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П Е Р Е Л І К 

основних заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського протягом 2018/19 навчального року 
 

№ 

пор. 
Основні заходи 

Документ, 

що підтверджує 

1  Ліцензування та акредитація: 

– розширено ліцензійні обсяги магістерської програми 

014 «Середня освіта (інформатика)»; 

– звужено ліцензійні обсяги за напрямами підготовки та 

спеціальностями ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра; 

– акредитовано 37 освітньо-професійних програм на другому 

(магістерському) рівні та спеціальність 6.02207 – «Дизайн» 

на першому (бакалаврському) рівні 

Наказ МОНУ 

від 19.06.2019 

 № 910-л 

Наказ МОНУ 

Від 05.06.2019 

№ 778-л 

Протоколи АК 

№ 133, 134, 136. 

Сертифікати 

акредитації  

2  Випуск 2018/2019 року. 

Загальна чисельність випускників – 1502 особи. 

Під час зимового випуску ступінь магістрів здобули 

714 випускників, один захистив диплом спеціаліста. 

Показник якості випуску магістрів – 90 %, 12,1 % випускників 

отримали дипломи з відзнакою. 

Під час літнього випуску дипломи бакалаврів отримали 

779 випускників. 

Якісний показник – 78 %, дипломів з відзнакою – 6,5 %. 

Випуск магістрів (9 осіб), які навчалися за освітньо-науковими 

програмами. 

 Показник якості випуску – 82 %, дипломів з відзнакою – 22 %.  

Над підсумковою атестацією протягом року працювали 

86 екзаменаційних комісій 

 

Накази, протоколи 

засідань ЕК 

3  Підготовлено та видано всім випускникам 2019 року 

(бакалаврам, спеціалістам і магістрам) 1502 двомовні  дипломи 

про вищу освіту нового формату в комплекті з двомовним євро 

додатком 

 

Накази, положення 

4  Ученою радою затверджено понад 10 документів з імплементації 

в університеті норм і положень законів України «Про вищу 

освіту», «Про освіту» 

 

Накази, протоколи 

вченої ради 

5  Кафедрами розроблено 37 освітніх програм для трьох рівнів 

освіти. Із питань організації та супроводження освітнього 

процесу було видано 47  розпорядчих документів, у тому числі 21 

наказ 

 

Накази, 

розпорядження 
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6  За угодами з роботодавцями забезпечено місцями 

працевлаштування 100 % випускників, які навчалися за 

державним замовленням 

 

Угоди 

7  Під час агітаційно-профорієнтаційної роботи розміщено рекламні 

оголошення щодо навчання в університеті в закладах середньої 

освіти, коледжах, технікумах; у друкованих ЗМІ Полтавської, 

Черкаської та Кіровоградської областей; у «Довіднику закладів 

вищої освіти України» (видавництво «Торба»), «Щоденнику 

абітурієнта 2019 м. Кременчук»; на телебаченні (канал «Візит»); 

у   радіомережі магазинів «Маркетопт» (Полтавська та 

Кіровоградська області); інтернет-ресурсі «Osvita.ua»; соціальній 

мережі Facebook, месенджерах Telegram, Viber 

 

Друкована 

продукція 

8  Забезпечено активну 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 

9  Організовано та проведено: Усеукраїнську олімпіаду КрНУ 

для  професійної орієнтації вступників на основі ПЗСО, «День 

відкритих дверей КрНУ»; екскурсії по університету, місту, 

на промислових підприємствах регіону; спортивні та культурні 

заходи серед випускників шкіл (Кубок випускника, «Королева 

КрНУ») і коледжів (Кубок автомобіліста), підготовчі курси 

для підготовки до вступу до університету (на базі ПЗСО та МС) 

 

Заходи 

10  Проведено  реєстрацію  учасників,  пробну  та  основну  сесію 

ЗНО–2019 на базі КрНУ, реєстрацію учасників для проходження 

єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови для вступу на здобуття освітнього 

ступеня магістра 

 

Наказ  

ректора КрНУ 

11  Проведено набір за новою спеціальністю освітнього ступеня 

бакалавра 014.01 «Середня освіта (Українська мова та 

література)» 

 

