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П Е Р Е Л І К 

основних заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського протягом 2020/21 навчального року 

 

№ 

пор. 
Основні заходи 

Документ, 

що підтверджує 

1  Акредитацію протягом навчального року проходили 12 освітніх 

програм першого (бакалаврського) рівня: 

(014) Середня освіта (інформатика); 

(014) Середня освіта (Фізична культура); 

(028) Менеджмент соціокультурної діяльності; 

(035) Філологія германські мови та літератури (переклад 

включно), перша англійська; 

(051) Економіка; 

(061) Журналістика; 

(073) Менеджмент; 

(123) Комп’ютерна інженерія; 

(133) Галузеве машинобудування; 

(193) Геодезія та землеустрій; 

(242) Туризм; 

(274) Автомобільний транспорт 

 

Накази і рішення 

НАЗЯВО, 

сертифікати про 

акредитацію 

2  В університеті працювали 84 екзаменаційні комісії з приймання 

атестаційних екзаменів та із захисту випускних кваліфікаційних 

робіт, у тому числі з випуску: 

магістрів – 41; 

бакалаврів – 43. 

Успішно пройшли підсумкову атестацію 1421 випускник, у тому 

числі 566 магістрів (серед них 10 навчалися за освітньо-науковою 

програмою) і 855 бакалаврів. 

Якісна успішність студентів із захисту випускних кваліфікаційних 

робіт склала: 

магістри – 90,6 %; дипломів з відзнакою – 9,4 %; 

бакалаври – 84,2 %; дипломів з відзнакою – 4,9 % 

 

Накази ректора 

університету, 

протоколи засідань 

ЕК 

3  Підготовлено та видано 1421 двомовний  диплом про вищу освіту 

нового формату в комплекті з двомовним єврододатком 

Накази ректора 

університету,  

друкована продукція 
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4  Розроблено документи для ефективного функціонування системи 

забезпечення якості: 

– Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) у КрНУ; 

–  Положення про центр моніторингу якості освіти та 

академічної чесності КрНУ; 

– Положення про рейтингове оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників КрНУ; 

– Положення про опитування учасникlв освiтнього процесу 

i споживачiв ocвiтнix послуг КрНУ 

 

Накази ректора 

університету, 

положення 

5  Упроваджено дієвий механізм моніторингу результатів 

незалежного анонімного анкетування всіх учасників навчального 

процесу та розроблено положення, що регламентує проведення 

такого анкетування 

 

Сайт університету, 

положення 

6  Оновлено методику розрахунку рейтингу НПП з урахуванням 

КРІ та показників національних і міжнародних рейтингів та 

розроблено положення про рейтингове оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників 

 

Сайт університету 

7  Розширено функціональні можливості репозитарію академічних 

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

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

публікації» 

 

Сайт університету 

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

використання їхніх програмних продуктів для перевірки наукових 

робіт та академічних текстів на плагіат 

 

Угоди 

9  Університет сприяв забезпеченню місцями працевлаштування 

випускників усіх освітніх ступенів і джерел фінансування 

 

Угоди з 

роботодавцями 

10  Протягом навчального року 1087 студентів денної та заочної 

форм навчання пройшли навчальну (362 особи), виробничу  

(519 осіб), переддипломну (460 особи) практики.  

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

ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «КВБЗ», ПрАТ» Кременчуцький 

міськмолокозавод». 

Підписана угода з АТ «Полтавський турбомеханічний завод» 

.щодо проходження виробничої практики з подальшим 

працевлаштуванням випускників 

 

Положення, договори, 

накази ректора 

університету 
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11  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, навчальні плани  за 

участі стейкхолдерів і здобувачів освіти; 

– здійснюється робота з приведення освітніх програм усіх 

рівнів у відповідність затвердженим стандартам;  

– проводиться активна підготовка  освітніх програм до 

акредитації та ретельний аналіз рекомендацій НАЗЯВО щодо 

акредитованих протягом року освітніх програм; 

– забезпечується комплексне виконання ліцензійних і 

акредитацій них умов провадження освітньої діяльності щодо 

кадрового потенціалу та матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу;  

– збільшено обсяги мовної підготовки здобувачів освіти; 

обсяги мовної підготовки магістрів корегуються щорічно 

відповідно до доведених університету KPI; 

– розширюється нормативно-правове забезпечення, 

напрацьовується методичне, програмне та інформаційне 

забезпечення освітньої діяльності; 

– розширюється діапазон можливостей навчального 

електронного комплексу «Освітній процес» стосовно формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти; 

– започатковуються елементи дуальної освіти на освітньому 

 рівні бакалавра як експеримент; 

– упроваджуються елементи внутрішньої системи забезпечення 

якості, інструменти забезпечення академічної доброчесності; 

– створюються та впроваджуються критерії, правила і 

процедури оцінювання діяльності педагогічних та 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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12  Розроблено та внесено до системи онлайн-навчання 

та оцінювання знань студентів університету понад 1200 онлайн 

курсів. Процедуру сертифікації пройшли 5 % онлайн-курсів. 

