у яких узяли участь понад 1000 студентів із 112 ВНЗ 

України 

Накази МОН 

України 

22  Уперше відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт за спеціальностями: 051 «Економіка», 101 «Екологія», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 274 «Автомобільний транспорт» і 275 «Транспортні 

технології» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». Було розглянуто 178 студентських наукових 

робіт із 102 ВНЗ 12 країн світу 

Листи та наказ 

МОН України 

23  За результатами наукових досліджень і розробок кафедр студенти 

отримали 18 патентів. Створено або модернізовано 35 одиниць 

лабораторного обладнання, до виконання держбюджетних і 

госпдоговірних НДР залучено п’ять  і 21 студент відповідно 

Накази КрНУ 

24  Протягом року молоді науковці взяли участь у 78 конференціях; 

студенти опублікували 934 наукові статі і тези доповідей, зокрема 310 

– самостійно 

Матеріали 

конференцій 

25  Проведено 26 наукових заходів, у тому числі вісім міжнародних і 

сім усеукраїнських науково-технічних і науково-практичних 

конференцій, а також 11 наукових семінарів, у тому числі п’ять – 

спільно з НАН і НАПН України 

Накази КрНУ, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

26  На шпальтах наукової фахової періодики університету «Вісник 

КрНУ» (включно серії «Економічні науки» і «Педагогічні науки»), 

«Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Екологічна 

безпека», «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого 

виробництва» та «Інженерні та освітні технології в 

електротехнічних і комп’ютерних системах» опубліковано близько 

200 наукових статей (18 номерів, у тому числі два англомовних, 

загальним обсягом близько 235 ум. друк. арк.) 

Фахові видання 

КрНУ 

27  За результатами участі у VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2017» отримано Гран-Прі «Лідер міжнародної 

діяльності» та сертифікат «Якість наукових публікацій» за 

показниками міжнародної наукометричної бази даних Scopus 

(Індекс Гірше КрНУ − 12) 

Диплом 

і сертифікат 

28  Науковцями університету захищено чотири докторських і               

25 кандидатських дисертацій 
Дипломи 
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29  За академічними показниками КрНУ посів 55-те місце у          

«Топ – 200 Україна» (кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ»). За 

технічними спеціальностями КрНУ посів 22-ге місце серед ВНЗ 

України у рейтингу оцінювання випускників потенційними 

роботодавцями. У рейтингу Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського (за даними міжнародної БД Scopus) КрНУ 

знаходиться на 48-му місці 

Сайт 

euroosvita.net 

Журнал «Деньги» 

Сайт НБУ НАНУ 

30  За даними світового рейтингу міжнародної бази даних Webometrics 

КрНУ посів 53-тє місце серед ВНЗ України, а також бере участь у 

міжнародних рейтингових проектах компаній Quacquarelli Symonds 

(рейтинг QS World University Rankings) і Thomson Reuters (рейтинг 

THE World University Rankings), є одним з університетів України, 

що входять до проекту Top-28-Universities Ukraine (QS). 

Відповідні сайти 

31  У консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу 

OSVITA.UA «ВНЗ України – 2017» КрНУ належить 41-га позиція, 

а також сьоме місце у ТОП 10 ВНЗ Центрального регіону України і 

перше місце – серед ВНЗ Полтави і Полтавської області 

Сайт osvita.ua 

32  Отримано 49 охоронних документів (38 патентів на корисну 

модель і 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір) 

Патенти, авторські 

свідоцтва 

33  Результати дослідної діяльності вчених університету оприлюднено 

у наукових виданнях України і зарубіжжя (328 і 173 публікацій 

відповідно), у тому числі 39 – у журналах, що індексуються у БД 

Scopus 

Наукові видання 

34  Видано три підручники і 15 навчальних посібників, у тому числі 

один підручник і чотири навчальних посібника з грифом  

МОН України, а також 17 наукових монографій 

Листи МОНУ, 

протоколи ВР 

35  Відкрито Українсько-польський центр освіти, науки і культури на 

базі університету за підтримки Посольства Польщі в Україні та 

міськвиконкому м. Кременчук 

Накази КрНУ 

36  Підписано угоду про співпрацю з Краківською Академією імені 

Анджея Фрича Моджевського (Польща), у рамках якої сім 

викладачів пройшли стажування на базі цього університету 

Угода 

37  Співробітники університету отримали стипендію Кіркланда для 

проходження стажування та підвищення кваліфікації у провідних 

навчальних установах Польщі 

Листи МОН 

України 

38  Співробітники КрНУ проходили стажування у США за програмою 

Центра лідерства «Відкритий Світ» у співробітництві з 

організацією Американські ради з міжнародної освіти: 

ACTR/ACCELS (American Councils) 

Накази КрНУ 

39  Студенти-біотехнологи другий рік проходять стажування в 

університетах і підприємствах Чехії та Словаччини 

Угоди 

про співпрацю 

40  В університеті проходив стажування студент Католицького 

інституту ICAM (Франція) за програмою обміну 

Угода 

про співпрацю 

41  Підписано угоди про співпрацю з дев’ятьма вищими навчальними 

закладами та науково-дослідними установами Франції, Польщі, 

Словаччини, Великобританії, Австрії тощо 

Угоди 

про співпрацю 
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42  Делегація КрНУ відвідала Університет Абертей (Сполучене 