Накази  

ректора КрНУ 

12  Започатковано на замовлення Крюківської районної організації 

ветеранів «Комп’ютерні курси для населення» для осіб 

пенсійного віку 

 

Накази  

ректора КрНУ 

13  Проведено спеціальну курсову підготовку педагогічних 

працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Зоряний» (75 осіб) 

 

Накази  

ректора КрНУ 
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14  Проведено реєстрацію учасників, пробне тестування та основну 

сесію ЗНО–2019 на базі КрНУ (понад 1500 осіб) 

 

Договір про 

співпрацю, накази 

по Університету 

15  Проведено атестацію 1340 осіб, які претендують на вступ 

на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

 

Накази  

ректора КрНУ 

16  Проведено атестацію понад 50 осіб, які мають намір провадити 

діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та 

обстеження інженерних систем 

 

Накази  

ректора КрНУ 

17  Проведено підвищення кваліфікації фахівців за програмою 

«Технології та методи навчання. Традиції та інновації» 

на замовлення ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

 

Накази  

ректора КрНУ 

18  Проведено підвищення кваліфікації близько 100 осіб 

педагогічних працівників навчальних закладів Полтавської та 

Кіровоградської областей 

 

Накази  

ректора КрНУ 

19  Започатковано курси для студентів КрНУ та практичних 

психологів з теорії та практики психологічної допомоги 

 

Накази  

ректора КрНУ 

20  Розроблено та упроваджено нормативні документи щодо питань 

академічної доброчесності (Кодекс якості КрНУ, Кодекс 

академічної доброчесності КрНУ, Інструкція щодо перевірки 

випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 

з використанням програмно-технічних засобів) 

 

Положення, накази по 

Університету 

21  Започатковано створення репозитарію академічних текстів: 

випускних кваліфікаційних робіт студентів університету та 

методичних вказівок науково-педагогічних працівників КрНУ 

 

Сайт університету 

22  Укладено угоду з ТОВ «Антиплагіат» і Plagiat.pl щодо 

використання їх програмних продуктів для перевірки наукових 

робіт та академічних текстів на плагіат 

 

Угоди 

23  Розроблено та внесено до системи онлайн навчання 

та оцінювання знань студентів Університету комплекти тестових 

питань для понад 600 навчальних дисциплін 

 

Сайт освітнього 

порталу 

24  Присуджено щорічну премію Президента України для молодих 

учених за наукову працю «Комплексна система геомоніторингу 

промислово-видобувних територій» к. т. н., доц. Коваль С. С. 

 

Наказ Президента 

України 
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25  Присуджено щорічну Премію Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних 

і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 

рік доцентам Ховрак І. В., Ліхоносовій Г. С., старш. викл. 

Перевознюк В. В.  

 

Постанова ВР 

України 

26  Призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених кандидатам технічних наук, доцентам Шлику С. В, 

Ченчевому В. В. і Маляковій М. С.  

 

Накази МОН 

України 

27  Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт є 52 НДР студентів КрНУ 

 

Дипломи призерів 

28  Студентами університету здобуто 22 перемоги під час ІІ етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад 

 

Дипломи призерів 

29  На кафедрах проведено ІІ тури трьох Усеукраїнських конкурсів 

наукових робіт і шести олімпіад, у яких узяли участь понад 

1100 студентів зі 108 ЗВО України 

 

Накази МОН 

України 

30  Утретє відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт за вісьмома спеціальностями (понад 500 НДР із 230 ЗВО 

16 країн світу). Дипломами І–ІІІ ступенів нагороджено 110 студентів 

з 89 ЗВО України та зарубіжжя 

 

Листи та наказ 

МОН України 

31  Створено або модернізовано 25 одиниць лабораторного 

обладнання, до виконання держбюджетних і госпдоговірних НДР 

залучено 11 студентів 

 

Реєстрація УкрІНТЕІ, 

накази ректора  

КрНУ 

32  Протягом року молоді науковці взяли участь у 82 конференціях; 

студентами опубліковано 934 наукові статті і тези доповідей, 

зокрема 310 самостійно 

 

Матеріали 

конференцій 

33  Проведено 19 наукових заходів, у тому числі 10 міжнародних 

і шість усеукраїнських науково-технічних і науково-практичних 

конференцій, а також три наукові семінари, у тому числі два 

спільно з НАН і НАПН України 

 