 

Сайт освітнього 

порталу 

13  Під час агітаційно-профорієнтаційної роботи розміщено рекламні 

оголошення про навчання в університеті в закладах середньої 

освіти, коледжах, технікумах; у друкованих ЗМІ Полтавської, 

Черкаської та Кіровоградської областей; у FM-мережі на 

радіостанціях «Радіо Energy», «Хіт-FM», «Радіо-п’ятниця; 

телерадіокомпаніях «ВІЗИТ», «Громадське телебачення», 

інтернет-ресурсі «Osvita.ua»; соціальній мережі Facebook, 

месенджерах Telegram, Viber; зупинках громадського транспорту 

м. Кременчук 

 

Друкована 

продукція, радіо та 

телеефір, канали в 

YouTube 

14  Забезпечено активну участь у масових агітаційних  

онлайн-заходах: регіональна конференція «Горішні Плавні: 

учора, сьогодні, завтра», зустрічі з випускниками закладів 

фахової перед вищої освіти та професійно-технічної освіти 

 

Програма 

конференції 

15  Організовано та проведено: екскурсії по університету, 

на промислових підприємствах регіону; підготовчі курси 

для підготовки до вступу до університету (на базі ПЗСО) 

 

Звіти щодо 

проведення заходів, 

фото 

16  Проведено на базі КрНУ реєстрацію учасників для проходження 

ЗНО, пробну та основну сесію ЗНО, реєстрацію учасників для 

проходження основної та спеціально організованої сесій єдиного 

фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови для вступу на здобуття освітнього ступеня 

магістра. Забезпечено роботу консультаційного центру при 

приймальній комісії для надання допомоги вступникам у поданні 

заяв в електронній формі до ЗВО 

 

Наказ ректора 

університету 

17  Забезпечено роботу при приймальній комісії університету 

освітніх центрів «Крим–Україна», «Донбас–Україна» 

 

Накази МОН та 

ректора університету 

18  Присуджено щорічну премію Президента України для молодих 

учених за наукову роботу «Сенсори газу на основі 

напівпровідникових поруватих шарів» доцентам Когдасю М. Г.  

і Найді В. В. 

 

Указ Президента 

України 
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19  Призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених доцентам Пряхіній К. А. і Коваль С. С. 

 

Рішенням президії 

Комітету з 

Державних премій 

України в галузі 

науки і техніки 

20  Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт стали 72 НДР студентів КрНУ (79 призерів) 

 

Дипломи призерів 

21  На базі КрНУ проведено три других тури Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, у яких узяли участь понад 

580 студентів із 44 ЗВО України зі спеціальностей «Електричні 

машини та апарати», «Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища», «Транспортні технології» 

 

Накази МОН 

України 

22  Відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт  

за 11 спеціальностями, у якому взяли участь понад 500 студентів 

із 250 ЗВО 16 країн світу. Дипломами І–ІІІ ступенів нагороджено 

29 студентів КрНУ 

 

Листи та наказ 

МОН України 

23  Протягом року молоді науковці взяли участь у 47 конференціях; 

студентами опубліковано 326 наукових статтей і тез доповідей, 

зокрема 132 самостійно 

 

Матеріали 

конференцій 

24  Проведено ХХVIII Міжнародну науково-практичну конференцію 

студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» 

 

Наказ ректора 

університету, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

25  Проведено п’ять наукових заходів, у тому числі дві міжнародні  

і три всеукраїнські науково-технічні та науково-практичні 

конференції 

 

Накази ректора 

університету, 

реєстрація 

в УкрІНТЕІ 

26  Уперше КрНУ увійшов до авторитетного міжнародного рейтингу 

«Times Higher Education» серед 15 ЗВО України 

 

