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Ректор університету – Загірняк Михайло Васильович, призначений 

на посаду наказом Міністра освіти і науки України від 30.01.2013 № 32-К. 

Освіта – вища, 1970 року закінчив з відзнакою Ворошиловградський 

машинобудівний інститут (диплом з відзнакою У № 880387 від 03.06.70), 

з 1993 року – професор кафедри електромеханіки (атестат професора 

ПР № 000414 від 02.06.93), 1996 року присуджено науковий ступінь доктора 

технічних наук (диплом доктора технічних наук ДН 3 002637 від 22.05.96), 

з 2016 року – дійсний член (академік) Національної академії педагогічних 

наук України (диплом А № 83 від 19.12.2016). Лауреат державної премії 

України в галузі науки і техніки (диплом № 7305), Лауреат державної премії 

України в галузі освіти (Указ Президента України від 04.10.2018 

№ 301/2018). Має почесні звання та нагороди. 1996 року нагороджений 

знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 20719 від 18.11.96), 

1997 року Указом Президента України присвоєно почесне звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України» (посвідчення № 702 від 25.03.97), 

2001 року Указом Президента України від 9 жовтня нагороджений орденом 

«За заслуги» III ступеня (орденська книжка № 013526), 2007 року Указом 

Президента України від 20 серпня нагороджений орденом «За заслуги» 

II ступеня (орденська книжка № 1110), 2015 року Указом Президента 

України від 27 червня нагороджений орденом «За заслуги» I ступеня (знак 

ордена № 672), 2018 року Указом Президента України від 19 травня 

нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ст. Указом Президента 

України від 1 жовтня 2021 року нагороджений орденом князя Ярослава 

Мудрого ІV ст. За плідну науково-педагогічну діяльність відзначений 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), а також Почесною 

грамотою Верховної Ради України (2010 р.). 2011 року присвоєно почесне 

звання «Заслужений тренер України» (посвідчення № 769 від 14.07.2011). 

Почесний громадянин м.  Кременчук (посвідчення № 32, 2016 р.). 
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Дійсний член Польського товариства застосування електромагнетизму 

(1993 р.), Міжнародної академії інформатизації (1996 р.), Транспортної 

академії України (1997 р.), Підйомно-транспортної академії наук України 

(1998 р.), Національного (США) географічного товариства (2001 р.), 

Інституту інженерів-електриків і електронників (Senior Member IEEE, США, 

2000 р.), Міжнародної академії науки і практики організації виробництва 

(2005 р.). Переможець конкурсів на довготермінові державні гранти США 

за програмами IREX (електротехніка – 1983–84), Fulbright (організація освіти 

– 1997−98). 

Має науково-педагогічний стаж 49 років. Працював завідувачем 

кафедри, проректором з навчально-методичної та науково-дослідної роботи 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

Із жовтня 2002 року – ректор Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського (КрНУ). 

Автор більше ніж 600 наукових праць, серед яких 20 монографій, 

дев’ять брошур, сім підручників і 13 навчальних посібників із грифом 

Міністерства освіти і науки України, 47 авторських свідоцтв і 32 патенти на 

винаходи. 158 статей видано у фахових виданнях, що входять до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus та 105 ‒ до бази даних Web of Science 

Core Collection. 

Керівник наукових проєктів у рамках Програми науково-технічного 

співробітництва між Україною та Словенією (2003–2004, 2007–2008). 

Головний редактор чотирьох і член редакційних колегій чотирьох 

вітчизняних видань, член редакційних колегій чотирьох закордонних видань. 

Із цих видань чотири входять до міжнародних науковометричних баз даних 

Scopus та Web of Science. Голова спеціалізованої вченої ради з присудження 

докторських і кандидатських ступенів у КрНУ. Член Наукової Ради МОН 

України (2015). Член Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН 

України (2015). Керівник семінару «Електромагнітні та електромеханічні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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процеси в електричних машинах і апаратах» Наукової ради НАН України 

з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики». Член 

Академічної ради Вищої школи європейських і регіональних студій (Чеське 

Будейовіце, Чехія). Радник голови Рахункової палати України (2002–2011). 

Член Президії НАПН України (з 2017 по т.ч.). 

Голова Відокремленого підрозділу громадської організації «Федерація 

альпінізму і скелелазіння України» в Полтавській області, майстер спорту 

СРСР (1984), інструктор-методист першої категорії (1987), суддя зі спорту 

національної категорії (альпінізм, 2004). Здійснив понад 200 сходжень майже 

в усіх частинах світу, з яких понад 60 у великих горах – по маршрутах вищих 

п’ятої та шостої категорій складності (11 першосходжень і 

першопроходжень). Учасник п’яти Гімалайських експедицій. Неодноразовий 

чемпіон і призер чемпіонатів України та СНД з альпінізму. 

За звітний період загалом видано 16 наукових публікацій (одна 

монографія, два патенти, 9 наукових статей, з них 8 видано у виданнях, що 

входять до міжнародної наукометричної бази даних «Scopus» (додаток А).  

На кінець 2021 року h-індекс складає 18. 

У звітному періоді матеріали наукових досліджень доповідалися 

на закордонних конференціях і в Україні на міжнародних конференціях 

за участю іноземних фахівців. 

1. 2021 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power 

Electronics (ACEMP) & 2021 International Conference on Optimization of 

Electrical and Electronic Equipment (OPTIM). Brasov, Romania, 2021. 

2. XXX Simposium PTZE «Zastosowania elektromagnetyzmu we 

współczesnej inżynierii i medycynie». Jastarnia, Poland, 2021.  

3. Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits. Turin, 

Italy, 2021. 

4. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy 

Systems (MEES). Kremenchuk, Ukraine, 2021. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського (КрНУ) заснований на державній формі власності 

та підпорядкований Міністерству освіти і науки України (витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і 

громадських формувань від 25.10.2017 № 23200768). 

Діяльність здійснює відповідно до Статуту Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського (нова редакція), 

ідентифікаційний код 05385631.  

Статут погоджено конференцією трудового колективу 30.08.2021, 

протокол № 1 і затверджено Наказом міністерства освіти і науки України  

від 30.11.2021 № 1277. 

Університет включено до реєстру закладів вищої освіти України 

(довідка від 27.12.2010 № 17-Д-850).  

15 липня 2021року Верховною Радою України  прийнято Постанову 

№ 1656-IX «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради 

України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році», в якій 

відзначено 100 років з часу заснування Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 

Університет здійснює освітню діяльність як суб’єкт освітньої 

діяльності, внесений до ЄДЕБО (код-218) на рівні кваліфікаційних вимог до 

молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра, освітньо-професійних програм бакалавра, освітньо-професійних 

та освітньо-наукових програм магістра, освітньо-наукових програм  доктора 

філософії, відповідно до Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями молодшого 

спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, 
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бакалавра, магістра, доктора філософії, і ліцензованого обсягу,  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 

№ 109-л.  

Університет акредитовано за статусом вищого закладу освіти 

IV (четвертого) рівня. Сертифікат про акредитацію серії РД–IV № 1748179 

від 25.08.2011. 

Місія Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського – підготовка конкурентоспроможного людського капіталу 

для інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, 

забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих 

фахівцях.  

Головною метою реалізації місії є отримання особою сукупності 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у КрНУ у відповідній галузі 

знань, за певною кваліфікацією на I–III рівнях вищої освіти. 

Основні принципи реалізації місії КрНУ: 

 автономія, яка передбачає самостійність, незалежність і 

відповідальність університету у прийнятті рішень стосовно розвитку 

академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього управління, економічної діяльності, самостійного добору та 

розстановки кадрів у межах, установлених Законом України «Про вищу 

освіту»; 

 академічна доброчесність як сукупність етичних принципів і 

визначених законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту» правил, 

яких повинні дотримуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової діяльності для забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових досягнень; 
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 академічна мобільность, що передбачає надання можливості 

учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 

здійснювати наукову діяльність в іншому ЗВО на території України чи поза її 

межами; 

 академічна свобода, яка передбачає самостійність та незалежність 

учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, наукової 

та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова 

і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень 

і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

установлених законом. 

До головних цілей університету належать: 

– формування світогляду і виховання молоді; 

– професійна підготовка та перепідготовка фахівців; 

– фундаментальні та прикладні наукові дослідження, збереження й 

структурування наявних знань, інноваційна діяльність у різних сферах; 

– соціалізація молоді та інших уразливих соціальних груп (пенсіонерів, 

інвалідів, безробітних тощо); 

– проєктування суспільного розвитку на глобальному, регіональному та 

місцевому рівнях, побудова відповідних прогнозів і сценаріїв; 

– розробка та реалізація глобальних, регіональних і місцевих програм у 

сфері просвітництва, культури, здоров’я людей, спорту тощо; 

– сприяння кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, 

служіння людині, громаді, суспільству, державі. 

Питання якості та рівня освіти, відповідність підготовки фахівців 

державним стандартам вищої освіти є пріоритетними для закладу освіти. 

На колектив університету покладено первинну відповідальність за 

якість послуг щодо надання вищої освіти. 

Стратегічним завданням університету є реалізація принципів та ідей 
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Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, забезпечення 

конкурентоспроможності випускників, визнання документів про вищу освіту 

за кордоном. 

Головними завданнями університету, відповідно до його Статуту, є: 

– здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців 

відповідних освітніх ступенів і відповідає стандартам вищої освіти; 

– забезпечення виконання державного замовлення та угод 

на підготовку фахівців з вищою освітою; 

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

– здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних працівників, 

їх атестація; 

– здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, 

культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; 

– забезпечення культурного та духовного розвитку особистості. 

Університет і його підрозділи приділяють значну увагу демократизації 

та оптимізації управління, розвитку студентського самоврядування, 

залученню широкого кола членів колективу до обговорення, прийняття, 

реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням. 

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; до участі у розробці програм долучаються 

працедавці та здобувачі освіти; 

– проводиться робота з приведення освітніх програм усіх рівнів у 

відповідність затвердженим стандартам; 
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– розширюється нормативно-правове забезпечення освітньої 

діяльності; 

– напрацьовується методичне, програмне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу; 

– упроваджуються елементи внутрішньої системи забезпечення якості; 

– напрацьовуються інструменти забезпечення академічної 

доброчесності; 

– удосконалюються критерії, правила та процедури оцінювання 

педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

– розширюється ресурсна база для забезпечення самостійної, у тому 

числі дистанційної,  роботи здобувачів освіти; 

– удосконалюється електронна система управління навчанням (Learning 

Management System); 

– здійснюється активна підготовка освітніх програм до акредитації. 

На сьогодні університет є носієм державної політики в питаннях 

доступу молоді регіону до вищої освіти, центром освіти, науки і культури для 

розв’язання важливого соціального завдання – формування інтелігенції 

регіону. 

Станом на 01.10.2021 підготовка фахівців здійснюється за 22 галузями 

знань, а саме: на першому (бакалаврському) рівні – за 42 освітніми 

програмами; на другому (магістерському) рівні – за 43 освітніми програмами, 

на третьому (освітньо-науковому) рівні – за 12 освітніми програмами та в 

докторантурі за п’ятьма спеціальностями. Сім спеціалізованих учених рад 

надають можливість захисту дисертацій з 12 спеціальностей. 

У двох навчально-наукових інститутах і на двох факультетах 

навчаються близько трьох з половиною тисяч студентів. 20 випускових 

кафедр опікуються їх освітою. Ефективно функціонує центр підвищення 

кваліфікації та професійної адаптації. До структури університету належать 



 

 

10 

Коледж КрНУ та Політехнічний коледж КрНУ (м. Горішні Плавні), де 

навчаються майже дві тисячі студентів. 

Загальна кількість персоналу КрНУ складає: професорсько-

викладацький склад – 249 осіб, у тому числі 52 доктори наук (20,8 %), із них 

35 професорів; 142 кандидати наук (67,5 %), із них 115 доцентів. Серед 

працівників – три академіки НАН і НАПН України, сім академіків і сім 

членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 11 володарів 

почесних державних звань, чотири лауреати Державної премії України в 

галузі науки і техніки, три лауреати Державної премії України в галузі освіти, 

32 лауреати Премій Президента України, Верховної Ради України та 

стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

В університеті сконцентровано 85 % науковців Кременчука. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського підтримує широкі різнобічні зв’язки із численними 

науковими, навчальними, виробничими закладами інших країн.  

Університет активно співпрацює з Програмами академічних обмінів 

імені Фулбрайта в Україні (США), Програмою «Відкритий Світ» (США), 

Німецькою службою академічних обмінів DAAD (Німеччина), Програмами 

Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX (США), 

Американськими радами з міжнародної освіти, Національним Еразмус+ 

Офісом в Україні та іншими. Студенти університету проходять практику, 

стажування за відповідними спеціальностями на базі Університету Матея 

Бела (Республіка Словаччина), Технічного університету Брауншвейг 

(Німеччина), Ланьчжоуського університету шляхів сполучення (Китай), 

Університету Монс (Бельгія), Інженерної школи ICAM (Франція), 

Люблінської політехніки (Польща). 

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва є такі: 

забезпечення обміну знаннями завдяки науковому та студентському обміну; 
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робота з інституціями Європейського Союзу для участі в проєктах у галузі 

вищої освіти; участь у міжнародних організаціях і наукових та освітянських 

асоціаціях, яка спрямована на академічний, студентський, культурний 

і науковий обмін. 

Університет розвивається на засадах нерозривного зв’язку новітніх 

методів навчання та наукових досліджень, збереження кращих традицій 

вітчизняної освіти, активної інтеграції в європейський освітній і науковий 

простір. 

Відповідно до Статуту університету, вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування університету є конференція трудового 

колективу. Важливу функцію в управлінні університетом виконує вчена рада, 

яка постійно контролює питання вдосконалення організації освітнього 

процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, кадрові питання 

тощо. Поточні питання за всіма напрямами діяльності університету 

розглядаються на ректораті, науково-технічній раді, методичній раді, 

засіданнях приймальної комісії. 
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ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Відповідно до контракту між Міністерством освіти і науки України та 

ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського від 11 червня 2020 року № IV-77,  керівник повинен 

забезпечити досягнення таких цільових показників діяльності закладу вищої 

освіти: 

 

№ 

пор. 

