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П Е Р Е Л І К 

основних заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського протягом 2019/20 навчального року 

 

№ 

пор. 
Основні заходи 

Документ, 

що підтверджує 

1  Акредитовано дві освітньо-професійні програми першого 

(бакалаврського) рівня: 

275 Транспортні технології; 

263 Цивільна безпека 

Акредитовано дві освітньо-наукові програми третього (освітньо-

наукового) рівня: 

051 Економіка; 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Накази 

2  В університеті працювала 91 екзаменаційна комісія з приймання 

атестаційних екзаменів та із захисту випускних кваліфікаційних 

робіт, у тому числі з випуску: 

магістрів – 43; 

бакалаврів – 48. 

Успішно пройшли підсумкову атестацію 1414 випускників, у тому 

числі 612 магістрів (серед них 4 навчалися за освітньо-науковою 

програмою) і 802 бакалаври. 

Якісна успішність студентів із захисту випускних кваліфікаційних 

робіт склала: 

магістри – 94,6 %; дипломів з відзнакою – 8,3 %; 

бакалаври – 83,2 %; дипломів з відзнакою – 5,3 % 

Накази ректора 

університету, 

протоколи засідань 

ЕК 

3  Підготовлено та видано 1414 двомовних  дипломів про вищу 

освіту нового формату в комплекті з двомовним єврододатком 

Накази ректора 

університету,  

друкована продукція 

4  Розроблено документи для ефективного функціонування системи 

забезпечення якості: 

–  Порядок визнання результатів навчання, отриманих 

унаслідок неформальної освіти у КрНУ; 

–  Порядок запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, 

результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних 

ситуацій); 

–  Вимоги щодо забезпечення започаткування та 

провадження освітньої діяльності для осіб з особливими 

освітніми потребами у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського 

 

Накази ректора 

університету, 

положення 
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5  Університет сприяв забезпеченню місцями працевлаштування 

випускників усіх освітніх ступенів і джерел фінансування 

 

Угоди з 

роботодавцями 

6  Протягом навчального року 1906 студентів денної та заочної 

форм навчання пройшли навчальну (362 особи), виробничу  

(970 осіб), переддипломну (574 особи) практики.  

Основні бази практик: ПрАТ «Кредмаш», «КрКЗ», «АвтоКрАЗ», 

ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «КВБЗ» 

 

Положення, договори, 

накази ректора 

університету 

7  Продовжується реалізація норм і положень законів України «Про 

вищу освіту» та «Про освіту», зокрема: 

– упроваджуються  освітні стандарти спеціальностей першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів; 

– розробляються  нові та переглядаються наявні освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми за участі працедавців  

і здобувачів освіти; 

– здійснюється робота з приведення освітніх програм усіх 

рівнів у відповідність затвердженим стандартам;  

– проводиться активна підготовка  освітніх програм до 

акредитації; 

– збільшено обсяги мовної підготовки здобувачів освіти; 

– розширюється нормативно-правове забезпечення, 

напрацьовується методичне, програмне та інформаційне 

забезпечення освітньої діяльності; 
– напрацьовано нормативні документи щодо Порядку 

проведення поточного навчання, заліково-екзаменаційної сесії, 

атестації здобувачів освіти з використанням дистанційних 

технологій; 

– упроваджуються елементи внутрішньої системи забезпечення 

якості, інструменти забезпечення академічної доброчесності; 

– створюються та впроваджуються критерії, правила і 

процедури оцінювання педагогічних і науково-педагогічних 

працівників; 

– розширюється ресурсна база для забезпечення самостійної, у 

тому числі дистанційної роботи здобувачів освіти; 

– розбудовується цілісна та ефективна інформаційна система 

управління навчальним процесом, збирання, аналіз, інтерпретація 

інформації про якість навчання та викладання; 

– удосконалюється електронна система управління навчанням 

(Learning Management System) 

 