Королівство) у рамках реалізації Програми розвитку лідерського 

потенціалу університетів України, організованої Британською 

Радою в Україні та Фундацією лідерства у вищій освіті у 

партнерстві з Інститутом вищої освіти Академії педагогічних наук 

України та за підтримки Міністерства освіти України 

Угода 

про співпрацю 

43  У рамках наукового проекту під керівництвом                            

проф. Загірняка М. В. колектив учених КрНУ і Львівської 

політехніки здійснили робочу поїздку до університету ВОКU 

(Відень, Австрія) і прийняли австрійських науковців з відповідним 

візитом) 

Наказ МОН 

України 

44  32 викладачі і 13 студентів КрНУ здійснили закордонні 

відрядження до ВНЗ Польщі, Казахстану, Франції, Великобританії, 

Австрії, США, Китаю, Чехії, Словенії, Словаччини, Німеччини, 

Марокко 

Накази КрНУ 

45  Восьмий рік поспіль професор кафедри теорії, історії держави та 

права Капустян Г. Т. отримує грант від фонду Катерини Ковшевич 

для надання стипендій обдарованим студентам (цього року 15 

студентів отримало стипендії) 

Свідоцтва 

46  Студенти КрНУ продовжили навчання у магістратурі й аспірантурі 

Університету шляхів сполучення (м. Ланьчжоу, КНР) 

Угода 

про співпрацю 

47  Проведено звітно-виборчу конференцію студентського 

самоврядування, проходили зустрічі ректора, проректорів зі 

студентським активом 

Протокол 

конференції  

48  Колективи художньої самодіяльності інститутів і факультетів узяли 

участь у фестивалі «Студентська весна – 2017» 

Заключний концерт, 

дипломи фестивалю, 

сайт університету  

49  Проведено студентські конкурси: «Університет шукає таланти», 

«Найкреативніший студент університету», «Королева КрНУ –

 2017», а також чемпіонат ліги КВК, чемпіонат ліги 

інтелектуальних ігор тощо 

Фінальний концерт, 

заключні ігри, 

сайт університету 

50  Проведено  конкурси: «Студент року», «Краща академічна група», 

День університету та дні інститутів і факультетів 

Протоколи 

конкурсної комісії, 

сайт університету  

51  Проведено Спартакіаду інститутів, факультетів, Універсіаду 

університету з 12 видів спорту. Університет представив команди 

для участі у дев’яти видах спорту у VІ Спортивних іграх 

Полтавщини і завоював: два перших місця, два других, три третіх. 

Проведені «Веселі старти», «Кубок випускника», «Кубок ректора 

КрНУ з волейболу», футболу на кубок студентського профкому 

тощо. Майже 400 студентів узяли участь у різноманітних 

спортивних змаганнях, чемпіонатах за межами університету. Із 

них стали призерами: обласного рівня – 73, усеукраїнського – 12, 

міжнародного – 2 

Протоколи змагань, 

дипломи  

52  Проведено благодійну акцію «Від серця до серця», зустрічі з 

воїнами АТО,  благодійні ярмарки, концерти зі збору коштів для 

воїнів АТО 

Фото, сайт 

університету 



ФОРМАТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ 
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ФОРМАТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
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СТАТИСТИКА ЗА ПОДАНИМИ ЗАЯВАМИ ОС «БАКАЛАВР» 
 

 
 

 



 

 

10 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ 
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КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА КОНТРАКТОМ 
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КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ОС «МАГІСТР» 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 
 

ДИНАМІКА ВИПУСКУ 

 

 



 

 

14 

ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, 

МОНОГРАФІЙ 
 

 
 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
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КОНТИНГЕНТ АСПІРАНТУРИ 
 

 
 

 

ДИНАМІКА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ 
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КІЛЬКІСТЬ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ У ІІ ЕТАПІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ НДРС 
 

 
 

 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ТИС. ГРН) 
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МІСЦЕ КрНУ В МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ 
 

НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ 
МІСЦЕ 

QS TOP Universities 

Worldwide University Ranking,  

Guides & Events 

ТОП 28 

університетів України 

QS TOP 200 Universities EECA 

Emerging Europe and Central Asia 

151-200 Overallrank; 

ТОП 14 університетів України 

Round University Ranking 

Eurasian University Association 

738 − серед університетів 

Євразії; 

6 − серед університетів України 

Ranking WEB of Universities 

Webometrics 
53 − серед ВНЗ України 

Transparent Ranking 

Of Universities by Google Scholar 

Citations 

4289 – серед університетів 

світу; 

72 − серед ВНЗ України 

Times Higher Education 

World University Ranking 
1000+ 

Рейтинг ВНЗ України Sciverse 

за даними міжнародної 

наукометричної БД SCOPUS 

48 − серед ВНЗ України 

ТОП 200 Україна 

кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ» 
55 − серед ВНЗ України 

Консолідований рейтинг 

незалежний інтернет-ресурс 

OSVITA.UA 

41 − серед ВНЗ України;  

7 − серед ВНЗ Центрального 

регіону; 1 − серед ВНЗ 

Полтавщини 

Рейтинг ВНЗ України 

журнал «ДЕНЬГИ» за даними 

оцінювання випускників 

роботодавцями 

22 − серед ВНЗ України 

(за технічними 

спеціальностями) 

  