Цільові показники діяльності 

(результативності, ефективності 

та якості) закладу вищої освіти 

Терміни для 

досягнення 

Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включаючи 

критерії їх оцінювання 

1.       Збільшення кількості годин 

навчальних занять для 

здобувачів вищої освіти ЗВО 

освітнього ступеня «магістр», 

які проведені англійською 

мовою та/або німецькою мовою 

та/або французькою мовою 

та/або китайською мовою 

 

За підсумками навчального 

року: 

2021/2022 – частка складає не 

менше 10% 

2022/2023 – частка складає не 

менше 11% 

2023/2024 – частка складає не 

менше 12% 

2024/2025 – частка складає не 

менше 13% 

01 серпня 2022 

року 

01 серпня 2023 

року 

01 серпня 2024 

року 

01 серпня 2025 

року 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів  

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного навчального 

року 

2. Збільшення відносного обсягу 

надходжень до спеціального 

фонду за результатами 

наукових та науково-технічних 

робіт за проектами 

міжнародного співробітництва, 

за результатами наукових і 

науково-технічних робіт за 

господарськими договорами та 

за результатами надання 

наукових послуг в порівнянні з 

відповідним показником  2020 

01 березня 2023 

року 

01 березня 2024 

року 

01 березня 2025 

року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти  

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року 
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року, у перерахунку на одного 

науково-педагогічного 

працівника: 

 

за підсумками 2022 року – на 

1000 гривень на одного 

науково-педагогічного 

працівника  

За підсумками 2023 року – на 

1500 гривень на одного 

науково-педагогічного 

працівника  

За підсумками 2024 року – на 

2000 гривень на одного 

науково-педагогічного 

працівника  

3.       Збільшення кількості здобувачів 

вищої освіти, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності (з 

використанням різних типів та 

форм академічної мобільності), 

тривалістю не менше 1 місяця) 

 

Частка здобувачів вищої освіти, 

які брали участь у програмах 

міжнародної академічної 

мобільності, серед загальної 

кількості здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання 

складає не менше: 

 

2 % станом на 01 серпня 2022 

року 

3 % станом на 01 серпня 2023 

року 

4 % станом на 01 серпня 2024 

року 

5 % станом на 01 серпня 2025 

року 

01 серпня 2022 

року 

01 серпня 2023 

року 

01 серпня 2024 

року 

01 серпня 2025 

року  

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження про 

отримані кредити ЄКТС під 

час навчання, сертифікати 

проходження стажування. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року 

4.       Збільшення кількості штатних 

науково-педагогічних та 

наукових працівників, які брали 

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності (з 

використанням різних типів та 

форм академічної мобільності), 

тривалістю не менше 1 місяця 

 

01 серпня 2022 

року 

01 серпня 2023 

року 

01 серпня 2024 

року 

01 серпня 2025 

року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження про участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності,  

сертифікати проходження 

стажування. 

 

Критерій оцінювання: 
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Частка штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності 

(тривалістю не менше 1 місяця), 

серед загальної кількості 

штатних науково-педагогічних 

та наукових працівників складає 

не менше: 

 

4% станом на 01 серпня 2022 

року 

6% станом на 01 серпня 2023 

року 

8% станом на 01 серпня 2024 

року 

10% станом на 01 серпня 2025 

року 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року 

5.       Зростання обсягу витрат на 

оновлення наукового та 

лабораторного обладнання 

(включаючи балансову вартість 

обладнання, яке отримано як 

дарунок, в оренду або лізинг) у 

кошторисі витрат закладу вищої 

освіти (без урахування закладів 

фахової передвищої освіти в 

його структурі) в порівнянні з 

відповідним показником 2020 

року (у відсотках від обсягу 

відповідних витрат за рахунок 

спеціального фонду): 

 

за підсумками 2022 року – на 20 

% 

За підсумками 2023 року – на 30 

% 

За підсумками 2024 року – на 40 

% 

01 березня 2023 

року 

01 березня 2024 

року 

01 березня 2025 

року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти  

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року 

6. Зростання обсягу капітальних 

витрат (для проведення 

капітальних ремонтів 

навчальних аудиторій, 

студентських гуртожитків та 

спорткомплексів тощо) у 

кошторисі витрат закладу вищої 

освіти (без урахування закладів 

фахової передвищої освіти в 

01 березня 2023 

року 

01 березня 2024 

року 

01 березня 2025 

року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти  

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року 
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його структурі) в порівнянні з 

відповідним показником 2020 

року (у відсотках від обсягу 

відповідних витрат за рахунок 

спеціального фонду): 

 

за підсумками 2022 року – на 20 

% 

За підсумками 2023 року – на 30 

% 

За підсумками 2024 року – на 40 

% 

7. Збільшення кількості 

навчальних (лекційних) 

аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням 

або іншим спеціальним 

обладнанням, яке забезпечує 

виконання функцій 

мультимедійного обладнання 

 

Частка навчальних аудиторій, 

які оснащені мультимедійним 

обладнанням складає не менше 

за підсумками 2021 року – 30% 

за підсумками 2022 року – 32% 

за підсумками 2023 року – 34% 

за підсумками 2024 року – 36% 

1 січня 2022 року  

1 січня 2023 року 

1 січня 2024 року 

1 січня 2025 року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти  

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року 

8 Збільшення кількості 

проіндексованих публікацій 

НПП у виданнях, які 

реферуються у науково-

метричних базах Web of Science 

та Scopus. 

 

Щорічне збільшення  кількості 

проіндексованих публікацій 

НПП у виданнях, які 

реферуються у науково-

метричних базах Web of Science 

та Scopus складає 3% до 

попереднього року.  

31грудня  2021 

року 

31 грудня 2022 

року 

31 грудня 2023 

року 

31 грудня 2024 

року 

 

Офіційні вебсайти Web of 

Science та Scopus 

інституційному профілі 

університету. 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 

відповідного року. 

9 Запроваджено систему 

ключових показників 

ефективності в контрактах 

заступників керівника ЗВО та 

керівників структурних 

підрозділів до 01 жовтня 2021 

1 жовтня 

2021 р. 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто за підсумками 
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року.  

 

Видано наказ ректора про 

запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в закладі вищої 

освіти. 

відповідного року. 

Видано наказ ректора про 

запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в закладі 

вищої освіти. 

10 Запровадження системи 

автоматизованого управління 

закладом вищої освіти, 

включаючи систему 

електронного документообігу  

 

Розроблено та запущено в 

експлуатацію систему 

автоматизованого управління 

закладом вищої освіти, 

включаючи систему 

електронного документообігу 

до 01 січня 2023 р. 

1 січня 2023 р. Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові показники 

досягнуто у визначені 

терміни 

 

Показник 7. 

Відповідно до аналізу матеріально-технічної бази Університету, станом 

на грудень 2021 року частка навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням, складає 36 %, що фактично відповідає 

встановленому показнику на 2024 рік. Детальну інформацію можна отримати 

за посиланням (http://www.kdu.edu.ua/new/mat_teh_zab.php). У грудні  

2021 року додатково закуплено мультимедійне обладнання для актової зали 

університету (корпус № 5), конференц-зали та читальної зали бібліотеки 

(корпус № 1). 

 

Показник 8. 

Протягом 2020 року науковцями Кременчуцького національного 

університету було опубліковано 184 статті, проіндексовані у виданнях, 

реферованих у науково-метричних базах WoS СС (42) і Scopus (142).  

За 2021 рік цей показник складає 240 публікацій: WoS СС – 16, Scopus – 224. 

Порівняно з минулим роком, відбулося збільшення публікацій на 

http://www.kdu.edu.ua/new/mat_teh_zab.php
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інституційних профілях університету названих міжнародних науково-

метричних баз на 56 (30,4 %), що перевищує цей цільовий показник 

результативності діяльності КрНУ в 10 разів. Детальнішу інформацію можна 

отримати за посиланнями: 

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=01052cbd3e 

185fa36e713d75ceeac941&sot=aff&sdt=a&sl=15&s=AF-ID%2860103780%29 

&origin=AffiliationProfile&editSaveSearch=&txGid=25e536df25789b2ed833dc0

bba86e04b 

 

Показник 9. 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», Наказу МОН 

України від 5 березня 2021 р. № 299 «Про затвердження Примірного переліку 

цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного 

закладу вищої освіти», контракту МОН України від 11.06.2020 з ректором 

КрНУ, ліцензійними та акредитаційними вимогами, показниками 

міжнародних і національних рейтингів, державної атестації закладів вищої 

освіти, методики розрахунку рейтингу науково-педагогічних працівників 

університету, рішення вченої ради університету від 25 травня 2021 р. 

протокол № 9, видано наказ по університету від 25 червня 2021 року № 108-1 

«Щодо цільових показників ефективності діяльності проректорів та 

керівників структурних підрозділів» (додаток Б). Також конкретизовано 

перелік цільових показників ефективності діяльності науково-педагогічних 

працівників (додаток В), завідувачів кафедрами (додаток Г), деканів 

факультетів, директорів інститутів (додаток Д). 

 

Інші показники в поточному році звітності не підлягають. 

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

 

1 Освітній процес і підготовка фахівців 

Університет цілеспрямовано працює над утіленням державної стратегії 

щодо розширення доступу молоді до якісної вищої освіти, сприяння 

працевлаштуванню, інтеграції освіти, науки та виробництва. 

Структура підготовки фахівців (станом на 01.10.2021р.) 

Кількість галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців 22 

Кількість рівнів підготовки, за якими здійснюється підготовка 

фахівців 

3 

 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 39 

Кількість освітніх програм: 97 

– першого (бакалаврського) рівня; 42 

– другого (магістерського) рівня; 43 

– третього (освітньо-наукового) рівня 12 

Загальний ліцензований обсяг підготовки (з урахуванням строків 

навчання): 
2875 

– першого (бакалаврського) рівня; 1930 

– другого (магістерського) рівня; 870 

– третього (освітньо-наукового) рівня 75 

Контингент студентів усіх форм навчання і всіх джерел 

фінансування (усього осіб) 
3372 

у тому числі контингент студентів усіх форм навчання за державним 

замовленням (усього осіб) 
1347 

Контингент студентів денної форми навчання за державним 

замовленням, (усього осіб) 
1203 

Контингент студентів заочної форми навчання за державним 

замовленням, (усього осіб) 
144 
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Випуск фахівців 

Випуск бакалаврів (усіх форм навчання і фінансування), 

усього осіб 
855 

Випуск бакалаврів, що навчалися за кошти державного бюджету, 

усього осіб 
265 

Випуск бакалаврів денної форми навчання, усього осіб 574 

Випуск бакалаврів денної форми навчання, що навчалися за кошти 

державного бюджету, усього осіб 
247 

Випуск магістрів усіх форм навчання, усього осіб 403 

у тому числі за формами навчання:  

– денна; 249 

– заочна 154 

Випуск магістрів, що навчалися за кошти державного бюджету, 

усього осіб 
144 

у тому числі за формами навчання:  

– денна; 136 

– заочна 8 

Кількість випускників (бакалаврів, магістрів), що отримали диплом, 

усього осіб 
1258 

у тому числі з відзнакою 73 

 

Практична підготовка та сприяння працевлаштуванню 

Особливе значення для адаптації студентів до сучасних вимог ринку 

праці, набуття фахових знань і практичних навичок зі спеціальностей, 

формування психологічної готовності до активного самостійного пошуку 

роботи має процес практичної підготовки та  сприяння працевлаштуванню, а 

також упровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти.  

Дуальна форма здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського», схваленого 
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ученою радою КрНУ, протокол від 26.08.2021 № 1, затвердженого наказом 

ректора від 31.08.2021 № 154-1. 

Практична підготовка та  сприяння працевлаштуванню студентів 

здійснюються відповідно до «Положення про проведення практики студентів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», 

схваленого ученою радою КрНУ, від 25.10.2018 протокол № 2, листа 

Міністерства освіти і науки України «Щодо працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів» від 28.04.2015 № 1/9-216. 

Направлення студентів на практику здійснюється на підставі прямих 

договорів з підприємствами (організаціями, установами), які відповідають 

вимогам програм практики, незалежно від їх організаційно-правових форм і 

форм власності. 

У 2020–2021 н. р. навчальну, виробничу, переддипломну практики 

пройшов 2051 студент денної та заочної форм  навчання, у тому числі 

навчальну – 633 особи, виробничу – 800, переддипломну – 618. Очевидно, що 

виробнича та переддипломна практики мають пріоритет. 

Потреба у фахівцях визначається на підставі перспективного аналізу 

ринку праці та динаміки розвитку підприємств, що підтверджується 

замовленнями та договорами з підприємствами. Замовлення на підготовку 

фахівців формується згідно з договорами про співпрацю з підприємствами 

міста та регіону, тристоронніми угодами на підготовку фахівців, листами-

замовленнями підприємств і прогнозами розвитку регіону. 

Кременчук – місто обласного підпорядкування, адміністративний 

і промисловий центр. На території міста функціонує понад 50 різнопланових 

підприємств.  

Основними галузями промисловості є такі: 

– машинобудування і металообробка (ПрАТ «АвтоКрАЗ», 

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ПрАТ «Кременчуцький 

сталеливарний завод», ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 
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ПрАТ «Кредмаш»); 

– нафтопереробна і хімічна промисловість (ПрАТ «Укртатнафта», 

ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»); 

– легка промисловість (ВТФ «Кремтекс», АТ «Кременчуцька 

трикотажна фабрика»); 

– харчова промисловість (ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», 

ПрАТ «Кременчуцький м’ясокомбінат», ПрАТ «Кременчуцький комбінат 

хлібопродуктів», ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», 

ПП ВТФ «Лукас», АТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ТОВ «Світловодський 

маслосирзавод»); 

– понад 20 підприємств будівельної індустрії та будматеріалів 

(ПП «Будівельна фірма «Каріатида» та інші). 

Серед основних замовників – ПрАТ «КВБЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ 

«АВМ Ампер», ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ПрАТ «Кредмаш», 

ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «Кременчукм’ясо», ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», ПрАТ «Полтавський ГЗК». 

Для випускників економічних спеціальностей «Фінанси, банківська 

справа та страхування», «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Публічне  управління  та  адміністрування»  маємо  замовлення  від  

ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «Райффайзен Банк 

Аваль», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Перший 

Український Міжнародний Банк», ПрАТ «Кредмаш», Управління державної 

казначейської служби України, Кременчуцької об’єднаної державної 

податкової інспекції та інших підприємств і організацій міста, що 

забезпечують роботою випускників, які навчаються за кошти держбюджету. 

За звітний період здійснено: 

 постійне тісне співпрацювання з підприємствами, що є потенційними 

роботодавцями для випускників університету, випускників пільгових 

категорій; 
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 проведено екскурсії на промислові підприємства та організації, серед 

яких ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «АвтоКрАЗ», 

ПрАТ «Кредмаш», Кременчуцький митний пост, ПрАТ «Кременчукм’ясо», 

ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 

та інші; 

 проведено зустрічі викладачів із представниками підприємств міст 

України (Полтава, Горішні плавні, Дніпро); 

 налагоджені ділові відносини з потенційними роботодавцями, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади. Постійно близько 

37 провідних підприємств міста й регіону надають вакантні посади; цю 

інформацію своєчасно отримують випускники та студенти; 

 накопичується банк потенційних роботодавців;  

 ураховуючи сучасні умови розвитку економіки України, у тому числі 

й значне зменшення державного сектора, керівництво університету за умови 

відсутності замовлень від державних підприємств, установ та організацій 

сприяє працевлаштуванню випускників на підприємства інших форм 

власності. 

Взаємодія з роботодавцем, дослідження тенденцій мінливого ринку, 

коригування спільних зусиль щодо підготовки студентів – основні 

пріоритети діяльності зі сприяння працевлаштуванню випускників. 