Сайт 

www.timeshighereduc

ation.com 

27  За даними світового рейтингу QS TOP 350 Universities Emerging 

Europe and Central Asia КрНУ посів 21-ше місце серед ЗВО України;   

у Міжнародному рейтингу ЗВО U-Multirank – 43-тє місце 

 

Сайти 

euroosvita.net 

та osvita.ua 

 

28  За академічними показниками КрНУ посів 42-ге місце у ТОП–200 

Україна. У консолідованому рейтингу незалежного інтернет-

ресурсу OSVITA.UA ‒ 54–55-те місце, а також друге місце серед 

ЗВО Полтави і Полтавської області 

 

Сайти 

euroosvita.net 

та osvita.ua 
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29  Забезпечено видання двох 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), 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 77 наукових статей (сім 

номерів загальним обсягом 80,1 ум. друк. арк.) 

 

Наказ 

МОН України 

30  Захищено 13 докторських, 11 кандидатських дисертацій та одну 

дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), зокрема, 

у спеціалізованих учених радах КрНУ захищено чотири 

докторські та шість кандидатських дисертацій 

 

Дипломи, 

накази МОН 

України 

31  Уперше у КрНУ створено спеціалізовану вчену раду 

ДФ 45.052.001 з правом разового захисту дисертації з галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

051  Економіка 

 

Наказ МОН  

№ 1555 від 

24.12.2020 

32  Отримано 69 охоронних документів (два патенти на винахід, 

п’ять патентів на корисну модель і 62 свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір) 

 

Патенти, авторські 

свідоцтва 

33  Результати дослідної діяльності вчених університету 

оприлюднено у наукових виданнях України і зарубіжжя  

(233 і 118 статей відповідно), у тому числі 32 – у журналах,  

які індексуються у БД Scopus (усього 32 публікації та 

2910 цитувань), H-індекс університету складає 27 

 

Наукові видання 

34  Видано один підручник, чотири навчальні посібники і 

16 наукових монографій 

 

Листи МОНУ, 

протоколи ВР 

35  Підписано три угоди про співпрацю із ЗВО Канади, Казахстану, 

Польщі 

 

Угоди 

про співпрацю 

36  45 викладачів і 99 студентів університету взяли участь у 

різноманітних програмах міжнародної віртуальної академічної 

мобільності в університетах США, Польщі, Казахстану 

 

Наказ ректора 

університету  
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37  Отримано для бібліотеки університету за сприяння Інституту 

розвитку Кременчука у подарунок від Посольства 

Азербайджанської Республіки в Україні кілька десятків 

екземплярів творів сучасних письменників і науковців 

Азербайджану 

 

Акти  

приймання-передачі 

38  Отримано другий транш у розмірі 20 тис. € 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  

 

Виписка  

з банківського 

рахунку 

 

39  Уперше в історії університету двоє студентів кафедри перекладу 

стали стипендіатами канадської урядової програми «Study in 

Canada Scholarship», що надає їм можливість навчатися упродовж 

одного семестру в канадському університеті-партнері University of 

Wіndsor (загальна сума гранту для одного студента складає 

10 200 CAD) 

 

Листи 

підтвердження 

участі у програмі 

40  За поданням регіонального директора фонду імені Катерини 

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

успіхи у навчанні та активну участь у розбудові громадянського 

суспільства в Україні отримали від фонду Катерини Ковшевич 

стипендію на загальну суму близько 80 тис. грн 

 

Свідоцтва 

41  У другому семестрі навчального року в КрНУ розпочався набір 

іноземців на підготовче відділення. Наразі університет здійснює 

підготовку більше 50 іноземних студентів до вступу в ЗВО 

України 

 

Наказ ректора 

університету  

 

42  Започатковано курси для студентів КрНУ та практичних 

психологів з курсів: «Теорія та практика психологічної 

допомоги», Використання метафоричних карт у роботі 

психолога», «Дитяча психологія та патопсихологія», «Світ 

психології»  

 

Наказ ректора 

університету 

43  Проведено реєстрацію учасників, пробне тестування та основну 

сесію ЗНО–2021 на базі КрНУ (понад 1500 осіб) 

Проведено реєстрацію учасників та основну сесію ЄВІ–2021 на 

базі КрНУ (понад 700 осіб) 

 

Договір про 

надання освітніх 

послуг 
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44  Проведено підвищення кваліфікації близько 200 осіб педагогічних 