Протоколи засідань 

ученої ради, накази, 

положення, 

протоколи засідань 

кафедр, договори, 

результати рейтингів 
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8  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 2020 м. Кременчук»; на телебаченні (канал «Візит»); 

у радіомережі магазинів «Маркетопт» (Полтавська та 

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

мережі Facebook, месенджерах Telegram, Viber; зупинках 

громадського транспорту м. Кременчук 

 

Друкована продукція 

9  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 

10  Організовано та проведено: Всеукраїнську олімпіаду КрНУ 

для професійної орієнтації вступників на базі ПЗСО, «День 

відкритих дверей КрНУ»; екскурсії по університету, місту, 

на промислових підприємствах регіону; спортивні та культурні 

заходи серед випускників шкіл (Кубок випускника) і коледжів 

(Кубок автомобіліста), підготовчі курси для підготовки до вступу 

до університету (на базі ПЗСО) 

 

Звіти щодо 

проведення заходів, 

фото 

11  Проведено  реєстрацію  учасників,  пробну  та  основну  сесію 

ЗНО–2020 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 

університету 

12  Розроблено систему анкетування з питань академічної 

доброчесності, якості освітніх програм та надання освітніх послуг 

для студентів, викладачів, випускників і роботодавців 

 

Сайт університету 

13  Розширено функціональні можливості репозитарію академічних 

текстів КрНУ та додано такі розділи: «Автореферати і дисертації», 

«Монографії», «Навчальні посібники і підручники», «Наукові 

публікації» 

 

Сайт університету 

14  Продовжено угоду з ТОВ «Антиплагіат» і Plagiat.pl щодо 

використання їх програмних продуктів для перевірки наукових 

робіт та академічних текстів на плагіат 

 

Угоди 
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15  Розроблено та внесено до системи онлайн-навчання 

та оцінювання знань студентів Університету комплекти тестових 

питань для понад 800 навчальних дисциплін. Започатковано 

процедуру сертифікації онлайн-курсів 

 

Сайт освітнього 

порталу 

16  Понад 50 співробітників, студентів і аспірантів університету 

стали експертами з акредитації освітніх програм Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

Сайт НАЗЯВО 

17  На базі університету проведено тренінги з підготовки експертів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 

акредитації освітніх програм і круглий стіл «Нова процедура 

акредитації освітніх програм: як покращуватиметься якість?» 

Загалом були присутні 27 осіб з різних ЗВО України 

 

Сайт університету, 

фото 

18  Присуджено щорічну премію Президента України для молодих 

учених за наукову роботу «Енергоефективні електротехнічні 

комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами» 

к. т. н., доц. Костенко А. В., к. т. н., доц. Маляковій М. С.,  

к. т. н., доц. Мельникову В. О. 

 

Указ Президента 

України 

 

19  Призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених к. т. н., доц. Шлику С. В., к. т. н., доц. Ченчевому В. В., 

к. т. н., доц. Маляковій М. С., к. е. н., доц. Пряхіній К. А. 

 

Рішенням президії 

Комітету з 

Державних премій 

України в галузі 

науки і техніки 

20  Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт стали 79 НДР студентів КрНУ, 87 студентів КрНУ 

отримали дипломи призерів 

 

Дипломи призерів 

21  На базі КрНУ проведено три тури ІІ Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, у яких узяли участь понад 

600 студентів з 56 ЗВО України зі спеціальностей «Електричні 

машини та апарати», «Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища», «Транспортні технології (за видами 

транспорту) 

 

Накази МОН 

України 

22  Відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт  

за 10 спеціальностями, у якому взяли участь понад 800 студентів 

із 260 ЗВО 18 країн світу). Дипломами І–ІІІ ступенів нагороджено 

32 студенти КрНУ 

 

Листи та наказ 

МОН України 
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23  Створено або модернізовано 25 одиниць лабораторного 

обладнання, до виконання держбюджетних і госпдоговірних НДР 

залучено 12 студентів 

 

Реєстрація УкрІНТЕІ, 

накази ректора 

університету 

24  Протягом року молоді науковці взяли участь у 86 конференціях; 