 

Виховна робота 

Незважаючи на всі зміни в суспільстві, виховання студентської молоді 

у закладі вищої освіти завжди є одним із пріоритетних напрямів у підготовці 

спеціаліста. Виховна робота ґрунтується на усталених традиціях, основними 

принципами яких є загальність освітнього простору, поєднання 

загальнолюдських цінностей з національними і регіональними традиціями, 

пошана до праці та професіоналізму, примат духовного над матеріальним, 

етичне, естетичне, екологічне і патріотичне виховання, пріоритет здорового 
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способу життя. Підвалинами, на яких сьогодні будується Україна, є 

патріотизм, любов до Батьківщини, активна громадянська позиція. 

Організація виховного процесу в університеті є системною, 

координується відділом виховної та культурно-масової роботи, який 

спирається у своїй роботі на заступників директорів інститутів (деканів 

факультетів) і кураторів академічних груп. Головною особливістю  

2020–2021 н. р. було те, що в умовах карантинних обмежень та 

дистанційного навчання нам довелося корегувати плани виховної роботи і 

культурно-масових заходів, широко застосовувати інноваційні форми та 

методи виховання здобувачів освіти: бесіди, семінари, тематичні зустрічі, 

лекції, презентації, конференції, конкурси в режимі онлайн.  

Не залишилися поза увагою важливі пам’ятні дати нашої держави, з 

нагоди яких проведено низку заходів, як на рівні кафедр, так і 

загальноуніверситетських. Усі вони висвітлювалися на сайтах кафедр, 

бібліотеки, відділу виховної та культурно-масової роботи, на головному веб-

сайті університету: 300-річчя Г. Сковороди, 150-річчя Л. Українки, 150-річчя 

В. Стефаника, 220-річчя М. Остроградського, 35-та річниця Чорнобильської 

трагедії та ін.). Протягом року відбувалася низка наукових, просвітницьких, 

творчих, інформаційних заходів, присвячених 100-річному ювілею 

університету. Завершилося святкування ювілею урочистим засіданням ученої 

ради. Пошановувалися День українського прапора, День Європи, День 

пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, День 

боротьби за права кримсько-татарського народу, 76-та річниця перемоги над 

нацизмом, День захисника та захисниці Вітчизни та інші пам’ятні дати. 

Головним учасником виховного процесу є особистість куратора 

академічної групи. Він з перших днів допомагає студентам сформувати 

колектив академгрупи, проводить як індивідуальну, так і групову 

організаційно-виховну та культурно-освітню роботу, установлює зв’язок з 

батьками студентів, з’ясовує особистісні проблеми студентів, надає їм першу 
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комунікативну допомогу та допомогу у формуванні особистісної навчальної 

та професійної траєкторії, здійснює педагогічний контроль за навчальним 

процесом, дотриманням студентами моральних та етичних норм поведінки в 

навчальних корпусах і гуртожитках. Для поліпшення роботи куратора та 

сприяння її організації в університеті розроблено Положення про куратора 

академічної групи у новій редакції, що розміщене на сайті у рубриці 

«Виховна робота» і доступне широкому загалу.  

Рубрики «Виховна робота» та «Запобігання тероризму та насиллю» на 

головному сайті університету постійно поповнюються інформаційними 

матеріалами для допомоги кураторам і заступникам директорів (деканів) з 

виховної роботи, які присвячені актуальним для сьогодення проблемам 

боротьби з насильством (у тому числі гендерно зумовленим) та 

дискримінацією, сексизмом, запобігання тероризму, безпечної поведінки 

дітей у цифровому середовищі, а також розміщений алгоритм дій щодо 

виявлення ознак перебування на небезпечних соціальних сайтах мережі 

Інтернет, методичні матеріали щодо європейських цінностей, прав людини.  

У межах Усеукраїнської акції «16 днів боротьби з насиллям» проведена низка 

заходів, анкетування «Ставлення молоді до проблеми насилля», «Ставлення 

студентів до проблеми психічного здоров’я», «Проблема насилля як 

соціально-психологічний феномен». Результати анкетувань та усі заходи 

висвітлювалися  на сайтах кафедр і університету. Також на сайті 

університету розміщені методичні та інформаційні матеріали для допомоги 

кураторам. 

Запровадження протиепідеміологічних обмежень суттєво позначилося 

на проведенні культурно-масових заходів в університеті. Проте фахівці 

відділу культурно-масової роботи зуміли організувати учасників арт-клубу 

«Студент» і провели посвяту першокурсників у студенти (онлайн-режим), 

провели фестиваль першокурсників «Університет шукає таланти» (онлайн), 

привітали студентство з Усесвітнім Днем студента (онлайн), провели І-й етап 
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обласного міжвузівського мистецького фестивалю «Студентська весна» 

(онлайн) та інші заходи.  

Творчі колективи проводили репетиції, відвідували майстер-класи 

відомих в Україні виконавців в онлайн-режимі, зробили відеоролики із 

записом концертних номерів і привітань, брали участь у Міжнародному 

конкурсі сучасної та естрадної хореографії «Золотий кубок України 2021» і 

посіли І місце у категорії «Adults» у номінації «Група Фольклор». 

У співпраці з громадською організацією «Спілка ветеранів 

добровольців України» та бібліотекою проведено урочистий захід, під час 

якого «Спілка…» у рамках Всеукраїнського фотопроєкту «Янголи у 

камуфляжі» передала для постійного користування студентам університету 

світлини часів Революції Гідності, зроблені учасниками тих подій. Також 

проведено урочисту церемонію з вручення почесної нагороди «Лицарський 

Хрест добровольця», яка завершилася покладанням квітів до пам’ятного 

знаку Героїв АТО. 

В університеті діють студентські дебатний клуб, юридична клініка, 

студентська рада та студентський профком. Проведено виставки, 

конференції, круглі столи, конкурси, вікторини, зустрічі, у тому числі й в 

онлайн-режимі. 

Восени 2020–2021 н. р. відбулася звітно-виборна конференція, де було 

сформовано оновлений склад органів студентського самоврядування. 

Студентською профспілковою організацією проведені заходи: флешмоб, 

присвячений 100-річчю університету та Дню Європи, благодійні акції «Серце 

до серця»,  «Святий Миколай – дітям», відзнятий відеоролик про форми 

насилля. Представники студентства відвідали Кременчуцький обласний 

спеціалізований дитячий будинок, Кременчуцьку спеціалізовану школу-

інтернат спортивного профілю І–ІІІ ступенів імені І. М. Піддубного, провели 

тренінг для розвитку лідерських якостей студентів, низку розважальних 

заходів. Найактивніші студенти відзначені стипендіями Кременчуцької 

міської Ради (12 студентів), імені І. Сердюка, благодійного фонду «Джерело 
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Дніпра», фонду Катерини Ковшевич. Лідери органів студентського 

самоврядування узяли участь у роботі конгресу Української студентської 

ліги (м. Львів). 

Представники органів студентського самоврядування та начальник 

ВВКМР брали участь у роботі експертних груп під час акредитації, що 

допомогло висвітлити низку проблем, на які звертали увагу експерти і які 

слід ураховувати під час виховної роботи. 

Відповідні документи та заходи можна знайти на сайті університету 

http://www.kdu.edu.ua/ у рубриках «Виховна робота» (22 гіперпосилання), 

«Дозвілля та студентська творчість життя» (15 гіперпосилань) і «Запобігання 

терору та насилля» (18 гіперпосилань). Отже, протягом звітного періоду 

проведено 25 студентоорієнтованих заходів.  

Під особливим контролем в університеті перебуває супровід студентів 

пільгових категорій, передбачених чинним законодавством. Кожна категорія 

представлена серед вступників і студентів нашого університету та вимагає 

багато уваги: психологічної підтримки, індивідуального підходу, соціального 

супроводу. Для них передбачені законодавством пільги як під час вступу на 

навчання, так і під час навчання – виплати соціальних стипендій, коштів на 

харчування для дітей-сиріт, на придбання навчальної літератури, взуття, 

одягу, грошової допомоги під час працевлаштування. 

 

2 Новітні інформаційні технології навчання, навчальні посібники, 

методичні рекомендації, програмні продукти тощо 

Сучасний світовий досвід підготовки, перепідготовки 

та перекваліфікації фахівців доводить, що застосування сучасних 

інформаційних технологій і методів навчання дозволяє забезпечити 

підвищення ефективності навчального процесу, значне покращення якості 

навчання, скорочення термінів навчання та адаптації фахівців до умов 

професійної діяльності. 
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Тому цілком природно, що сучасна система освіти в Україні 

орієнтована на реалізацію високого потенціалу комп’ютерних 

і телекомунікаційних технологій, які дозволяють використовувати нові 

форми організації навчального процесу. Створення системи відкритої освіти 

в галузі техніки, згідно з Болонською декларацією, пов’язується з реалізацією 

нових підходів до організації лабораторних практикумів із засобами 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

Розвиток цих підходів зумовив створення концепції та практичних 

розробок лабораторного устаткування нового покоління: традиційні форми 

лабораторного практикуму поступаються місцем тренажерним технологіям, 

реальний експеримент усе частіше замінюється віртуальним. 

Нині у навчальному процесі КрНУ задіяно понад 750 комп’ютерів 

з доступом до мережі Інтернет, 30 комп’ютерних класів і 15 серверів різного 

призначення, а також близько 70 комп’ютеризованих лабораторних стендів. 

Комп’ютерний парк університету на 100 % укомплектований 

сучасними  комп’ютерами.  Комп’ютерні  класи  мають  усі  випускові 

кафедри, які за двозмінної роботи забезпечують навчальний процес 

для 100 студентів денної форми навчання 12 машинами. В університеті 

приділяють постійну увагу модернізації та розширенню комп’ютерного 

парку. У КрНУ створено мережу Інтранет, до якої підключено комп’ютерні 

класи та локальні мережі кафедр. Завдяки мережі Інтранет університету 

комп’ютерні класи мають вихід до глобальної мережі Інтернет. 

 

Система онлайн-навчання та перевірки знань студентів 

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського упроваджена (2018 р.), активно розвивається і 

використовується система онлайн-навчання та контролю за якістю освітнього 

процесу. Систему побудовано на платформі Moodle із застосуванням 
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додатково розроблених та адаптованих типових плагінів фахівцями 

університету. Особливого значення система набула 2020 року через 

необхідність застосування у навчальному закладі карантинних обмежень на 

відвідування студентами аудиторних занять. 

На сьогодні функціонування системи повністю забезпечено усіма 

необхідними нормативними документами: розроблено та затверджено 

«Положення про систему онлайн-навчання», «Положення про атестацію 

електронних навчальних курсів (ЕНК) у системі онлайн-навчання (СОН) 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського» (затверджені наказом ректора КрНУ від 21 березня 2019 р. 

№ 71-3), упроваджені та застосовуються «Норми часу для планування та 

обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи» з 

урахуванням робіт зі створення електронних навчальних курсів у системі 

онлайн-навчання,  активність викладачів у системі враховується для їх 

рейтингування. Окрім того, для зручності користувачів системи підготовлено 

та видано навчальний посібник «Система онлайн-навчання на платформі 

Moodle». 

Реалізовано систему моніторингу в реальному часі  статистичних даних 

керівниками підрозділів (завідувачі кафедрами, декани, директори, 

проректори, ректор) щодо активності студентів і викладачів щодо системи, 

якості та наповнення електронних курсів, відвідування занять  

(у тому числі дистанційних), виконано підготовку до початку експертного 

оцінювання якості електронних курсів. Виконано інтеграцію системи із 

системами для проведення відеоконференцій (Skype, Microsoft Teams, Zoom 

та ін.), що значно розширило можливості та функціонал системи в 

карантинних умовах для віддаленого проведення занять. 

Наразі система онлайн-навчання використовується не тільки для 

зручного надання студентам доступу до електронних навчальних матеріалів 
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та онлайн-спілкування студентів і викладачів, здачі виконаних завдань, 

проходження тестів, а й для проведення іспитів, заліків і державних іспитів 

та підготовки до них. Також система є складовою реалізації інклюзивної 

освіти в університеті, сприяє забезпеченню прозорості та якості оцінювання 

знань студентів, підвищенню якості освітнього процесу, академічній 

доброчесності. 

Кількісні показники результатів розвитку та упровадження системи 

онлайн-навчання на кінець 2021 року такі: створено понад 1600 електронних 

курсів (збільшення на 240 курсів, порівняно з минулим роком); у середньому 

понад 300 викладачів використовують систему в навчальному процесі; 

постійно задіяні у навчальному процесі з використанням системи понад  

3500 студентів денної та заочної форм навчання, типова середня 

відвідуваність системи – 500–600 осіб за добу протягом семестру, що 

збільшується до 600–800 осіб під час залікової та екзаменаційної сесії. 

Загалом до створених електронних курсів у системі викладачами додано 

понад 180 тисяч тестових питань, з яких утворено майже 5 тисяч тестів, 

додано 1700 завдань з можливістю онлайн-здавання, завантажено  

4500 файлів і зроблено близько 2500  посилань на зовнішні джерела та файли 

(у тому числі і на файли у власному репозитарії університету, у якому надано 

навчальні матеріали для студентів). 

Подальший розвиток системи онлайн-навчання передбачає підвищення 

якості створюваних викладачами електронних навчальних курсів та 

опанування викладачами знаннями для роботи із системою на новому 

професійному рівні. 

 

Бібліотека університету 

Одне з найважливіших завдань на сучасному етапі для ЗВО України – 

це інтеграція наукових досягнень університетів у світовий науково-

інформаційний простір. Наукова бібліотека КрНУ – академічний ресурсний 
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центр, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими 

елементами університетських технологічних сервісів. 

Бібліотека університету – не тільки місце книгозберігання, а важливий 

центр, що пов’язаний зі світовими інформаційними ресурсами і забезпечує 

швидкий та зручний доступ до них, знаходиться в центрі академічного і 

дослідницького процесів в університеті. 

В  умовах карантину бібліотека розширила діапазон послуг і ресурсів, 

які можна отримати віддалено, дистанційно обслуговує користувачів, 

максимально використовуючи інформаційні та віртуальні ресурси бібліотеки 

онлайн чи за допомогою телефону, серед яких важливу функцію виконують 

інформаційні довідки широкого кола питань. 

На сучасному етапі до основних функцій бібліотеки належать 

забезпечення вільного доступу до електронних повнотекстових ресурсів, 

використання та популяризація  наукометричних  БД.  

Співробітники  бібліотеки консультують ПВС з питань використання 

баз даних наукового цитування, у тому числі: з пошуку публікацій авторів; 

приєднання публікацій і посилань до авторського профілю; ідентифікації 

організації у публікаціях автора; визначення індексу цитованості та індексу 

Хірша автора; визначення імпакт-фактора журналів, у яких публікується 

автор. 

Сайт бібліотеки має спеціальні рубрики, які містять відомості про 

наукометричні показники та інструменти, інформацію щодо наукометричних 

БД, інструкції з користування. Бібліотека пропонує проведення аналізу 

наукометричних показників, цитованості публікацій, вивчення співавторства 

і об’єднує дублетні профілі наукової спільноти. 

Продовжується робота з формування та наповнення е-репозитарію 

відкритого доступу, мережного сервісу, за допомогою якого здійснюється 

доступ до інформації та документів у цифровому вигляді у будь-який час і 

без обмежень. 
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Бібліотека КрНУ органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні 

ресурси, є динамічним та інноваційним центром університету у спільному 

створенні знань з упровадженням інноваційних послуг і ресурсів для 

викладання, навчання та дослідження. 

