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П Е Р Е Л І К 

основних заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського протягом 2017/18 навчального року 
 

№ 

пор. 
Основні заходи 

Документ, 

що підтверджує 

1  Ліцензовано спеціальності: 

– І рівень (бакалаврський) – 171 – «Електроніка» (40 осіб); 

– І рівень (бакалаврський) – 014 – «Середня освіта 

(Українська мова та література)» (25 осіб); 

– ІІ рівень (магістерський) – 113 – «Прикладна математика» 

(10 осіб) 

– І рівень (бакалаврський) – 126 – «Інформаційні системи 

та технології» (100 осіб на весь термін навчання) 

Останню спеціальність ліцензовано за новими ліцензійними умовами,  

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України «Зміни, що 

вносяться до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187» від 10 травня 2018 р. № 347  

Накази МОН 

України: 

від 21.12.2017 

№ 491-л  

від 14.03.2018 

№ 242-л  

від 19.04.2018 

№ 481-л  

від 26.06.2018 

№ 1364-л  

2  Акредитовано освітні програми: 

– ІІ рівень (магістерський) – 061 Журналістика за ОПП 

з навчальної дисципліни «Журналістика»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 242 Туризм за ОПП з навчальної 

дисципліни «Туризмознавство»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за ОНП з навчальної 

дисципліни «Електричні машини і апарати»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за ОНП з навчальної 

дисципліни «Електромеханічні системи автоматизації 

та  електропривод»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за ОНП з навчальної 

дисципліни «Електромеханічне обладнання енергоємних 

виробництв»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології за ОНП з навчальної 

дисципліни «Комп’ютеризовані системи управління 

та  автоматика»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології за ОНП з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси 

і  виробництва»; 

– ІІ рівень (магістерський) – 122 Комп’ютерні науки  

та інформаційні технології за ОНП з навчальної дисципліни 

«Інформаційні управляючі системи та технології» 

Витяги з протоколів 

ДАК,  

сертифікати 

акредитації 
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3  Випуск 2018 року. 

Загальна чисельність випускників – 1310 осіб. 

Під час зимового випуску ступінь магістрів здобули 

396 випускників, один захистив диплом спеціаліста. 

Показник якості випуску магістрів – 90 %, 11,9 % випускників 

отримали дипломи з відзнакою. 

Під час літнього випуску дипломи бакалаврів отримали 863 ви-

пускники. Якісний показник –78 %, дипломів з відзнакою – 3,5 %. 

Уперше здійснено випуск магістрів (50 осіб), які навчалися 

за освітньо-науковими програмами. Показник якості випуску – 

82 %, дипломів з відзнакою – 22 %.  

Над підсумковою атестацією протягом року працювали 

86 екзаменаційних комісії.   

Накази, протоколи 

засідань АК 

4  Підготовлено та видано всім випускникам 2018 року (бакалаврам, 

спеціалістам і магістрам) 1310 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 Законів України «Про вищу 

освіту», «Про освіту» 

Накази, протоколи 

вченої ради 

6  Кафедрами розроблено 74 освітні програми для трьох рівнів освіти. 

Із питань організації і супроводження освітнього процесу було 

видано 47  розпорядчих документів, у тому числі 21 наказ 

Накази, 

розпорядження 

7  Запроваджено нові ліцензійні умови (затверджено ПКМ України 

від 10 травня 2018 року № 347), яким надано статус державних 

стандартів освіти 

ПКМУ від 30 грудня 

2015 року № 1187  

8  Запроваджено нову редакцію ліцензійних умов, яким надано статус 

державних стандартів освіти 

ПКМУ від 10 травня 

2018 р. № 347 

9  За угодами з роботодавцями забезпечено місцями 

працевлаштування 100 % випускників, які навчалися за державним 

замовленням 

Угоди 

10  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» (видавництво «Торба»), 