працівників закладів передвищої освіти Полтавської, 

Кіровоградської та Черкаської областей 

 

Наказ ректора 

університету 

45  Проведено підвищення кваліфікації 25 бібліотекарів навчальних 

закладів Полтавської та Кіровоградської областей 

 

Наказ ректора 

університету 

46  Проведено підвищення кваліфікації близько 1200 осіб 

педагогічних працівників навчальних закладів Полтавської та 

Кіровоградської областей 

 

Наказ ректора 

університету 

47  На замовлення Пенсійного фонду України (м. Кременчук) 

проведено підвищення кваліфікації  25 державних службовців за 

програмою «Актуальні проблеми державного управління та 

державної служби в Пенсійному фонді України» 

 

Договір про 

співпрацю 

48  На замовлення податкової служби м. Дніпро проведено 

підвищення кваліфікації 20 фахівців за програмою «Підвищення 

ефективності управління у сфері фіскальних відносин в Україні» 

 

Наказ ректора 

університету 

49  На замовлення Управління державного агентства рибного 

господарства «Полтавський рибоохоронний патруль» 

м. Кременчук проведено підвищення кваліфікації: 

– 40 державних службовців за програмою «Правові та 

організаційні засади функціонування державного органу. 

Запобігання та протидія корупції»; 

– 10 державних службовців за програмою «Українська мова у 

сфері ділового спілкування» 

 

Наказ ректора 

університету 

50  На замовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 

проведено підвищення кваліфікації: 

– 15 фахівців за програмою «Основи геометричного 

нівелювання»; 

– 30 фахівців за програмою «Корпоративна культура» 

 

Наказ ректора 

університету 

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  Проведено благодійну акцію «Святий Миколай дітям» Фото, сайт 

університету 
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54  Організовано участь у благодійній акції до Дня здоров’я 

(здавання крові) 

 

Фото, сайт 

університету 

55  Проведено урочистий захід для першокурсників  «Посвята в 

студенти» 

 

Фото, сайт 

університету 

56  Проведено у рамках усеукраїнського фотопроєкту «Янголи у 

камуфляжі» Спілкою ветеранів добровольців України 

передавання до бібліотеки університету світлин часів Революції 

Гідності 

 

Сайт університету 

57  Проведено І етап обласного міжвузівського фестивалю 

«Студентська весна–2021», присвячений 30-річчю незалежності 

України та 100-річчю університету (у відеорежимі) 

 

Протоколи 

конкурсної комісії, 

сайт університету 

58  Проведено заходи, присвячені 35-річчю Чорнобильської 

катастрофи: 

– виставка інформаційних матеріалів і літератури у 

бібліотеці, лекції викладачів; 

– перегляд студентами документальних стрічок з подальшим 

обговоренням, презентації; 

– покладання квітів від студентського самоврядування з 

хвилиною мовчання 

 

Сайт бібліотеки, 

сайти кафедр, сайт 

університету 

59  Участь у Міжнародному конкурсі сучасної та естрадної 

хореографії «Золотий кубок України–2021» 

 

Сайт університету 

60  Проведено заходи, присвячені 150-річному ювілею Василя 

Стефаника  

 

Сайт університету 

61  Проведено конкурс «Студент року» Протоколи 

конкурсної комісії, 

сайт університету 

62  Проведено заходи у рамках усесвітньої акції «16 днів боротьби з 

насиллям»  

Сайт університету 
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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 

ДИНАМІКА ВИПУСКУ 

 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 
 



 

 
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 

 Times Higher Education Impact Rankings  10 

Ranking WEB of Universities 

Cybermetrics Lab of CSIC 
91 

U-Multirank 

Centre for Higher Education (CHE) & Centre for Science 

and Technology Studies (CWTS)  

43 

Global University Ranking uniRank™ 

Observatory on Academic Ranking  

& Excellence (IREG) 

36 

QS TOP 350 Universities of Emerging Europe  

& Central Asia 

Quacquarelli Symonds Ltd of Cambridge MA  

& Wharton MBA 

21 

Round University Ranking 

Clarivate Analytics Company 
9 

Консолідований рейтинг OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 
54–55 

Рейтинг ЗВО України Sciverse 

інтегроване науково-інформаційне середовище 

SciVerse, БД Scopus 

33 

ТОП 200 ЗВО України 

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» 

Observatory on Academic Ranking & Excellence (IREG) 

42 

ТОП 10 ЗВО Полтавщини OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 
2 

 