Класична схема інформаційного забезпечення навчального процесу 

та аналізу наукових джерел передбачає наявність достатньої кількості 

паперових підручників і навчальних посібників у бібліотечному фонді 

університету, а необхідні наклади навчально-методичного забезпечення 

на кафедрах потребують суттєвого щорічного поповнення та оновлення. 

Для розв’язання цих завдань в університеті розроблено і введено 

в експлуатацію (на основі наявної корпоративної мережі за допомогою 

бібліотечних серверів) електронну бібліотеку та оформлено відкритий доступ 

до електронного каталогу (ЕК) традиційного фонду,  який розташовано 

на сайті бібліотеки. 

Соціокультурний аспект діяльності бібліотеки передбачає 

спрямованість на створення духовних цінностей, їх відтворення 

та збереження. У сучасних умовах, коли відбувається глобальне відчуження 

аудиторії від книги, коли читачі перетворюються на «віддалених 

користувачів», бібліотека має приваблювати читачів атмосферою затишку, 

безконфліктності та інформаційної толерантності. 

Покладено початок модернізації навколишнього простору в читальних 

залах бібліотеки, відповідно до стандартів сучасного, комфортного 

та функціонального обслуговування. Користувач, який приходить до 

бібліотеки, має отримувати інформацію або послугу, надану з високим 

професіоналізмом, компетентністю, швидкістю виконання.  

Отже, створювані в бібліотеках «багаторівневі» моделі із зонами 

роботи і відпочинку максимально відповідатимуть запитам та інтересам 

користувачів (професорсько-викладацький склад, аспіранти, студенти), де 

кожен займатиме свій рівень – певну зону «розкритого» простору. 
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На сьогодні бібліотека університету максимально надає інформаційний 

простір та перелік послуг і прагне бути доступною та комфортною для 

користувачів. Концепція створення сучасної бібліотеки вишів є предметом 

повсякденної роботи колективу. 

 

Навчально-методична діяльність 

Усі новітні технології та розробки, що впроваджуються до освітнього 

процесу, забезпечуються відповідним методичним матеріалом. Стан 

і динаміка змін методичного забезпечення освітнього процесу відповідає 

вимогам Міністерства освіти і науки України. 

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців розроблено 

відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти 

і науки України, Національного агентства із забезпечення якості освіти,  

науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, 

рекомендацій науково-методичних комісій.  

Планування, управління і контроль за освітнім процесом, повнотою 

виконання навчальних, робочих навчальних планів, силабусів, навчальних, 

робочих програм навчальних дисциплін у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського здійснюють завідувачі кафедр, 

деканат, навчальний і навчально-методичний відділи під керівництвом 

ректорату. 

Перед початком кожного навчального року за плановими показниками 

прийому студентів визначається обсяг усіх видів навчальної, методичної, 

наукової та організаційної роботи, який пізніше уточнюється за фактичними 

показниками прийому і передається на кафедри університету. На кафедрах 

усі види роботи розподіляються між викладачами. Усі види робіт 

визначаються Нормами часу, які поновлюються кожного навчального року. 

Навантаження кожного викладача фіксується в індивідуальному плані роботи 

викладача. Після закінчення навчального року до планів заносяться дані про 
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фактичне виконання навантаження викладачами. Також наприкінці кожного 

семестру та навчального року визначаються загальні дані про виконану 

роботу на кожній кафедрі. Усю інформацію збирають і перевіряють відділи 

університету й подають до ректорату. 

Для оцінювання знань здобувачів застосовують поточний (робота на 

лекційних, практичних, лабораторних, семінарських заняттях), семестровий 

(іспити, диференційні заліки, курсові проєкти (роботи)) контроль та 

атестацію. Для оцінювання залишкових знань студентів проводять 

комплексні контрольні роботи з основних навчальних дисциплін. Порядок 

проведення вищезазначених видів контролю, критерії оцінювання 

(національна шкала, шкала ЕКТС, 100-бальна шкала) задекларовані у 

відповідних нормативних документах університету. 

Навчально-методичне забезпечення лекційних, практичних, 

лабораторних, семінарських занять, усіх видів практики, дипломного 

проєктування, самостійної роботи студентів розробляється провідними 

викладачами, рецензується викладачами кафедри, викладачами інших 

закладів вищої освіти, провідними спеціалістами підприємств і організацій 

міста, затверджується на засіданнях кафедр і методичною радою 

університету. Інформація про навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін, що викладаються в університеті, надходить до навчально-

методичного відділу, який здійснює контроль за його повнотою та 

оновленням.  

У освітньому процесі широко використовуються пакети прикладних 

програм, програми власної розробки. 

Питання організації та науково-медичного забезпечення навчально-

виховного процесу постійно знаходяться у полі зору вченої та методичної 

ради університету. 

Навчально-методичним відділом розроблена система контролю 
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за методичним забезпеченням навчальних дисциплін. Питання стану 

методичного забезпечення періодично розглядають на засіданнях кафедр, 

методичній раді та раді університету. Співробітники навчально-методичного 

відділу постійно надають методичну допомогу викладачам щодо оформлення  

силабусів, навчальних, робочих програм з навчальних дисциплін, згідно з 

методичними рекомендаціями, затвердженими методичною радою 

університету, і робочими навчальними планами. 

Система контролю за станом методичного забезпечення навчальних 

дисциплін освітніх програм передбачає впровадження комп’ютерного 

комплексу. Комп’ютерний комплекс «Навчальний процес» діє в університеті 

понад десять років. Зокрема розділ «Методичне забезпечення навчальних 

дисциплін» надає можливість одержувати інформацію про стан методичного 

забезпечення кожної кафедри. 

За звітний період видано один підручник, чотири навчальних 

посібники і п’ять наукових монографій. Протягом 2021 року викладачі 

університету розробили та видали 608 найменувань методичних вказівок і 

понад 700 навчальних і навчальних робочих програм та силабусів. 

На кафедрах систематично проводять методичні семінари, на яких 

обговорюють відкриті лекції викладачів, методики використання новітніх 

технологій навчання, питання дипломного проєктування, силабуси, робочі 

навчальні програми, методичні вказівки з різних видів занять тощо. 

Для подальшого удосконалення форм і методів навчання, 

для підвищення якості підготовки здобувачів в університеті започатковано 

такі заходи: 

– дистанційна робота зі здобувачами з використанням дистанційних 

технологій (електронна пошта, хмарні сервіси, платформа krnu.org, 

месенджери тощо); 

– збільшення значення консультативної та індивідуальної роботи 
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випускових кафедр зі студентами І–ІІ курсів (з перших курсів їх залучають 

до науково-дослідної студентської роботи); 

– відповідно до вимог чинного законодавства, пріоритетним є 

підвищення якості підготовки здобувачів з одночасним удосконаленням 

системи самостійної роботи студентів; 

– постійно проводиться робота з оптимізації обсягів і змісту 

навчальних дисциплін (обов’язкова та вибіркова компоненти) та їх 

взаємозв’язку в системі навчального плану і освітньої програми. 

 

3 Система забезпечення якості та діяльність з питань запобігання 

корупції  

Система забезпечення якості освітньої діяльності 

Посилення інтеграційних процесів і відтік здобувачів освіти до 

закордонних університетів посилив  конкуренцію між університетами на 

ринку освітніх послуг як в Україні, так і поза її межами. 

Якість вищої освіти, яка надається в університетах, є виміром  

ефективності їхньої діяльності та головним конкурентним чинником на 

ринку освітніх послуг. 

Значення забезпечення якості є вирішальним у державній  підтримці 

університету. Держава контролює за допомогою механізмів акредитації стан 

змін, які відбуваються в університеті, водночас гарантуючи, що кваліфікації, 

набуті студентами, та їхній досвід здобуття вищої освіти залишаться на 

першому плані місії університету.  

Досягнення якості розглядається як  результат взаємодії між 

викладачами, студентами та навчальним середовищем закладу а 

забезпечення якості – як гарантія такого  навчального середовища, у якому 

зміст програм, навчальні можливості та ресурсне забезпечення відповідають 

цій меті.  
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В основу всієї діяльності КрНУ щодо забезпечення якості покладено 

дві споріднені цілі: підзвітність і покращення.  

Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої 

освіти (внутрішня система забезпечення якості) у Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського (далі – Система) 

створено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України 

«Про освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня  

2018 року № 347 (далі – Ліцензійні умови), Статуту університету,  

Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ,  Правил 

внутрішнього розпорядку, Колективного договору  а також відповідно до 

основних засад Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти Європейської асоціації із забезпечення 

якості вищої освіти ESG і Національного стандарту України «Системи 

управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2015. 

Система має на меті реалізацію місії Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського та Стратегічної програми 

розвитку КрНУ до 2025 року. 

Основними напрямами розбудови системи внутрішнього забезпечення 

якості в КрНУ є: 

− забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання і 

викладання із застосуванням гнучких навчальних траєкторій та визнанням 

компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами; 

− розроблення, затвердження та удосконалення освітніх програм 

відповідно до стандартів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій 

вищої освіти та Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, 

моніторинг і перегляд освітніх програм, їх оптимізація і модернізація, аналіз 

відповідності потребам здобувачів вищої освіти, працедавців та інших 

споживачів освітніх послуг;  
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− посилення кадрового потенціалу КрНУ, удосконалення фахової 

майстерності викладачів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників;  

− удосконалення методів викладання, підвищення об’єктивності, 

прозорості та неупередженості оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти; 

− здійснення постійного аналізу якості діяльності завдяки 

рейтингуванню та функціонуванню системи добровільного незалежного 

опитування для моніторингу внутрішніх освітніх і соціальних процесів та 

зворотного зв’язку з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами;  

− здійснення самооцінювання якості освіти й освітньої діяльності як 

підґрунтя для зовнішнього забезпечення якості;  

− функціонування системи та механізмів забезпечення академічної 

доброчесності, виявлення академічного плагіату в наукових працях науково-

педагогічних працівників університету та здобувачів вищої освіти; 

− застосування зрозумілих та прозорих механізмів, процедур і правил 

прийому на навчання, визнання результатів навчання та здобутих 

кваліфікацій; 

− провадження та розширення заходів, спрямованих на розширення 

участі КрНУ в національних і міжнародних програмах; 

− стимулювання інноваційного розвитку наукових досліджень, 

поєднання освіти, науки та інновацій; 

− забезпечення процесу саморозвитку, виховання та реалізації творчої 

особистості; 

− формування безпечного освітнього середовища. 

Політика університету щодо забезпечення якості освіти спрямована на 

розвиток культури якості, що передбачає пошук дієвих засобів 

удосконалення якості та відображає взаємозв’язок між науковими 
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дослідженнями, навчанням і викладанням, а також ураховує національний та 

інституційний контексти та стратегічний підхід закладу. 

Політика підтримує: 

− організацію системи забезпечення якості в інститутах/факультетах, 

−  кафедрах та в інших організаційних одиницях, а також участь 

керівництва університету, окремих працівників і студентів у прийнятті на 

себе обов’язків із забезпечення якості; 

− академічну доброчесність і свободу та застерігає проти 

академічного шахрайства (плагіату) ; 

− запобігає нетолерантності будь-якого типу або дискримінації щодо 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних та інших 

працівників; 

− залучення зовнішніх стейкхолдерів до формування і реалізації 

освітніх програм та забезпечення якості освіти в цілому. 

Політика реалізується на практиці завдяки внутрішнім процесам 

забезпечення якості, які надають можливість широкої участі усіх 

представників університету. 

Основні інституційні рівні забезпечення якості освіти в КрНУ:  

1-й рівень – здобувачі освіти незалежно від належності до освітніх 

програм; 

2-й рівень – рівень реалізації освітніх програм; 

3-й  рівень – рівень упровадження та адміністрування освітніх програм; 

4-й рівень – розроблення, експертиза, апробація академічної політики, 

загальноуніверситетських рішень, нормативних документів, процедур, норм і 

правил; 

5-й рівень − рівень прийняття загальноуніверситетських рішень. 
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МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РОБОТИ ТА ЕКОНОМІКИ

ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РОБОТИ  ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КРНУ, ЩО 

ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВНУТРІШНЮ 

СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ВІДДІЛ КАДРІВ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

БІБЛІОТЕКА

ГОСПОДАРЧІ ПІДРОЗДІЛИ

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КРНУ, ЩО 

ЗАЛУЧЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ 

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

ВІДДІЛ ВИХОВНОЇ ТА КУЛЬТУРНО-

МАСОВОЇ РОБОТИ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

КАНЦЕЛЯРІЯ

ДОРАДЧІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ 

КРНУ

РЕКТОРАТ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

МЕТОДИЧНА РАДА

КОМІСІЯ З ЕТИКИ

СТУДЕНТСЬКА РАДА

БУХГАЛТЕРІЯ

1

2

3

4
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Функції щодо забезпечення якості освіти реалізують структурні 

підрозділи КрНУ, кафедри, навчально-наукові інститути (факультети), 

відділи: навчальний, навчально-методичний, центр моніторингу якості освіти 

та академічної чесності, відділ аспірантури і докторантури, науково-дослідна 

частина, навчально-методичний центр нормативно-правового забезпечення 

навчального процесу, центр підвищення кваліфікації та професійної 

адаптації, центр міжнародної діяльності. 

Основні інтегральні індикатори вимірювання якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, які використовують в університеті. 

1. Відповідність діяльності ліцензійним та акредитаційним критеріям і 

вимогам, яка підтверджується результатами ліцензійних та акредитаційних 

експертиз. 

2. Місце в регіональних, національних і міжнародних рейтингах. 

3. Успіхи студентів у національних і міжнародних конкурсах наукових 

робіт та олімпіадах. 

4. Визнання на державному рівні успіхів студентів, аспірантів і 

молодих учених у номінаціях: 

–  щорічна премія Президента України для молодих учених; 

–  щорічна премія Верховної Ради України для молодих учених; 

– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених; 

– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених. 

5. Індекс працевлаштування випускників.  

6. Міжнародна діяльність, у т. ч.: 

– кількість міжнародних грантів, наукових та освітніх проєктів і 

програм, співвиконавцем яких є університет; 

– кількість угод, укладених із зарубіжними університетами на навчання 

студентів за програмами «Подвійний диплом»; 



 

 

41 

– кількість закордонних відряджень (академічна мобільність) студентів, 

аспірантів, науково-педагогічних працівників для навчання, стажування або 

проведення наукової та викладацької роботи. 

7. Рівень наукової діяльності за показниками: 

– кількість публікацій у Scopus; 

– кількість цитувань у Scopus; 

– індекс Гірша (h-індекс) у Scopus. 

8. Рівень досконалості  ресурсної бази для забезпечення самостійної, у 

тому числі дистанційної,  роботи здобувачів освіти. 

9. Ефективність електронної системи управління навчанням (Learning 

Management System). 

Постійний аналіз діяльності та щорічне покращення зазначених 

індикаторів є підтвердженням здобутків університету, дієвості та 

ефективності внутрішньої  системи забезпечення  якості освіти.  