«Щоденнику абітурієнта 2018 м. Кременчук»; на телебаченні 

(канал «Візит»); на радіо (м. Кременчук, м. Світловодськ, 

м. Черкаси, Люкс FM) 

Друкована 

продукція 

11  Активна участь у масових агітаційних заходах: міжрегіональні 

виставки «Освіта і кар’єра», «Навчання в Європі»; регіональна 

конференція «Горішні плавні: учора, сьогодні, завтра» 

Диплом учасника, 

програма 

конференції 

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

спортивні та культурні заходи серед випускників шкіл (Кубок 

випускника, «Королева КрНУ») і коледжів (Кубок автомобіліста) 

Заходи 

13  Проведено реєстрацію учасників, пробні випробування та основну 

сесію ЗНО-2018 на базі КрНУ імені Михайла Остроградського, 

реєстрацію учасників для проходження єдиного фахового 

вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови для вступу на здобуття освітнього ступеня магістра 

за  спеціальностями 081 – «Право», 051 – «Економіка», 053 – 

«Психологія», 061 – «Журналістика», 242 – «Туризм» 

Наказ ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 
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14  Проведено набір за новою спеціальністю освітнього ступеня 

бакалавра 171 «Електроніка» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

15  Проведено атестацію понад 900 осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

16  Започатковано атестацію осіб, які мають намір провадити 

діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження 

інженерних систем 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

17  На замовлення Федерації Канадських Муніципалітетів у рамках 

реалізації проекту Удосконалення діяльності Департаменту «Центр 

надання адміністративних послуг у місті Кременчук» проведено 

підвищення кваліфікації працівників ЦНАП з курсу «Якісний 

сервіс. Ділове спілкування в організаціях. Ефективні комунікації» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

18  На замовлення ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» 

проведено для 25 фахівців підприємства навчання з курсу 

«Актуальні питання української мови (за професійним 

спрямуванням), діловодства та архівної справи» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

19  На замовлення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проведено 

підвищення кваліфікації фахівців за програмою 

«Енергоменеджмент, енергоаудит, сертифікація енергетичної 

ефективності» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

20  На замовлення ПрАТ «АвтоКрАЗ» проведено підвищення 

кваліфікації 20 фахівців за програмою «Технології та методи 

навчання. Традиції та інновації» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

21  Започатковано підвищення кваліфікації понад 300 педагогічних 

працівників навчальних закладів м. Кременчук з курсу 

«Удосконалення організації та змісту навчання» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

22  Проведено реєстрацію учасників, пробні випробування та основну 

сесію ЗНО-2018 на базі КрНУ імені Михайла Остроградського, 

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» 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

23  Започатковано курси з «Теорії та практики психологічної 

допомоги» для практичних психологів, студентів 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

24  Доцентам кафедри «Комп’ютерні та інформаційні системи» 

Костенку П. П. і Славко О. Г. присуджено премію Президента 

України для молодих учених. Аспіранту кафедри «Електричні 

машини та апарати» (ЕМА) Лотоусу В. В. призначено академічну 

стипендію Президента України 

Накази Президента 

України 

25  Доценту кафедри «Електронні апарати» Кухаренку Д. В. 

присуджено премію Верховної Ради України для молодих учених  
Рішення ВР України 
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26  Кандидати технічних наук, доценти Симонова А. А. (кафедра ТМ), 

Харламова О. В. кафедра (кафедра ЕБОП) і Малякова М. С. 