студентами опубліковано 871 наукова стаття і тези доповідей, 

зокрема 322 самостійно 

 

Матеріали 

конференцій 

25  Проведено ХІХ Міжнародну науково-практичну конференцію 

студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» 

 

Наказ ректора 

університету, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

26  Проведено Міжнародну науково-технічну конференцію молодих 

учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, 

методи моделювання та оптимізації» 

 

Наказ ректора 

університету, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

27  Проведено 15 наукових заходів, у тому числі 12 міжнародних  

і три всеукраїнські науково-технічні і науково-практичні 

конференції, а також один міжнародний форум та один науковий 

семінар спільно з НАН і НАПН України  

 

Накази ректора 

університету, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

28  Проведено Міжнародну конференцію «Modern electrical and 

energy systems» (MEES 2019) за участю науковців з 10 країн світу: 

Китаю, Чехії, Словенії, Словаччини, Франції, Ірану, Йорданії, 

Польщі, Марокко з понад 30 закладів освіти, промислових і 

наукових установ. Усього у роботі наукового форуму взяли 

участь більше 140 учасників. Збірка наукових матеріалів за 

результатами конференції містить 131 статтю та включена до 

 БД Scopus  

 

Накази ректора 

університету, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

29  За даними світового рейтингу QS TOP 300 Universities Emerging 

Europe and Central Asia КрНУ посів 19-те місце серед ЗВО України   

у Міжнародному рейтингу ЗВО U-Multirank – 18-те місце  

та 4-ту позицію у Round University Ranking. За академічними 

показниками КрНУ посів 38-ме місце у «Топ–200 Україна»,  

у консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу 

OSVITA.UA ‒ 58-ме місце, а також третє місце серед ЗВО 

Полтави і Полтавської області 

 

Сайти 

euroosvita.net 

та osvita.ua 
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30  Університет видає п’ять фахових друкованих наукових журналів 

– «Вісник КрНУ» (за спеціальностями 015, 051, 073, 101, 122, 131, 

132, 133, 141, 171), «Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи» (за спеціальностями 141, 151), «Екологічна безпека»  

(за спеціальностями 101, 183), «Сучасні ресурсоенергозберігаючі 

технології гірничого виробництва» (за спеціальностями 101, 183), 

«Environmental Problems» (за спеціальностями 101, 183), які  

внесено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань 

України і електронний щоквартальний науково-практичний 

журнал «Інженерні та освітні технології» (за спеціальністю 011) 

на шпальтах наукової фахової періодики університету 

опубліковано 239 наукових статей (18 номерів загальним обсягом 

252,1 ум. друк. арк.) 

 

Наказ 

МОН України 

31  Науковці університету протягом 2019 року захистили чотири 

докторські та 20 кандидатських дисертацій, зокрема у 

спеціалізованих учених радах КрНУ захищено одну докторську  

і 11 кандидатських дисертацій 

 

Дипломи, 

накази МОН 

України 

32  Отримано 36 охоронних документів (30 патентів на корисну 

модель і шість свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір), зокрема дев’ять – за участю аспірантів 

 

Патенти, авторські 

свідоцтва 

33  Результати дослідної діяльності вчених університету 

оприлюднено у наукових виданнях України і зарубіжжя  

(275 і 68 статей відповідно), у тому числі 115 – у журналах,  

що індексуються у БД Scopus (усього 115 публікацій та 

617 цитувань), h-індекс університету сягнув 27 

 

Наукові видання 

34  Видано один підручник, 10 навчальних посібників і 15 наукових 

монографій 

 

Листи МОНУ, 

протоколи ВР 

35  Підписано чотири угоди про співпрацю із ЗВО Франції, Йорданії, 

Польщі 

 

Листи МОН 

України 

36  Відповідно до угоди про співпрацю та академічні обміни між 

університетами, у КрНУ проведено односеместрове стажування 

магістранта Католицького інституту ICAM (Франція)  