Інституційна структура забезпечення якості пройшла апробацію   

позитивними рішеннями ліцензійних та акредитаційних експертиз.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», а також вимог 

Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (European Standardsand Guidelines for 

Quality Assurance for European Highe Education Area, 2015), Положення МОН 

України про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти № 977 від 11.07.2019, статуту Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, акредитація освітніх програм є 

складовою системи зовнішнього забезпечення якості освіти. Ураховуючи 

функціонування в університеті п’ятирівневої системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти із залученням до системи всіх учасників 

освітнього процесу та розподілом функцій між різними структурними 

одиницями системи, під час моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм поточного 2021 року, було прийнято рішення подати відповідні 
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заяви до Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти щодо 

проведення.  

У звітному році  проведено акредитацію 12 освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 

№ 

пор. 

Галузь знань Назва програми Рішення про 

акредитацію 

1 01 Освіта 014 Середня освіта 

(інформатика) 

Умовна 

акредитація 

2 01 Освіта 014 Середня освіта (фізична 

культура) 

Умовна 

акредитація 

3 02 Культура і 

мистецтво 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

Акредитовано 

4 03 Гуманітарні 

науки 

035 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

Акредитовано 

5 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка Акредитовано 

6 06 Журналістика 061 Журналістика Акредитовано 

7 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Акредитовано 

8 12 Інформаційні 

технології 

123 Компютерна інженерія Умовна 

акредитація 

9 13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

Акредитовано 

10 19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та землеустрій Умовна 

акредитація 

11 24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм Акредитовано 

12 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Акредитовано 
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На 2021/2022 н. р. заплановано проведення акредитації ще 8 освітніх 

програм першого (бакалаврського) рівня. 

Процедура затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм в університеті обов’язково передбачає такі основні кроки: 

  обґрунтування унікальності освітньої (освітньо-наукової) програми  

з урахуванням пропозицій роботодавців, фахівців і академічної спільноти (на 

регіональному/національному/європейському рівні);  

  визначення профілю програми підготовки відповідно до рівня 

присвоюваних кваліфікацій та з урахуванням типових видів занять 

випускників (карта професій); 

  визначення загальних (інструментальних, міжособистісних, 

системних) і фахових компетентностей, які мають бути досягнуті за 

програмою підготовки, та є необхідними для визнання професійної та/або 

академічної кваліфікації; 

 визначення остаточних результатів навчання (опис того, що студент 

повинен знати, уміти і бути здатним продемонструвати після завершення 

навчання) за програмою підготовки, у тому числі внаслідок опанування 

вибраних ним навчальних дисциплін (освітніх компонентів); 

  результати навчання мають бути описані мовою, доступною для 

розуміння студентами, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами 

(основним методичним документом, який координує взаємозв’язок між 

студентом і викладачем у межах певної дисципліни, має бути силабус). 

Для перегляду набору освітніх програм в університеті здійснюють такі 

заходи щодо вивчення думок стейкхолдерів: 

 проведення опитувань; 

 аналіз ринку праці; 

 обговорення програм на вчених радах університету та у підрозділах; 

 співпраця з органами студентського самоврядування; 
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 аналіз зворотнього зв’язку (на сайті, у соціальних мережах). 

Важливою складовою забезпечення якості освіти є якість викладання. 

Для здійснення оцінювання якості роботи викладачів проводять такі заходи: 

 регулярні опитування студентів; 

 ректорські контрольні роботи; 

 оцінювання обсягу та якості розробленого викладачем навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін (підручники, посібники, 

тести, методичні вказівки тощо); 

 оцінювання наукової активності викладача (кількість наукових 

публікацій, участь у наукових конференціях); 

 оцінювання позааудиторної активності викладача (проведення 

олімпіад і конкурсів, керівництво науковими гуртками тощо); 

 оцінювання ефективності підвищення кваліфікації, саморозвиток, 

участь у роботі фахових експертних комісій та експертних рад. 

Сьогодні до планування, управління і контролю за освітнім процесом, 

повнотою виконання навчальних, робочих навчальних планів і навчальних, 

робочих програм навчальних дисциплін, стану методичного, інформаційного 

та ресурсного забезпечення долучаються гаранти освітніх програм – науково-

педагогічні працівники, на яких покладається відповідальність за якість 

підготовки фахівців. 

Однією з вимог функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти є дотримання основних засад академічної доброчесності – 

сукупності етичних принципів і визначених законом правил, яких повинні 

дотримуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності для забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Відповідно до основних принципів «Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», а також 
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положень Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145–VIII і Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556–VII, відповідних постанов 

Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки України, 

на рівні КрНУ дотримання засад академічної чесності є частиною чіткої 

інституційної політики. 

В університеті діє Кодекс академічної етики КрНУ, який регламентує 

принципи та норми етичної поведінки учасників освітнього процесу, їхню 

відповідальність, сформовані органи контролю за дотриманням академічної 

доброчесності в університеті та процедура розгляду її порушень. 

Відповідно до «Регламенту роботи Національного репозитарію 

академічних текстів», затвердженого 31.08.2018, продовжується створення 

локального репозитарію академічних текстів КрНУ, який дозволить 

проводити накопичення, збереження, систематизацію, відтворення, 

оприлюднення та поширення в електронному форматі академічних текстів 

професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів і докторантів; 

надавати безоплатний і вільний доступ до відкритих даних, що містяться у 

репозитарії; сприяти розвитку прикладних інструментів для роботи 

з академічними текстами та іншими даними. 

Ураховуючи, що одним із проявів академічної недоброчесності 

є академічний плагіат, для запобігання цьому явищу в усіх видах робіт, 

університет за сприяння Міністерства освіти і науки України підписав 

договір з ТОВ «Антиплагіат» щодо використання інформаційної онлайн-

системи «Unicheck». 

Контроль за дотриманням академічної доброчесності виконується 

на підставі «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, 

кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат» та «Інструкції 

щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 

з використанням програмно-технічних засобів». 
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З урахуванням рекомендацій Міністерства з набуття студентами 

компетентностей з доброчесності та навичок якісного академічного письма 

(лист від 23.10.2018 № 1/9–650) у КрНУ реалізовується викладання для всіх 

спеціальностей на третьому освітньо-науковому рівні завдяки підготовці 

докторів філософії нормативної навчальної дисципліни «Етичний кодекс 

ученого» з обговоренням етичних засад проведення наукових досліджень, 

норм поведінки у науковому середовищі тощо. 

За численними рекомендаціями команд експертів, які проводили 

акредитацію освітніх програм університету минулого навчального року було 

офіційно впроваджено та регламентовано роботу онлайн-системи опитування 

з метою проведення анонімного неупередженого моніторингу думок щодо 

якості освіти в університеті загалом і за окремими освітніми програмами. 

Такий моніторинг дозволяє виявити недоліки та переваги освітніх і  

соціальних процесів в освітньому середовищі та оперативно реагувати на 

результати для покращення та модернізації конкретного сектора освітнього 

процесу або протидіяти виявленим негативним тенденціям у ньому. На 

сьогодні функціонування системи онлайн-анкетування забезпечено усіма 

необхідними нормативними документами: розроблено та затверджено 

«Положення про опитування учасників освітнього процесу і споживачів 

освітніх послуг»  Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського» (затверджені наказом ректора КрНУ від 12 лютого 2021 р. 

№ 21-1), яке знаходиться у вільному доступі на сайті КрНУ, згідно з яким 

гаранти програм аналізують результати опитування здобувачів кожного 

семестру, а загальний аналіз результатів готує центр моніторингу якості 

освіти та академічної чесності за результатами навчального року. 

Упровадження електронної системи опитування дозволяє  підвищити 

об’єктивність отриманих результатів, оскільки виключає можливість будь-

якого впливу на респондентів з боку викладачів та адміністрації. 

Запропонований на сьогодні  перелік анкет дозволяє охопити багато 
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питань. Для здобувачів вищої освіти розроблено шість анкет, які стосуються 

рівня задоволення освітньою програмою, якістю освіти в університеті 

загалом, академічної доброчесності, питань запобігання корупції, а також 

надають можливість оцінити  окремий навчальний курс і викладача, який 

його викладає. Для науково-педагогічних працівників на сайті розміщено 

опитувальники щодо дотримання норм академічної доброчесності та питань 

запобігання корупції. Анкети для випускників і роботодавців дозволяють 

отримати об’єктивну інформацію про актуальність наповнення освітніх 

програм відповідно до нагальних вимог ринку праці. Кожна окрема анкета 

містить загальні запитання, які респонденти можуть оцінити  за 

п’ятибальною шкалою, а також закриті та відкриті питання з можливістю 

надання коментарів і побажань.  

Результати опитування для здобувачів можна аналізувати за 

структурними підрозділами, освітніми програмами, кафедрами, формами 

навчання та освітніми рівнями, що надає можливість отримання об’єктивної 

картини на всіх рівнях. 

В університеті реалізовано такі додаткові заходи з питань академічної 

доброчесності: 

– інформування студентів щодо політики академічної доброчесності 

та дотримання її принципів; 

– навчання студентів принципам академічного письма; 

– організація заходів із залученням зовнішніх фахівців з питань 

академічної доброчесності; 

– залучення бібліотеки університету та студентської ради 

до популяризації серед студентів принципів академічної доброчесності. 
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Діяльність з питань запобігання корупції та виявлення  

корупційних ризиків 

Чинною Антикорупційною стратегією проголошено, що розв’язання 

проблем корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на 

сучасному етапі розвитку держави. Перелік стандартів і вимог у сфері 

запобігання корупції постійно збільшується. Тому актуальним і постійним 

завданням університету є дотримання антикорупційного законодавства і 

встановлення таких антикорупційних стандартів у своїй діяльності, які 

відповідають Антикорупційній стратегії держави.  

З метою дотримання антикорупційного законодавства в університеті 

постійно здійснюються заходи, спрямовані на запобігання та виявлення 

корупції і послаблення негативного впливу корупційних ризиків. 

1. Для виконання Закону України «Про запобігання корупції», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 

програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки», Типового 

положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання  

та виявлення корупції» у Кременчуцькому національному університеті  

імені Михайла Остроградського призначено уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважена особа). 

Уповноважена особа підпорядкована і підзвітна ректору університету, є 

самостійною та функціонально незалежною.  

2. Для виконання наказу Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 17 березня 2020 року №102/20 затверджено Положення про 

Уповноважену особу у новій редакції, а також для реалізації права громадян 

на одержання інформації, забезпечення відкритості, доступності та 

достовірності такої інформації на офіційному сайті університету розміщений 

та регулярно оновлюється розділ «Антикорупційна діяльність», який містить 

інформацію про нормативно-правові акти, методичні матеріали із 

запобігання та виявлення корупції, електронну адресу та контактний номер 

телефону Уповноваженої особи.  
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3. Кожного року Уповноважена особа розробляє план роботи щодо 

запобігання і виявлення корупції в університеті, до якого обов’язково 

додаються заходи з проведення тематичних семінарів для працівників і 

студентів, заходи з виявлення та запобігання конфлікту інтересів, посилення 

контролю за використанням бюджетних коштів, забезпечення невідкладного 

розгляду повідомлень про факти вчинення корупційних правопорушень, 

контролю за своєчасністю декларування доходів співробітниками, на яких 

Законом України «Про запобігання корупції» покладено обов’язок подання  

е-декларації, та ін. 

4. Уповноважена особа кожного року надає Національному агентству з 

питань запобігання корупції інформацію про діяльність Уповноваженої 

особи та стан антикорупційної роботи в університеті.  

5. Відповідно до Типової антикорупційної програми, затвердженої 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, на кожен 

навчальний рік розробляється та затверджується конференцією трудового 

колективу Антикорупційна програма університету, яка є комплексом правил, 

стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у 

діяльності університету.  

В Антикорупційній програмі визначені основні права та обов’язки 

працівників і адміністрації у сфері запобігання корупції, сформований 

перелік антикорупційних заходів у діяльності університету, визначені норми 

професійної етики та процедура врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності працівників університету. 

6. У заявах про прийняття на роботу, у контрактах з науково-

педагогічними працівниками, у Колективному договорі, у договорах, які 

укладаються університетом, у тому числі в рамках проведення публічних 

закупівель, передбачається обов’язок дотримання чинного антикорупційного 

законодавства та Антикорупційної програми університету. 

7. Постійно проводяться профілактично-роз’яснювальні заходи для 

викладачів, співробітників і студентів Університету, спрямовані на 
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формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних 

діянь та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, 

дотримання антикорупційного законодавства.  

8. Для своєчасної підготовки та подання суб’єктами декларування 

електронних декларацій до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

Уповноважена особа проводить роз’яснювальну роботу щодо отримання 

посадовими особами цифрових підписів в Акредитованих центрах 

сертифікації ключів і надає консультації та роз’яснення щодо заповнення й 

подання електронних декларацій. Відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції», заповнюють та подають електронні декларації ректор, 

проректори та директори коледжів університету. 

9. Щорічно для виконання Закону України «Про запобігання корупції» 

та Антикорупційної програми в університеті створюється комісія з 

оцінювання корупційних ризиків (далі – Комісія). Положення про Комісію 

схвалене ученою радою КрНУ та затверджене наказом ректора університету. 

Комісія визначає перелік і проводить ідентифікацію та оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності університету. Результатом роботи Комісії є 

звіт, у якому визначені результати імовірності виникнення корупційних 

ризиків, результати оцінювання наслідків корупційних правопорушень, 

результати оцінювання корупційних ризиків за кількісним рівнем, таблиця 

оцінених корупційних ризиків і заходів щодо їх усунення. Звіт 

затверджується ректором університету та враховується у подальшій роботі.  

10. Постійно здійснюється моніторинг стану дотримання у структурних 

підрозділах університету норм антикорупційного законодавства щодо 

обмежень роботи близьких осіб і врегулювання конфлікту інтересів. 

За звітний період заяв від працівників університету про потенційний 

конфлікт інтересів у їхній діяльності (щодо спільної роботи близьких осіб) до 

Уповноваженої не надходило. Усі випадки конфлікту інтересів були 



 

 

52 

урегульовані до 2021 року. У звітному періоді проводилася робота щодо 

уникнення появи випадків конфлікту інтересів з візуванням і перевіркою 

Уповноваженою особою заяв про прийняття на роботу і контрактів.  

11. 2021 року було проведено перевірку стану дотримання 

антикорупційного законодавства у коледжах університету. За результатами 

перевірки встановлено, що робота уповноважених коледжів проводиться на 

належному рівні і відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

12. Відповідно до наказів МОН України від 20.07.2020 № 932 та від   

20.04.2021 № 441 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання 

конфлікту інтересів», ректор університету щомісячно надає повну та 

достовірну інформацію про дії, рішення чи проєкти рішень з питань, 

пов’язаних зі спільною роботою з близькими особами. 

Отже, робота адміністрації та Уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції в університеті спрямована на ефективну 

реалізацію норм Закону України «Про запобігання корупції», неухильне 

дотримання антикорупційного законодавства, реалізацію державної політики 

у сфері виконання Антикорупційної стратегії та запровадження ефективних 

методів запобігання корупції у діяльності університету.  