(кафедра ЕМА) отримують стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих учених 

Накази МОН 

України 

27  Доценту кафедри «Системи електроспоживання та енергетичного 

менеджменту» Чорній В.О. присуджено премію Президії НАН 

України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи 

Наказ НАН 

України 

28  Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт є 68 НДР студентів КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

Дипломи призерів 

29  Студенти КрНУ імені Михайла Остроградського здобули 

24 перемоги під час ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад 
Дипломи призерів 

30  На кафедрах проведено три ІІ тури Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт і шість ІІ турів Усеукраїнських 

олімпіад, у яких узяли участь понад 1200 студентів із 125 ЗВО 

України 

Накази МОН 

України 

31  Удруге відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальностей: «Економіка», «Екологія», «Менеджмент», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Автомобільний транспорт», «Транспортні технології», 

«Професійна освіта» та «Електроенергетика, електротехніка 

та  електромеханіка». Було розглянуто 430 студентських наукових 

робіт із 202 університетів 14 країн світу. За результатами 

Міжнародного конкурсу дипломами І–ІІІ ступенів нагороджено 

110 студентів з 89 ЗВО України та зарубіжжя. 

Листи та наказ 

МОН України 

32  За результатами наукових досліджень і розробок кафедр студенти 

отримали 16 патентів. Створено або модернізовано 28 одиниць 

лабораторного обладнання, до виконання держбюджетних і 

госпдоговірних НДР залучено чотири і 17 студентів відповідно 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

33  Протягом року молоді науковці взяли участь у 82 конференціях; 

студенти опублікували 852 наукові статті і тези доповідей, зокрема 

292 – самостійно 

Матеріали 

конференцій 

34  Проведено 28 наукових заходів, у тому числі 15 міжнародних 

і  шість усеукраїнських науково-технічних і науково-практичних 

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

спільно з НАН і НАПН України 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

35  На шпальтах наукової фахової періодики університету «Вісник 
КрНУ імені Михайла Остроградського» (у тому числі серії 
«Економічні науки» і «Педагогічні науки»), «Електромеханічні 
і   енергозберігаючі системи», «Екологічна безпека», «Сучасні 
ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва», 
«Інженерні та освітні технології в електротехнічних і 
комп’ютерних системах» опубліковано близько 200 наукових 
статей (19 номерів, у тому числі два англомовних, загальним 
обсягом близько 235 ум. друк. арк.) 

Фахові видання 
КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

36  Подано заявки про занесення наукової періодики КрНУ імені 
Михайла Остроградського до нового переліку фахових видань МОНУ 

Листи до МОНУ 
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37  За результатами участі у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2018» отримано Гран-Прі «Лідер науково-
технічної діяльності» і сертифікат «Якість наукових публікацій» 
за показниками міжнародної наукометричної бази даних Scopus 
(Індекс Гірша КрНУ − 14) 

Диплом 
і сертифікат 

38  Науковцями університету захищено одна докторська 
і 11 кандидатських дисертацій. П’ять спеціалізованих наукових рад 
КрНУ імені Михайла Остроградського пройшли переатестацію 
на період до кінця 2019–2020 років 

Дипломи, 
Накази МОН 

України 

39  За академічними показниками КрНУ імені Михайла 
Остроградського посів 59-те місце у «Топ – 200 Україна» (Центр 
міжнародних проектів «Євроосвіта» Міжнародна група експертів 
IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence). 
У консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу 
OSVITA.UA «ЗВО України – 2018» КрНУ імені Михайла 
Остроградського належить 65-та позиція, а також друге місце – 
серед ЗВО Полтави і Полтавської області 

Сайти 
euroosvita.net 
та osvita.ua 

 

40  За даними світового рейтингу Transparent Ranking of Universities 
by GOOGLE SCHOLAR Citation КрНУ імені Михайла 
Остроградського посів 72-ге місце серед ЗВО України, а також 
бере участь у міжнародних рейтингових проектах компаній 
Quacquarelli Symonds (рейтинг QS TOP 250 Universities Emerging 
Europe and Central Asia – 14-та позиція серед ЗВО України) 
і Clarivate analitics (у Round University Ranking − шосте місце 
серед ЗВО України) 

Відповідні сайти 

41  Отримано 40 охоронних документів (30 патентів на корисну 
модель і 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір) 

Патенти, авторські 
свідоцтва 

42  Результати дослідної діяльності вчених університету оприлюднено 
у наукових виданнях України і зарубіжжя (3378 і 177 публікацій 
відповідно), у тому числі 58 – у журналах, що індексуються 
у БД Scopus (разом 316 публікацій і 795 цитувань) 