 

Угода 

про співпрацю 
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37  У вересні 2019 року вперше в історії університету в рамках 

стипендіальної програми Польської національної агенції 

академічних обмінів NAWA відбулися академічні обміни між 

представниками професорсько-викладацького складу факультету 

електротехніки Білостоцької Політехніки  та ІЕЕСУ 

 

Угода 

про співпрацю 

38  У рамках підписаних грантової та партнерської угоди щодо 

реалізації проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти «Рамкова 

структура цифрових компетентностей для українських учителів  

та інших громадян» у рамках Програми ЕС ЕРАЗМУС+ КА2  

у вересні 2019 р. університет став підписантом Меморандуму про 

створення Української національної цифрової коаліції, до якої 

увійшли понад 49 установ, закладів та організацій України,  

а у листопаді 2019 р. – контракту на отримання Університетом 

першої частини коштів на реалізацію проєкту загальною сумою 

близько 40 000 Євро. У травні 2020 року в Університеті в рамках 

проєкту відкрито DC-офіс (Офіс цифрових компетентностей) 

 

Відповідні угоди 

та накази 

 

39  У березні 2020 р. делегація КрНУ відвідала університет Абертей 

(Сполучене Королівство, м. Данді). Візит відбувся в рамках 

Тижня міжнародної академічної мобільності персоналу Erasmus+  

 

Міжінституційна 

угода про академічну 

мобільність 

40  Протягом 2019–2020 н. р. студенти, аспіранти та викладачі 

університету здійснили 28 закордонних поїздок до Румунії, 

Бельгії, Чехії, Польщі, Словаччини, Литви, Сполученого 

Королівства 

 

Лист національного 

офісу ЕРАЗМУС+ 

41  Уперше науковці КрНУ долучилися до програми наукового, 

дослідницького обміну та співробітництва в галузі освіти 

Міжнародного Вишеградського Фонду. Асистент кафедри 

комп’ютерних та інформаційних систем Наталія Сохін та 

студентка 4-го курсу факультету електроніки та комп’ютерної 

інженерії гр. КІ-16-1 Світлана Кравченко брали участь  

у роботі міжнародної конференції LOGI-2019, що проходила  

14–15 листопада 2019 року в Чехії в рамках міжнародного 

проєкту «Майбутнє автономної мобільності в Центральній Європі 

(FAME)», який фінансується Міжнародним Вишеградським 

фондом 

 

Накази 
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42  За поданням регіонального директора фонду імені Катерини 

Ковшевич проф. Капустян Г. Т. 16 кращих студентів КрНУ за 

успіхи у навчанні та активну участь у розбудові громадянського 

суспільства в Україні отримали від фонду Катерини Ковшевич 

стипендію загальною сумою близько 170 тис. грн 

 

Свідоцтва 

43  Атестаційна комісія Центру підвищення кваліфікації та 

професійної адаптації провела атестацію 1445 майбутніх 

державних службовців щодо вільного володіння державною 

мовою 

 

Наказ ректора 

університету 

44  Започатковано підвищення кваліфікації державних службовців 

Управління державного агентства рибного господарства 

(Полтавський рибоохоронний патруль) з курсу «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» (42 особи) і державних 

службовців Пенсійного фонду м. Кременчук з курсу «Актуальні 

проблеми державного управління та державної служби в 

Пенсійному фонді України» (27 осіб) 

 

Наказ ректора 

університету 

45  На замовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»  

(42 особи) проведено підвищення кваліфікації для 32 керівників 

підрозділів з курсу «Методи та технології ефективного 

маркетингу: закупівлі та продаж» 

 

Договір про 

надання освітніх 

послуг 

46  Проведено підвищення кваліфікації 900 осіб педагогічних 

працівників навчальних закладів Полтавської та Кіровоградської 

обл. з курсу «Удосконалення професійної  компетентності 

сучасного педагога» 

 