 

4 Виконання державного замовлення та договорів зобов’язань 

щодо підготовки фахівців для потреб народного господарства, у тому 

числі на комерційних засадах, понад держзамовлення, відповідно 

до законів України та нормативних документів Міністерства освіти 

і науки України 

План прийому за держзамовленням для підготовки фахівців за всіма 

освітніми ступенями (ОС) виконано повністю. Цільові місця 2021 року не 

надавалися. 
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Статистика зарахування на місця держзамовлення за ОС «Бакалавр» 
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Статистика зарахування на місця за контрактом за ОС «Бакалавр» 
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Статистика зарахування за ОС «Магістр» 
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5  Високоефективна науково-дослідна робота з проблем освіти, 

у тому числі на госпрозрахункових і комерційних засадах 

Наукова, науково-технічна й інноваційна робота є невід’ємною 

складовою освітньої діяльності та здійснюється у Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського з метою 

інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності до системи вищої 

освіти відповідно до вимог законів України «Про вищу освіту» (від 

01.07.2014 № 1556–VII, редакція 21.11.2021, ст. 65–69 розділу ХІ і пп. 7–9 

розділу ХV), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 26.11.2015 

№ 848–VIII, редакція 18.04.2021), «Про основи державної політики у сфері 

науки і науково-технічної діяльності», Концепції розвитку освіти в Україні 

на період 2015–2025 рр. тощо. 

Висока ефективність і результативність науково-дослідної роботи, 

зокрема з проблем вищої освіти, у тому числі на комерційних засадах, а 

також сталий розвиток науки і технологій у КрНУ забезпечується завдяки 

таким заходам: 

– інтеграція освіти, науки і бізнесу; 

– фундаментальні наукові дослідження та прикладні розробки; 

– фандрайзинг традиційних і нових матеріальних ресурсів 

та диверсифікація комерційних джерел фінансування платних наукових 

послуг; 

– створення нових продуктів інтелектуальної власності та трансферу 

технологій у виробництво; 

– формування інвестиційно привабливого іміджу університету, у тому 

числі завдяки участі університету в національних і міжнародних рейтингах; 

– удосконалення системи управління і фінансування науково-дослідної 

діяльності та формування сучасної матеріально-технічної дослідної бази; 

– упровадження у навчально-виховний процес інформаційно-

комунікаційних технологій; 
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– інтеграція університетського сектора досліджень і розробок у 

національний та міжнародний науково-технологічний простір; 

– розвиток науково-інноваційної діяльності й упровадження нових 

інформаційних технологій наукових досліджень на рівні міста, району, 

області та країни; 

– доведення обсягів надання платних наукових послуг до трьох млн грн 

на рік унаслідок підвищення інноваційності наукових досліджень; 

– підвищення публікаційної активності науковців університету завдяки 

виданню результатів НДР у провідних наукових журналах, що належать до 

наукометричних баз даних Scopus і платформи Web of Science (Core 

Collection) на 30,4 %, що перевищує відповідний KPI, визначений МОН 

України для керівника КрНУ, у десять разів. 

Інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір є пріоритетним 

серед інших напрямів діяльності КрНУ, що зумовлюють високу ефективність 

і результативність науково-дослідної роботи завдяки таким заходам: 

– розширення зв’язків із ЗВО інших країн для обміну викладачами і 

студентами та співпраці у науковій та освітній діяльності, а також залучення 

до навчання в університеті іноземних студентів; 

– проведення комплексу інформаційних заходів з питань участі 

у грантових програмах, отримання стипендій, участі у конкурсах, стажування 

за кордоном, зокрема у програмах Європейського Союзу ERASMUS+, 

HORIZON 2020 і HORIZON Europe; 

– співпраця з університетами Великої Британії, США, Австрії, Польщі, 

Франції, Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Китаю, Казахстану тощо. 

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» (№ 2623–ІІІ у редакції від 20.02.2021) і наявних 

в університеті наукових шкіл, фундаментальні дослідження та прикладні 

розробки здійснюються за такими пріоритетними напрямами наукової 

діяльності: 
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– електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах 

та апаратах; 

– механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології 

керованого вибухового руйнування гірських порід; 

– керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в 

електротехнічних системах; 

– управління регіональною екологічною безпекою; 

– структурна досконалість напівпровідникових матеріалів, технології 

виробництва монокристалів напівпровідників і фотоелектричних 

перетворювачів енергії; 

– оптимізація процесів листового штампування та імпульсної обробки 

матеріалів; 

– дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і 

механізмів. 

У межах створення інноваційних структур університет проводить таку 

роботу: надання методичної допомоги в розвитку інноваційної діяльності для 

малих і середніх підприємств міста, області та регіону не менше чотирьох–

п’яти разів на рік; поповнення бази даних наукових розробок для 

упровадження, розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів; 

надання практичної допомоги з розробки документів для інноваційно-

інвестиційних проєктів, не менше ста консультацій на рік; сприяння розвитку 

винахідництва в Полтавській області та впровадження об’єктів 

інтелектуальної власності в економіку регіону, надання не менше  

25–30 методичних консультацій; інтенсифікація процесів розроблення, 

упровадження, виробництва інноваційної продукції на внутрішньому 

та зовнішньому ринках; підтримка ініціативної молоді; налагодження 

взаємодії між бізнесом і КрНУ. 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

№ 1556–VIII (редакція 21.11.2021), Закону України «Про наукову та науково-
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технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848–VIII (редакція від 18.04.2021) і 

Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

від 27.08.2010 № 796 (редакція від 09.11.2021) НПП кафедр КрНУ, завдяки 

компетентній і своєчасній організації фахівцями науково-дослідної частини 

(1775,646 тис. грн), відділу аспірантури та докторантури (236,33 тис. грн) 

і Центру міжнародної діяльності (733,369 тис. грн), протягом 2021 року було 

надано платних наукових послуг у сумі 2745,4 тис. грн. 

До платних наукових послуг, що традиційно надаються підрозділами 

КрНУ, належать такі: 

− проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 

проєктно-конструкторських, технологічних, пошукових і проєктно-

пошукових робіт, розроблення науково-технічної документації тощо; 

− надання консультацій з питань наукових досліджень (зокрема 

дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування; 

− розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення 

та організації процесів створення, редагування, поповнення та керування 

контентом веб-сайтів. 

Протягом останніх років до традиційних додалися такі нові види 

платних наукових послуг, опановані фахівцями окремих кафедр: 

− проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки; 

− виконання наукової, науково-технічної, інших видів експертиз 

у встановленому законодавством порядку; 

− проведення робіт з діагностики, стандартизації та сертифікації 

технологічних процесів, обладнання і матеріалів, метрологічного 

забезпечення, технічного захисту інформації; 

− інвентаризація біологічної різноманітності тощо. 

Детальний опис усіх видів платних, зокрема наукових послуг, наведено 
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у відповідному каталозі (http://www.kdu.edu.ua/Documents/katalog_platnih_ 

poslug.pdf). 

Результати виконання положень «Стратегічної програми розвитку 

КрНУ на період до 2025 року» значною мірою визначаються складом 

науково-педагогічних працівників (НПП) вищої кваліфікації, що забезпечує 

якість освіти та формує імідж університету як закладу вищої освіти. 

Підґрунтям наукових досягнень НПП є розвиток наукових шкіл університету. 

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» і «Типового 

положення про наукові та науково-педагогічні школи закладів вищої освіти і 

наукових установ МОН України» (2017), науково-дослідна частина 

розробила, а вчена рада університету затвердила Положення «Про наукові 

школи КрНУ» (від 23.12.2020 протокол № 4), що регулює в університеті 

діяльність семи наукових шкіл. 

Активну участь у науковій роботі беруть молоді вчені та студенти 

університету. Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 2021 р. є 72 наукові роботи (79 студентів) КрНУ (16 перших, 

24 других і 32 третіх місць). Це найкращий показник серед ЗВО Полтавщини.  

Студенти КрНУ Данило Ващенко (МН-17-1), Ольга Дьоміна (Е-17-1) та 

Наталія Писаренко (ЕК-20-1м) отримували академічну стипендію Президента 

України. 

У конкурсі студентських робіт Полтавської обласної ради «Від 

студентського самоврядування до самоврядування громад» третю премію 

отримав Максим Комсомольський за наукову роботу «Використання 

механізму державно-приватного партнерства у сфері надання муніципальних 

послуг». 

Протягом звітного періоду за участю студентів видано близько 

380 публікацій, зокрема 56 статей. Студенти КрНУ взяли участь у  

98 конференціях, з яких 59 – міжнародні та 39 – усеукраїнські. 

 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/katalog_platnih_
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Науковий 

керівник 
Назва наукової школи 

Рік 

засну

вання 

Підготовлено 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

 

«Електромагнітні та 

електромеханічні процеси в 

електричних машинах та апаратах» 

Науковий керівник: 

д-р техн. наук, проф., Загірняк М. В., 

ректор КрНУ, заслужений діяч науки 

і техніки України, повний кавалер 

ордена «За заслуги», академік НАПН 

України, лауреат державної премії 

України у галузі науки і техніки 

1996 5 12 

 

«Механіка вибуху та 

ресурсозберігаючі екологічно 

надійні технології керованого 

вибухового руйнування гірських 

порід» 

Науковий керівник: 

д-р техн. наук, проф., директор 

Навчально-наукового інституту 

механіки і транспорту Воробйов В. В. 

1968 3 5 

 

 

«Керування якістю перетворення 

енергії, моніторинг і діагностика в 

електротехнічних системах 

Міждисциплінарні дослідження 

взаємодії комп’ютерних технологій 

та підготовки фахівців з 

електричної інженерії» 

Наукові керівники: 

– д-р техн. наук, проф., Родькін Д. Й., 

зав. каф. «Системи автоматичного 

управління і електропривод», 

заслужений діяч науки і техніки 

України; 

– д-р техн. наук, проф., директор 

Інституту електромеханіки, енерго-

збереження і систем управління   

Чорний О. П. 

2000 5 5 
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Науковий 

керівник 
Назва наукової школи 

Рік 

засну

вання 

Підготовлено 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

 

«Управління регіональною 

екологічною безпекою» 

Науковий керівник: 

д-р техн. наук, проф., зав. кафедри 

«Екологічна безпека та організація 

природокористування» Шмандій В. М. 

2004 3 7 

 

«Нанорозмірні напівпровідникові 

структури, інтелектуальні прилади 

на їх основі, автоматизації 

технології виробництва 

напівпровідників та 

фотоелектричних перетворювачів 

сонячної енергії» 

Науковий керівник: 

д-р техн. наук, проф., зав. кафедри 

«Автоматизація та інформаційні 

системи» Оксанич А. П. 

1999 3 8 

 

«Оптимізація процесів листового 

штампування та імпульсної 

обробки матеріалів» 

Науковий керівник: 

д-р техн. наук, проф., зав. кафедри 

«Технологія машинобудування» 

Драгобецький В. В. 

2003 5 12 

 

 

«Дослідження закономірностей 

функціонування динамічних систем 

і механізмів» 

Наукові керівники: 

– д-р техн. наук, проф., зав. кафедри 

«Галузеве машинобудування» 

Маслов О. Г. 

– д-р техн. наук, проф. кафедри 

«Галузеве машинобудування»  

Саленко Ю. С. 

2003 4 5 
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Щорічну премію Президента України для молодих учених за наукову 

роботу «Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування 

технології імпульсної обробки металів» 2021 року присуджено доцентам 

Шлику С. В., Ченчевій О. О. і фахівцю НДЧ Лашку Є. Є. Стипендіатами 

Кабінету Міністрів України є доценти Коваль С. С. і Пряхіна К. А. 

Протягом 2021 р. в університеті було проведено 16 міжнародних та 

всеукраїнських заходів для студентів, аспіратів та молодих учених. 

У червні 2021 року на базі КрНУ за підтримки МОН України відбувся 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за 11 спеціальностями: 

«Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Екологія», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології», 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», «Філологія», «Цивільна безпека». 

До змагання долучилися престижні закордонні навчальні заклади: 

Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), 

Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Євразійський 

університет імені Л. Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний 

індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту 

інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету 

прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський 

економічний університет (Польща). 

Конкурсною комісією кожний рік розглядається понад 500 студентських 

наукових робіт з більш ніж 250 ЗВО 16 країн світу. За результатами захисту 

робіт визначено переможців за кожною галуззю знань. Дипломами  

І–ІІІ ступенів нагороджений 121 студент з 84 ЗВО України та зарубіжжя, 

зокрема 29 студентів КрНУ. 

У квітні 2021 року в університеті пройшла XXVIIІ Міжнародна 

науково-практична конференція, студентів, аспірантів і молодих учених 

«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» за участю ЗВО 
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зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Казахстан, Польща,  

США та ін.) та України. Для участі в конференції заявлено 390 наукових 

доповідей, у тому числі з 9 країн світу, а також 76 учасників із 31 ЗВО 

України, дійсні члени Полтавської філії Малої академії науки України м. 

Кременчука; Кременчуцький медичний коледж. Конференція відбувалася в 

атмосфері плідної співпраці. За результатами конференції опубліковано 

збірник наукових праць. 

Науково-технічне співробітництво КрНУ із зарубіжними партнерами – 

один із пріоритетних напрямів діяльності. Університет активно співпрацює з 

інституціями Європейського Союзу, бере участь у міжнародних проєктах, є 

дійсним членом наукових та освітянських асоціацій, зокрема Мережі 

університетів країн Чорноморського регіону (BSUN) та інших науково-

освітніх організацій. КрНУ активно підтримує та розвиває широкі різнобічні 

зв’язки з науковими установами та ЗВО 25 країн світу (університет має  

75 чинних міжнародних угод). Протягом 2021 року підписано міжнародні 

угоди про співпрацю з університетами Канади, Франції, Польщі, Казахстану. 

15 березня 2021 року представники КрНУ та Університету Віндзор 

(Канада) дистанційно підписали рамкову угоду про співпрацю та домовилися 

про підготовку до конкурсного відбору студентів КрНУ для участі у 

канадській урядовій стипендіальній програмі «Study in Canada Scholarships». 

24 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч ректорів КрНУ та 

Університету Марії Кюрі-Склодовської (UMCS) (м. Люблін, Польща), під час 

якої керівники двох закладів вищої освіти дистанційно підписали 

Меморандум про взаємопорозуміння. 

У березні 2021 року в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги 

dComFra «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських 

учителів та інших громадян» програми ЄС «Еразмус+ КА2» університет 

отримав другий транш грантових коштів обсягом понад 20 тис. €, а вже у 

травні 2021 року успішно прозвітував про результати реалізації проєкту 

dComFra перед Національним Erasmus+ офісом України на офіційній 
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моніторинговій місії.  

22–28 березня в рамках проєкту dComFra КрНУ долучився до 

загальноєвропейської ініціативи All Digital Week. Університет провів 

міжнародні онлайн-заходи: тренінг «Прикладне кодування», семінар 

«Цифрові компетентності для молодих спеціалістів», семінар «Використання 

методів штучного інтелекту для статистичних задач». 