Накази ректора  

КрНУ, реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

34  Внесено до категорії «Б» фахових видань України: «Вісник 

КрНУ» (за спеціальностями 015, 051, 073, 101, 122, 131, 132, 133, 

141, 171), «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» 

(за спеціальностями 141 і 151), «Інженерні та освітні технології 

в електротехнічних і комп’ютерних системах» (спеціальність 141) 

 

Наказ 

МОН України від 

07.11.2018 № 1218 
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35  Опубліковано близько 228 наукових статей (19 номерів загальним 

обсягом близько 240 ум. друк. арк.) на шпальтах наукової фахової 

періодики університету «Вісник КрНУ», «Електромеханічні 

і  енергозберігаючі системи», «Екологічна безпека», «Сучасні 

ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва», 

«Інженерні та освітні технології в електротехнічних 

і комп’ютерних системах»  

 

Фахові видання 

КрНУ 

36  За результатами участі у Х Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти–2019» отримано Гран-Прі «Лідер міжнародної 

діяльності», золоту медаль у номінації «Упровадження 

інноваційних освітніх і виробничих технологій» і сертифікат 

«Якість наукових публікацій» за показниками БД Scopus (Індекс 

Гірша КрНУ−16) 

 

Диплом, золота 

медаль і сертифікат 

37  Науковцями університету захищено три докторські 

та 19 кандидатських дисертацій. Спеціалізована наукова рада 

Д 45.052.01 переатестована на період до кінця 2020 року 

 

Дипломи, 

накази МОН 

України 

38  За академічними показниками КрНУ посів 38-ме місце у «Топ–200 

Україна», у консолідованому рейтингу незалежного інтернет-

ресурсу OSVITA.UA ‒ 60-те місце, а також третє місце серед ЗВО 

Полтави і Полтавської області 

 

Сайти 

euroosvita.net 

та osvita.ua 

 

39  За даними світового рейтингу Transparent Ranking of Universities 

by GOOGLE SCHOLAR Citation серед ЗВО України КрНУ посів 

74-те місце, у рейтингу QS TOP 300 Universities Emerging Europe 

and Central Asia – 17-те місце, у Round University Ranking − 

четверте місце 

 

Відповідні сайти 

40  Отримано 43 охоронні документи (33 патенти на корисну модель 

і 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір), зокрема 

дев’ять – за участю студентів 

 

Патенти, авторські 

свідоцтва 

41  Результати дослідної діяльності вчених університету 

оприлюднено у наукових виданнях України і зарубіжжя (345 

і 167 статей відповідно), у тому числі 100 – у журналах, що 

індексуються у БД Scopus (усього 392 публікації та 

1131 цитування) 

 

Наукові видання 

42  Видано два підручники, шість навчальних посібників і 

18 наукових монографій 

 

Листи МОНУ, 

протоколи ВР 
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43  Підписано вісім угод про співпрацю із ЗВО Йорданії, 

Словаччини, Словенії, Литви, Латвії, Китаю, Польщі 

 

Листи МОН 

України 

44  Відповідно до угоди про співпрацю та академічні обміни між 

університетами в КрНУ проведено стажування трьох магістрантів 

Католицького інституту ICAM (Франція)  

 

Угода 

про співпрацю 

45  У рамках проекту UASP «Підтримка адміністрації університетів» 

Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX 

(м. Вашингтон, США) представники КрНУ вибороли право на 

участь університету у Програмі модернізації університетської 

системи управління науковими дослідженнями 

 

Угода 

про співпрацю 

46  Підписано грантові та партнерські угоди і розпочато реалізацію 

проекту з розвитку потенціалу вищої освіти «Рамкова структура 

цифрових компетентностей для українських учителів та інших 

громадян» у рамках Програми ЕС ЕРАЗМУС+ КА 2 

 

Відповідні угоди 

та накази 

 

47  У рамках реалізації програм академічної мобільності Erasmus+ 

КА 1 студенти та викладачі КрНУ відвідали університети 

Великобританії, Литви, Чехії, Словаччини, Словенії (усього 

п’ять студентів і 12 викладачів) 

 

Наказ МОН 

України 

48  Протягом 2018–2019 н. р. студенти, аспіранти та викладачі 

університету здійснили 73 закордонні поїздки до США, Австрії, 

Болгарії, Чехії, Польщі, Словаччини, Словенії, Литви, Китаю, 

Туркменістану 

 

Лист національного 

офісу ЕРАЗМУС+ 

49  Василенко  Д.  П. взяла участь у Міжнародному конгресі 

Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES), 

який відбувся на базі Загребського університету (Хорватія). 