Наказ ректора 

університету 

47  Започатковано підвищення кваліфікації працівників бібліотек 

м. Кременчук та м. Горішні Плавні з курсу «Бібліотечна та 

архівна справа» 

 

Договір про 

надання освітніх 

послуг 

48  Проведено реєстрацію та зовнішнє незалежне оцінювання для 

1500 вступників 2020 року 

 

Договір про 

співпрацю 

49  Уперше проведено єдиний вступний іспит з англійської мови для 

700 бакалаврів – випускників КрНУ 

 

Результати іспиту 

50  Проведено підвищення кваліфікації 105 педагогічних і науково-

педагогічних працівників КрНУ 

 

Наказ ректора 

університету 
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51  Започатковано підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у формі семінарів практикумів, тренінгів, вебінарів, 

майстер-класів провідними викладачами кафедр КрНУ 

 

План-графік 

підвищення 

кваліфікації 

52  Проведено профспілкову звітно-виборчу  конференцію студентів  Протокол 

конференції 

53  Проведені художньо-тематичні заходи до ювілею Івана 

Котляревського та до Дня захисника Вітчизни «Шляхами 

козацької слави» 

 

Сайт університету 

54  Проведено студентські конкурси «Університет шукає таланти», 

«Найкреативніша команда  університету»,  чемпіонат ліги 

інтелектуальних ігор, брейн-ринг «Пізнаємо Європу» 

 

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 зустріч ректора зі студентським активом до 

Міжнародного дня студента 

 

Сайт університету 

57  Проведено  заходи дебатного клубу, кіноклубу студентів, 

юридичної клініки 

 

Фото, сайт 

університету 

58  Проведено круглі столи щодо прав людини, тематичні заходи  

до Дня Героїв Небесної Сотні, до Шевченківських днів, до Дня 

пам’яті жертв голодомору 

 

Фото, сайт 

університету 

59  Проведено благодійну акцію «Від серця до серця»,  благодійний 

концерт  народного студентського колективу – вокальної студії 

«Домінанта» 

 

Фото, сайт 

університету 

60  Проведений спектакль народного студентського колективу –  

студентського театру «Лілея»  

 

Фото, сайт 

університету 

61  Проведені акції та флешмоби студентів  «16 днів проти 

насильства» та до Дня боротьби зі «СНІДОМ» 

 

Фото, сайт 

університету 



 10 

ФОРМАТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ 

 

 

ФОРМАТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 



 

 
11 

КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ ЗАЯВ ЗА ОС «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 



 

 
12 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ  

ЗА ОС «БАКАЛАВР» 

 

 

 



 

 
13 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА КОНТРАКТОМ  

ЗА ОС «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 



 

 
14 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ОС «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 



 

 
15 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

ДИНАМІКА ВИПУСКУ 

 

 



 
16 

ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, 

МОНОГРАФІЙ 

 

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 



 
17 

КОНТИНГЕНТ АСПІРАНТУРИ 

 

 

ДИНАМІКА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ 

 



 
18 

КІЛЬКІСТЬ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ У ІІ ЕТАПІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ НДРС 

 

 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 



 
19 

МІСЦЕ КрНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

В МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ 

 

НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ 
МІСЦЕ 

Ranking WEB of Universities 

Cybermetrics Lab of CSIC  
53 

U-Multirank 

Centre for Higher Education (CHE) & Centre for 

Science and Technology Studies (CWTS)  

28 

Global University Ranking uniRank™ 

Observatory on Academic Ranking  

& Excellence (IREG) 

36 

QS TOP 250 Universities of Emerging Europe  

& Central Asia 

Quacquarelli Symonds Ltd of Cambridge MA  

& Wharton MBA 

19 

Round University Ranking 

Clarivate Analytics Company 
8 

Консолідований рейтинг OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 
58 

Рейтинг ЗВО України Sciverse 

інтегроване науково-інформаційне середовище 

SciVerse, БД Scopus 

43 

ТОП 200 ЗВО України 

Центр міжнародних проєктів «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