22 квітня КрНУ долучився до Міжнародного дня дівчат в ІКТ. Захід 

було проведено також у межах проєкту dComFra. Доцент Олена Славко 

організувала та провела онлайн-семінар щодо заохочення дівчат розпочинати 

кар’єру у сфері інформаційних і комунікаційних технологій на тему «Дівчата 

в ІКТ. Розпочати кар’єру у 30». 

Починаючи з квітня 2021 року КрНУ здійснює підготовку іноземних 

громадян до вступу у ЗВО України. Набір студентів і забезпечення їхнього 

перебування в Україні провадить Центр міжнародної діяльності, а Центр 

підвищення кваліфікації та професійної адаптації організовує навчальний 

процес. Загалом упродовж року зараховано 52 громадянина Індії та 

Камеруну. 

У травні 2021 року, уперше в історії університету, студенти кафедри 

перекладу Дмитро Бодня та Анна Кашкіна стали стипендіатами канадської 

урядової програми «Study in Canada Scholarship», що передбачає навчання 

протягом одного семестру в канадському університеті-партнері University of 

Wіndsor. Загальна сума гранту для одного студента складає 10 200 CAD. 

Фінансування стипендій для навчання в Канаді здійснює Міністерство 

закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (DFATD – the Department of 

Foreign Affairs, Trade and Development). 

27 травня КрНУ відвідав Надзвичайний та Повноважний посол 

Латвійської Республіки в Україні пан Юріс Пойканс. Латвійського дипломата 

супроводжували заступники директора КП «Інститут розвитку Кременчука» 

Ольга Коваль та Андрій Мельник.  

У вересні 2021 року, з нагоди 30-річчя відродження Української 



 

 

66 

держави, за відмінне навчання та активну громадську позицію 12 студентів 

університету отримали стипендії Міжнародного Фонду імені Катерини 

Ковшевич (США) загальною сумою близько 135 тис. грн. За дванадцять років 

співпраці КрНУ з Фондом, регіональним директором якого є професорка 

Ганна Капустян, кременчуцьким студентам надано стипендії загальною 

сумою понад 2 млн гривень. 

30 вересня у КрНУ на базі DC-офіс КрНУ пройшов міжнародний 

онлайн-семінар «Постать Мане-Каца у світовій і вітчизняній культурі». 

Організувала та провела захід кафедра гуманітарних наук, культури і 

мистецтва КрНУ спільно з Інститутом розвитку Кременчука. У семінарі 

взяли участь заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, 

директорка Кременчуцької міської художньої галереї Оксана Бойко, 

директорка міжнародного благодійного фонду «Хесед Хаїм» Зоя Луценко, 

заступники директора Інституту розвитку Кременчука Андрій Мельник та 

Ольга Коваль, науковці КрНУ, колеги з Ізраїлю та Литви. 

У листопаді 2021 р., у рамках міжнародного проєкту dComFra, Офіс 

цифрових компетентностей університету розпочав серію онлайн-курсів з 

підвищення кваліфікації у сфері цифрової грамотності для українських 

вчителів, внутрішньо переміщених осіб і воїнів-ветеранів АТО. Загалом до 

заняття розпочали понад 90 громадян України. 

Триває співробітництво КрНУ з Католицьким університетом ICAM 

(м. Нант, Франція). У грудні 2021 р. підписано міжінституційну угоду про 

п’ятимісячне наукове стажування французького студента Деама Жюльєна 

Едуарда Проспера, який проходитиме наукове стажування на базі інституту 

механічної інженерії, транспорту і природничих наук (ІМІТПН) та інституту 

електричної інженерії та інформаційних технологій (ІЕЛІІТ). 

Загалом для виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 

05.03.2021 № 299 «Про затвердження Примірного переліку цільових 

показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу 

вищої освіти», а саме, п. 10 цього Примірного переліку «Збільшення 
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кількості здобувачів вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця за календарний рік)», 

і п. 11 «Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не менше 1 місяця за календарний рік)» упродовж 

2021 року в програмах академічної мобільності тривалістю понад 1 місяць 

брали участь 56 студентів і 46 викладачів. Програми академічної мобільності 

відбувалися на базі таких навчальних закладів: 

– Академія Bolashaq (м. Караганда, Казахстан); 

– Куявський університет (м. Влоцлавек, Польща); 

– Університет економіки та інновацій (м. Люблін, Польща); 

– Громадський коледж Ампква (м. Розбург, США); 

– Вища школа управління охороною праці (м. Катовіце, Польща); 

– Вроцлавський університет природничих наук (м. Вроцлав, Польща); 

– Віндзорський університет (м. Віндзор, Канада); 

– Вища школа економіки (м. Бидгощ, Польща); 

– Університет Туріба (м. Рига, Латвія). 

Вагомим підтвердженням високої міжнародної репутації університету є 

численні вітання з нагоди 100-річчя КрНУ, які надходили від міжнародних 

партнерів із: 

– Словацької Республіки (Університет Матея Бела в Банській 

Бистриці; Технічний університет в Кошице); 

– Республіки Польща (Сілезька Політехніка, Вища Школа 

Управління Охороною Праці в Катовіцах, Вроцлавський університет 

економіки та бізнесу, Білостоцька Політехніка, Генеральне Консульство 

Республіки Польща у Харкові); 

– Чеської Республіки (Вища техніко-економічна школа в Чеське 

Будейовіце, Вища школа регіональних та європейських студій в Чеське 

Будейовіце); 

– Республіки Казахстан (Академія «Bolashaq», м. Караганда, 
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Карагандинський індустріальний університет, м. Теміртау); 

– Китайської Народної Республіки (Ланьчжоуський транспортний 

університет); 

– Йорданського Хашимітського Королівства (Тафілський технічний 

університет); 

– Королівства Марокко (Університет Хасана II в Касабланка); 

– Французької Республіки (Католицький інститут мистецтв і ремесл, 

м. Нант); 

– Сполучених Штатів Америки (Муніципальний коледж Ампква, 

м. Розбург); 

– Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

 

6  Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  

та їх атестація 

Основними документами, що регламентують підготовку кадрів вищої 

кваліфікації (КВК) на період до 2025 року, є «Стратегічна програма розвитку 

КрНУ» і довгострокова програма «Кадри–2025». Їх системна реалізація 

дозволила за п’ять років збільшити забезпечення навчального процесу 

кадрами вищої кваліфікації майже на 19 %. Основним джерелом поповнення 

кадрами вищої кваліфікації є аспірантура, у якій на сьогодні навчаються  

97 аспірантів за 12 спеціальностями. Серед керівників аспірантів – 28 докторів 

наук і 15 кандидатів наук. Аспірантура діє з 1992 р. Згідно з наказами МОНУ, 

ліцензовано 12 спеціальностей підготовки докторів філософії, дві з яких 

(051 – «Економіка» та 141 – «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка») успішно акредитовано. 

Вагомим підґрунтям для виконання програми «Кадри–2025» є робота 

спеціалізованих учених рад на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук. 2021 року в університеті діяли сім спеціалізованих учених 

рад із захисту докторських (із чотирьох спеціальностей) і кандидатських  

(із 12 спеціальностей) дисертацій: 
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– Д 45.052.01 (зі спеціальностей 05.09.01 – «Електричні машини 

і апарати», 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси і системи»). Створено 

15.03.2019. Протягом 2021 року захищено дві докторські та сім 

кандидатських дисертації; 

– К 45.052.02 (зі спеціальностей 08.00.04 – «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.07 – «Демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика»). Створено 04.03.2020. 

Протягом 2021 року захищено одну кандидатську дисертацію; 

– К 45.052.03 (зі спеціальностей 05.05.02 – «Машини для виробництва 

будівельних матеріалів і конструкцій»; 05.03.01 – «Процеси механічної 

обробки, верстати та інструменти»). Створено 24.05.2018. Протягом 2021 р. 

захищено одну кандидатську дисертацію; 

– К 45.052.04 (зі спеціальностей 05.13.06 – «Інформаційні технології», 

05.27.06 – «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»). 

Створено 22.12.2016. Протягом 2021 року захистів не було; 

– К 45.052.05 (зі спеціальності 21.06.01 – «Екологічна безпека»). 

Створено 28.12.2017. Протягом 2021 року захищено дві кандидатські 

дисертації; 

– Д 45.052.06 (зі спеціальностей 05.03.05 – «Процеси та машини 

обробки тиском», 05.15.09 – «Геотехнічна та гірнича механіка»). Створено 

16.07.2018. Протягом 2021 р. захищено дві докторські та п’ять кандидатських 

дисертацій; 

– К 45.052.07 (зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика 

професійної освіти»). Створено 16.07.2018. Протягом 2021 року захищено 

одну кандидатську дисертацію. 

– ДФ 45.052.001 (з правом до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за 

спеціальністю 051 – «Економіка»). Створена Наказом Міністерства освіти і 

науки України № 1555 від 24.12.2020. 

 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/nakazMONU_1555_24_12_2020.pdf
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Захисти кандидатських дисертаційних робіт 

№ 

пор. 
ПІБ Кафедра 

Дата 

захисту 

1 
Хміль-

Чуприна В. В. 
«Філологія та видавнича справа» 27.01.2021 

2 Шаповал Н. В. «Теорія, історія держави і права» 24.02.2021 

3 Ткачук В. В. «Галузеве машинобудування» 31.03.2021 

4 Руденко М. А. 
«Системи автоматичного управління і 

електроприводу» 
26.04.2021 

5 Сьомка О. О. «Електричні машини та апарати» 28.04.2021 

6 Нікітіна А. В. 
«Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 
28.04.2021 

7 Бачкір І. Г. «Менеджмент» 05.05.2021 

8 Божик Д. П. «Галузеве машинобудування» 05.05.2021 

9 Прилипко В. М. «Теорії, історії держави і права» 18.06.2021 

10 Чорна О. А. «Інформатика та вища математика» 03.09.2021 

11 Поддубей О. В. «Філологія та видавнича справа» 10.09.2021 

12 Білик М. Ю. 
«Бізнес адміністрування, маркетинг і 

туризм» 
17.09.2021 

13 Ковальчук В. Г. 
«Системи автоматичного управління і 

електроприводу» 
24.09.2021 

14 Артеменко А. М. 
«Системи автоматичного управління і 

електроприводу» 
24.09.2021 

15 Молоштан Д. В. «Транспортні технології» 28.09.2021 

16 Бурдільна Є. В. 
«Автоматизація та інформаційні 

системи» 
22.12.2021 
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Звітного року загалом відбулося десять захистів докторських 

дисертацій НПП КрНУ у спеціалізованих учених радах університету та в 

інших ЗВО: Конох І. С. (кафедра автоматизації та інформаційних систем), 

Кобильська О. Б. (кафедра інформатики та вищої математики), Оксанич І. Г. 

(кафедра автоматизації та інформаційних систем), Скрипник В. Л. (кафедра 

галузевих юридичних наук), Прус В. В. (кафедра електричних машин і 

апаратів), Дернова М. Г. (кафедра автоматизації та інформаційних систем), 

Коренькова Т. В. (кафедра систем автоматичного управління і 

електроприводу), Шаповал О. О. (кафедра технології машинобудування), 

Загорянський В. Г. (кафедра транспортних технологій), Харламова О. В. 

(кафедра екологічної безпеки та організації природокористування), а також 

16 кандидатських дисертацій та одна дисертація доктора філософії 

Яковенко Я. Ю. (кафедра економіки). 

На наукові досягнення НПП університету вказує неухильне збільшення 

кількості та якості отриманих охоронних документів. Протягом 2021 року за 

результатами провідних наукових досягнень одержано 87 охоронних 

документів, зокрема чотири патенти на корисну модель, два патенти на 

винахід і 81 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковцями 

університету підготовлено й опубліковано п’ять монографій, один підручник 

і чотири навчальні посібники. 

Збільшується кількість наукових публікацій співробітників 

університету. Основним фаховим виданням, у якому оприлюднюються 

найважливіші розробки і досягнення вчених університету та інших освітніх і 

наукових установ України, є «Вісник КрНУ». Рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України його внесено до Переліку наукових 

фахових видань України категорії «Б» (Наказ МОН України від 07.11.2018 

№ 1218). Цей журнал індексується у національних («Джерело» і «Україніка 

наукова») і міжнародних базах даних («Ulrich’s Web Global Serials Directory», 

«Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», 

«Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar» і «Scientific 

http://ais.kdu.edu.ua/uk
http://ais.kdu.edu.ua/uk
http://ais.kdu.edu.ua/uk
http://ais.kdu.edu.ua/uk
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=160#_blank
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Indexing Services»), що забезпечує підвищення рівня цитування статей 

науковців університету. 

Університет також видає два фахові наукові журнали – друкований 

«Електромеханічні і енергозберігаючі системи» (внесено до Переліку 

наукових фахових видань України категорії «Б», Наказ МОН України від 

07.11.2018 № 1218) і електронний науково-практичний журнал «Інженерні та 

освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах» (внесено до 

Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», Наказ МОН 

України від 07.11.2018 № 1218). 

Визнанням якості публікацій науковців КрНУ є високий індекс Хірша 

за базою даних Scopus – 28, водночас 283 науковців університету мають  

846 публікацій, а кількість цитувань складає 3198. 355 статей науковців 

університету входять до Web of Science (Core Collection), кількість цитувань 

складає 858, індекс Хірша – 13. Тільки протягом 2021 року науковцями 

Кременчуцького національного університету було опубліковано 240 статей, 

проіндексованих у виданнях, реферованих у науково-метричних базах WoS 

СС (42) і Scopus (142). 

Протягом 2021 року в університеті виконувалися дві держбюджетні 

роботи з прикладних досліджень і розробок на кафедрі «Галузеве 

машинобудування» (науковий керівник проф. Загірняк М. В.) і на кафедрі 

«Технологія машинобудування» (науковий керівник проф. Драгобецький В. В.) 

у сумі 735 712 грн (загальний фонд). За цей час виконано 35 НДР за кошти 

замовника (спеціальний фонд) загальною сумою 1 775 646 грн. 

Визнання КрНУ на міжнародному рівні підтверджується світовими 

рейтингами. За даними міжнародного рейтингу компанії Quacquarelli 

Symonds (рейтинг QS), КрНУ є одним із 20 ЗВО України, які входять до 

проєкту Top Universities Ukraine (QS), входить до ТОП–300 рейтингу 

Emerging Europe and Central Asia (QS) і бере участь у міжнародному  

 

http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=160#_blank
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Представництво КрНУ в міжнародних і національних рейтингах 

НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ 
МІСЦЕ 

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 

25 

Times Higher Education Impact Rankings 10 

Round University Ranking 

Clarivate Analytics Company 
9 

Консолідований рейтинг OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 
54-55 

ТОП 200 ЗВО України 

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» 

Observatory on Academic Ranking & Excellence 

(IREG) 

42 

Рейтинг ЗВО України Sciverse 

інтегроване науково-інформаційне 

середовище SciVerse, БД Scopus 

33 

ТОП 10 ЗВО Полтавщини OSVITA.UA 

ТОВ «Освітній портал» 
2 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SciVerse&action=edit&redlink=1
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рейтинговому проєкті Thomson Reuters (у рейтингу THE World University 

Rankings посідає 10 місце серед 15 ЗВО України). У Міжнародному рейтингу 

ЗВО U-Multirank – 43-тє місце; за даними світового рейтингу компанії 

Quacquarelli Symonds КрНУ посідає 25-те місце; у рейтингу компанії 

Clarivate Analitics – дев’яте місце. 