Наукові видання 

43  Видано три підручники, 13 навчальних посібників і 18 наукових 
монографій 

Листи МОНУ, 
протоколи ВР 

44  Викладачка Василенко Д. П. отримала стипендію для молодих 
науковців від уряду Республіки Польща; студент Гладир А. А. 
є  учасником канадської урядової програми науково-дослідних 
стажувань студентів Mitacs Globalink Research Internship 

Листи МОН 
України 

45  В університеті проходив стажування магістрант Католицького 
інституту ICAM (Франція) відповідно до програми обміну, за якою 
підписано три угоди про стажування у наступному навчальному році 

Угода 
про співпрацю 

46  Підписано угоди про співпрацю з трьома ЗВО Болгарії, США 
і Канади  

Угода 
про співпрацю 

47  Делегація КрНУ імені Михайла Остроградського відвідала 

Університет Абертей (Сполучене Королівство) у рамках реалізації 

програми Erasmus+ 

Відповідні угоди 

та накази 

 

48  У рамках наукового проекту під керівництвом                            

проф. Загірняка М. В. колектив учених КрНУ імені Михайла 

Остроградського і університету «Львівська політехніка» здійснили 

робочу поїздку до університету ВОКU (Відень, Австрія)  

Наказ МОН 

України 
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49  Науковий проект Digital competence framework for Ukrainian 

teachers and other citizens консорціуму ЗВО та інших установ 

України, до складу якого входить КрНУ імені Михайла 

Остроградського, є переможцем конкурсу Програми ЕС ЕРАЗМУС+ 

Лист національного 

офісу ЕРАЗМУС+ 

50  16 викладачів і три студенти КрНУ імені Михайла Остроградського 

здійснили закордонні відрядження до дев’яти країн світу. Протягом 

навчального року наш університет відвідали делегації з Німеччини, 

Австрії, Франції, Словенії, Польщі, Чехії, Словаччини, Литви, 

Єгипту, Марокко, Сполучених Штатів Америки, Сполученого 

Королівства 

Накази ректора  

КрНУ імені Михайла 

Остроградського 

51  Дев’ятий рік поспіль професор кафедри теорії, історії держави 

та  права Капустян Ґ. Т. отримує грант від фонду Катерини 

Ковшевич для надання стипендій обдарованим студентам (цього 

року 15 студентів отримало стипендії) 

Свідоцтва 

52  Проведено звітно-виборчу конференцію студентського 

самоврядування, проходили зустрічі ректора, проректорів зі 

студентським активом 

Протокол 

конференції  

53  Колективи художньої самодіяльності інститутів і факультетів узяли 

участь у фестивалі «Студентська весна – 2018». Чотири народні 

колективи підтверлили звання народних 

Заключний концерт, 

дипломи фестивалю, 

сайт університету  

54  Проведено студентські конкурси: «Університет шукає таланти», 

«Найкреативніший студент університету», «Королева КрНУ – 2018», 

а також чемпіонат ліги КВК, чемпіонат ліги інтелектуальних 

ігор  тощо 

Фінальний концерт, 

заключні ігри, 

сайт університету 

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

День університету та дні інститутів і факультетів 

Протоколи 

конкурсної комісії, 

сайт університету  

56  Проведено Спартакіаду інститутів, факультетів, Універсіаду 

університету з 12 видів спорту. Університет представив команди 

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

Полтавщини і завоював: два перших місця, одне друге, чотири 

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 є призерами: обласного рівня – 27, 

усеукраїнського – 11, міжнародного – 3 

Протоколи змагань, 

дипломи  

57  Проведено благодійну акцію «Від серця до серця», зустрічі 

з воїнами АТО, благодійні ярмарки, концерти зі збиранням коштів 

для воїнів АТО 

 

Фото, сайт 

університету 
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