Гладир А. А. став стипендіатом канадської урядової програми 

Mitacs Globalink Graduate Fellowship 

 

Накази  

ректора КрНУ 

50  Десятий рік поспіль проф. каф. теорії, історії держави та права 

Капустян Ґ. Т. отримує грант від фонду Катерини Ковшевич для 

надання стипендій 18 обдарованим студентам 

 

Свідоцтва 

51  Проф. Ляшенко В. П. і доц. Ховрак І. В. пройшли конкурсний 

відбір та були обрані експертами програмних комітетів, 

відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 

 

Накази МОН 

України 
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52  Проведено звітно-виборчу конференцію студентського 

самоврядування 

 

Протокол 

конференції  

53  Залучено до участі у фестивалі «Студентська весна–2019» 

колективи художньої самодіяльності інститутів і факультетів 

 

Заключний концерт, 

дипломи фестивалю, 

сайт університету  

54  Проведено студентські конкурси «Університет шукає таланти», 

«Найкреативніша команда  університету», «Королева КрНУ–2019»,  

чемпіонат ліги інтелектуальних ігор 

 

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  заходи  дебатного клубу, кіноклубу студентів, 

юридичної клініки 

 

Фото, сайт 

університету 

57  Проведено круглі столи з проблем євроатлантичної інтеграції, 

прав людини,  тематичні заходи до Дня героїв Небесної сотні, 

Шевченківських днів, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, 

Дня Європи тощо 

 

Фото, сайт 

університету 

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

з воїнами АТО, флешмоб на  підтримку  кременчужанина,  

моряка Богдана Головаша, узятого в  полон 

 

Фото, сайт 

університету 

59  Проведено Спартакіаду інститутів, факультетів, Універсіаду 

університету з 12 видів спорту. Університет представив команди 

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

Полтавщини і завоював два перших місця і одне – третє. 

Проведені веселі старти, 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 – 15, усеукраїнського – 15, міжнародного – сім 

 

Протоколи змагань, 

дипломи  
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ФОРМАТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ 

 
 

ФОРМАТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 



 

 
9 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ 
 

 
 

 



 

 
10 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА КОНТРАКТОМ 
 

 
 

 



 

 
11 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ОС «МАГІСТР» 
 

 
 

 



 

 
12 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
 

ДИНАМІКА ВИПУСКУ 

 
 



 

 
13 

ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, 

МОНОГРАФІЙ 
 

 
 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 



 

 
14 

КОНТИНГЕНТ АСПІРАНТУРИ 

 
 

 

 

ДИНАМІКА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ 

 



 

 
15 

КІЛЬКІСТЬ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ У ІІ ЕТАПІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ НДРС 

 
 

 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 



 

 
16 

 

МІСЦЕ КрНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

В МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ 
 

НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ 
МІСЦЕ 

Transparent Ranking of Universities 

GOOGLE SCHOLAR Citation 74 

Webometrics Ranking of World 

Universities 

Cybermetrics Lab of CSIC 
36 

Global University Ranking uniRank™ 

Observatory on Academic Ranking & 

Excellence (IREG) 
34 

QS TOP 250 Universities of Emerging 

Europe & Central Asia 
Quacquarelli Symonds Ltd of Cambridge 

MA & Wharton MBA 

17 

Round University Ranking 

Clarivate Analytics Company 5 

Консолідований рейтинг OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 60 

Рейтинг ЗВО України Sciverse 

інтегроване науково-інформаційне 

середовище SciVerse, 

складовою якого є реферативно-

бібліографічна БД Scopus 

50 

ТОП 200 ЗВО України 

Центр міжнародних проектів 

«Євроосвіта» 

Observatory on Academic Ranking & 

Excellence (IREG) 

38 

ТОП 10 ЗВО Полтавщини OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 
3 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SciVerse&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://www.euroosvita.net/