На національне визнання КрНУ вказує третє місце серед ЗВО України 

за кількістю призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. У Консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу 

OSVITA.UA – 54–55 позиція, а також у рейтингу ЗВО Полтави і Полтавської 

області – друге місце. 

 

Учена рада 

Учена рада Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського протягом 2021 року заслухала звіти приймальної комісії про 

результати прийому 2021 року та про організацію освітньої діяльності 

Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Розглянуто та вирішено такі важливі питання діяльності університету, 

передбачені планом роботи вченої ради. 

1. Про стан і розвиток системи онлайн-навчання в КрНУ (від 

26.01.2021, протокол № 5). 

2. Про стан виконання Антикорупційної програми в КрНУ 

(25.03.2021, протокол № 7). 

3. Про результати наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності університету за 2020 рік (29.04.2021, протокол № 8). 

4. Про стан соціального супроводу студентів пільгових категорій 

студенів (29.04.2021, протокол № 8). 

5. Про надання платних послуг підрозділами університету у  

2020/2021 н. р. (25.05.2021, протокол № 9). 
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6. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

КрНУ (25.05.2021, протокол № 9). 

7. Про виконання навчальних доручень за 2020/2021 навчальний рік  

і планування навчальних доручень на 2021/2022 навчальний рік (13.07.2021, 

протокол № 11). 

8. Про результати рейтингування професорсько-викладацького складу 

університету (29.06.2021, протокол № 10). 

9. Звіт приймальної комісії про результати прийому 2021 року 

(29.09.2021, протокол № 1). 

10. Про ротацію у складі вченої ради університету (від 01.10.2021, 

протокол № 2). 

11. Про результати опитування учасників освітнього процесу і 

споживачів освітніх послуг КрНУ  (від 18.11.2021, протокол № 4). 

12. Про організацію освітнього процесу для іноземних студентів у 

КрНУ (від 18.11.2021, протокол № 4). 

13. Про виконання НДР в КрНУ за кошти замовника (від 28.12.2021, 

протокол № 5). 

Окрім планових питань, на засіданнях ученої ради розглядалися такі 

поточні питання діяльності університету. 

1. Про затвердження «Методичних вказівок щодо розрахунку рейтингу 

науково-педагогічних працівників в КрНУ»  (від 26.01.2021, протокол № 5). 

2. Про внесення змін до складу редакційних рад наукових видань 

КрНУ «Вісник Кременчуцького національного університету», 

«Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Інженерні та освітні 

технології» (від 26.01.2021, протокол № 5). 

3. Про схвалення «Положення про навчально-методичний відділ» 

«Положення про опитування учасників освітнього процесу і споживачів 

освітніх послуг Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського» та «Положення про силабус навчальної дисципліни 
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Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського» (від 26.01.2021, протокол № 5). 

4. Про схвалення «Положення про порядок замовлення, видачі та 

обліку документів про вищу освіту та додатків до них, академічної довідки» 

(від 02.03.2021, протокол № 6). 

5. Про схвалення «Положення про організацію наукової та науково-

технічної діяльності у КрНУ» (від 02.03.2021, протокол № 6). 

6. Про схвалення Положення про конкурс на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського (від 13.07.2021, протокол № 11). 

7. Про схвалення «Положення про дуальну форму здобуття фахової 

передвищої освіти в коледжі Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського» (від 26.08.2021, протокол № 1). 

8. Про схвалення «Положення про дуальну форму здобуття вищої 

освіти Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського» (від 26.08.2021, протокол № 1). 

9. Про схвалення  «Положення про інноваційний ХАБ здобувачів 

вищої освіти та молодих учених Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського» (від 26.08.2021, протокол № 1). 

10. Про схвалення технічних описів документів про вищу освіту, що 

виготовляються поліграфічним способом (від 02.03.2021, протокол № 6). 

11. Про схвалення звіту про наукову та науково-технічну діяльність за 

2020 рік (від 02.03.2021, протокол № 6). 

12. Про схвалення «Правил призначення стипендій студентам, 

аспірантам, докторантам у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського» (від 02.03.2021, протокол № 6). 

13. Про схвалення «Системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) у 
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Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського» (від 26.01.2021, протокол № 5). 

14. Про рекомендацію кандидатури д-ра техн. наук Оксанича А. П. на 

отримання стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері 

вищої освіти (від 26.01.2021, протокол № 5). 

15. Про рекомендацію кандидатур д-ра техн. наук Гученка М. І. та  

д-ра техн. наук Родькіна Д. Й. на отримання стипендій Міністерства освіти і 

науки України для видатних діячів науки (від 26.01.2021, протокол № 5). 

16. Про висунення кандидатури  проф. Загірняка М. В. до обрання у 

члени-кореспонденти НАН України (від 26.01.2021, протокол № 5). 

17.   Про підписання договору з університетом Вінзору (Канада,  

м. Вінзор) і Марії Кюрі Складовської (Польща, м. Люблін) (від 25.03.2021, 

протокол № 7). 

18. Про затвердження навчального плану щодо підготовки до вступу 

іноземних громадян до ЗВО України на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру підвищення кваліфікації та професійної 

адаптації (від 25.03.2021, протокол № 7). 

19. Про затвердження Програм вступних випробувань до університету 

на 2021 рік (від 25.03.2021, протокол № 7). 

20.  Про результати та висновки проходження акредитації кафедрами 

університету (від 29.04.2021, протокол № 8). 

21. Про відкриття докторантури з навчальної галузі 13 Механічна 

інженерія за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка» (від 29.06.2021, 

протокол № 10). 

22. Про схвалення «Положення про перевірку авторських текстів на 

плагіат» (від 18.11.2021, протокол № 4). 

23. Про затвердження правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського» (від 28.12.2021, протокол № 4). 

24. Про присвоєння вчених звань доцентів і професорів. 
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25. Про затвердження ліцензійних та акредитаційних справ нових 

напрямів і спеціальностей. 

26. Про затвердження освітньо-професійних програм і навчальних 

планів підготовки докторів філософії за спеціальностями. 

27. Про схвалення положень про відділи та структурні підрозділи 

університету. 

28. Про затвердження звітів докторантів кафедр та їх атестацію. 

29. Про перезатвердження тем докторських і кандидатських дисертацій 

викладачів, аспірантів.  

30. Про проведення попередніх експертиз дисертацій та про схвалення 

складу одноразових спеціалізованих учених рад. 

31. Про затвердження кандидатур студентів на призначення стипендій 

Кременчуцької міської ради на осінній семестр, Президента України 

2021/2022 н. р. за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.  

32. Про рекомендацію до друку матеріалів міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Учена рада ухвалила такі рішення про рекомендацію до друку 

підручників і навчальних посібників (12): 

1. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Методи 

наукових досліджень та патентознавство», підготовленого викладачами 

кафедри автомобілів і тракторів Шапком В. Ф., Клімовим Е. С., 

Черненком С. М.   

2. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Основи теорії 

методики дизайну», підготовленого викладачами кафедри гуманітарних наук, 

культури і мистецтва Осадчим В. В., Маляковою І. А. для бакалаврів 

спеціальності 022 «Дизайн» навчальної дисципліни «Основи теорії методики 

дизайну». 

3. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Методичні 

основи тренувального процесу в городковому спорті», підготовленого 
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викладачами кафедри ЗЛФК Севрюком М. П., Ціпов’язом А. Т., Коваль С. С. 

з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для бакалаврів денної форми 

навчання усіх спеціальностей.  

4. Про рекомендацію до друку науково-методичного посібника 

«Імплементація європейського педагогічного досвіду в українській освітній 

простір», підготовленого старшим викладачем кафедри філології та 

видавничої справи Поддубей О. В. для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 014 – «Середня освіта», другого 

(магістерського) рівня спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» та 

третього (освітньо-наукового) рівня PhD спеціальності 015 – «Професійна 

освіта». 

5. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Педагогіка 

партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія», підготовленого 

авторами Оленою Беспарточною, Марією Замелюк, Валентиною Левицькою, 

Аллою Хомярчук для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти 

спеціальностей: «Педагогіка вищої школи», «Середня освіта», «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта», «Психологія» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти під час викладання навчальних 

дисциплін: «Педагогіка», «Вікова та педагогічна психологія», «Практикум з 

арт-терапії», «Психологія і педагогіка вищої школи», «Педагогічна 

творчість».  

6. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Практикум з 

аналітичного читання», підготовленого доцентом кафедри філології та 

видавничої справи канд. пед. наук Перевознюк В. В.  і старшим викладачем 

Резніченко О. Л. з навчальних дисциплін «Аналітичне читання» та 

«Практичний курс англійської мови» для студентів спеціальності  

014 – «Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і 

література)» та 061 – «Журналістика». 
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7. Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Електромеханіка. Збірник задач для самостійного розв’язання» за  

редакцією проф. Чорного О. П. з навчальних дисциплін «Теорія 

електропривода», «Моделювання систем електропривода», «Системи 

керування електроприводами» для студентів-бакалаврів спеціальності 141 – 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

8. Про рекомендацію до друку підручника «Теоретична механіка. 

Кінематика та кінетика», підготовленого авторами проф. Воробйовим В. В., 

доц. Воробйовою Л. Д., доц. Кибою С. П., доц. Коноваленком О. Д. з 

навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 

133 – «Галузеве машинобудування», 274 – «Автомобільний транспорт» та 

141 – «Енергетика, електротехніка та електромеханіка».  

9. Про рекомендацію до перевидання навчального посібника 

«Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій і мереж», підготовленого 

викладачами кафедри КІС проф. Луговим А. В., проф. Гученком М. І.,  

доц. Славко О. Г., доц. Гузієм М. М. (Національний авіаційний університет, 

м. Київ), канд. техн. наук Костенком П. П. для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія» з навчальної дисципліни «Інформаційна стійкість комп’ютерних 

технологій і мереж». 

10.  Про рекомендацію до друку навчального посібника «Проєктування 

транспортно-технологічних систем вантажних перевезень», підготовленого 

викладачами кафедри транспортних технологій проф. Морозом М. М.,  

доц. Загорянським В. Г. для підготовки магістрів усіх форм навчання за 

спеціальністю 275 – «Транспортні технології (за видами)».  

11. Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Мікропроцесори в електронних пристроях» (частина 1), підготовленого 

авторами Когдасем М. Г. (кафедра автоматизація та інформаційні системи), 
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Саньковим С. В. та Гладким В. В. (комп’ютерна інженерія та електроніка) 

для студентів бакалаврів спеціальностей «Електроніка», «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», «Електромеханіка» усіх форм 

навчання. 

12. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія з елементами комп’ютерної математики», 

підготовленого авторським колективом кафедри інформатики та вищої 

математики професорами Ляшенком В. П., Кобильською О. Б., старшим 

викладачем Набок Т. А. для студентів за освітними рівнями «Бакалавр», 

«Магістр» за спеціальністю «Середня освіта (Інформатика)» відповідно до 

навчального плану спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)» з 

навчальних дисциплін «Алгебра та геометрія», «Комп’ютерна математика» і 

окремих розділів з навчальної дисципліни «Програмування» та інших 

спеціальностей з навчальної дисципліни «Вища математика».  

 Учена рада ухвалила рішення про рекомендацію до друку монографії 

«Розвиток інтеграції та регіональних кластерів: Європейський вектор в 

системі українського менеджменту», підготовленої доцентом кафедри 

менеджменту Буряком Є. В. 

 

7 Високоефективне та стійке фінансово-економічне, господарське 

становище, виробнича та комерційна діяльність 

Стійке фінансово-економічне становище університету забезпечується 

надходженням коштів від надання широкого спектра освітніх послуг 

(довузівська підготовка, підготовка фахівців, перепідготовка, аспірантура, 

проведення навчальних семінарів тощо), від госпдоговірної наукової 

діяльності, надання послуг у сфері культури та спорту тощо, а також 

ефективним використанням коштів відповідно до кошторису із залученням 

до діяльності фінансових служб університету елементів фінансового 

менеджменту. 
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8 Рентабельність навчально-виробничих підрозділів. Одержання 

та збільшення прибутку 

Відповідно до «Положення про організацію науково-дослідної 

діяльності у Кременчуцькому національному університеті», розробленого 

на підставі законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про основи 

державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», 

«Про науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки», «Про інноваційну діяльність» і Статуту Кременчуцького 

національного університету, основними підрозділами, у яких виконуються 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), є кафедри 

й інші структурні підрозділи університету. 

Метою виконання НДДКР є втілення їх результатів у різноманітні 

галузі національної економіки, навчальний процес тощо. Джерелами 

фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проєктно-

конструкторських і пошукових робіт, які виконують науковці кафедр, є 

кошти державного бюджету, надані Міністерством освіти і науки України, 

та спеціальні фонди (господарські договори з державними, приватними  

та іншими організаціями, підприємствами, установами і приватними 

особами). Результати досліджень реалізуються як товар відповідно 

до чинного законодавства. За звітний рік співробітниками університету 

виконано науково-дослідних робіт на суму 735,7 тис. грн за кошти 

державного бюджету, 1 775,6 тис. грн за кошти від замовлень підприємств 

та установ міста, району, області та країни, 733,4 тис. грн завдяки грантам 

Програми Європейського Союзу ERASMUS+ напрямів КА1 і КА2: Digital 

competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, 598236-EPP-1-

2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP (Рамкова структура цифрових компетентностей 

для українських учителів та інших громадян). 

Відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки 
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і техніки», угоди між Україною та Європейським Союзом про наукове 

та технологічне співробітництво, умов участі в програмах ЄС ERASMUS+, 

HORIZON EUROPE, а також Концепції інтеграції науково-дослідної роботи, 

навчального процесу та виробництва для забезпечення інноваційного 

розвитку наукової діяльності з перспективою на період до 2025 року, 

розроблено «Програму стратегічного розвитку Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського». Для виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» в університеті розроблений 

«Каталог платних послуг», відповідно до яких підрозділи КрНУ отримають 

додаткові надходження. 

 

9 Дотримання умов колективного договору 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом 

університету укладається та переглядається не рідше одного разу на два роки 

для регулювання трудових, соціально-економічних відносин і узгодження 

інтересів працівників КрНУ та його адміністрації. Колективний договір 

укладений на засадах чинного законодавства України, прийнятих сторонами 

зобов’язань і є правовим актом, який регулює виробничі, трудові 

та соціально-економічні відносини між ректором і працівниками на підставі 

взаємного узгодження інтересів сторін. 

Усі питання, викладені в колективному договорі, виконуються як 

адміністрацією, так і трудовим колективом. Своєчасно виплачується 

заробітна плата (аванс і зарплата). В університеті забезпечується дотримання 

встановленої законодавством тривалості робочого тижня. Щорічно 

надаються основні відпустки працівникам згідно з графіком, який 

затверджується спільно з профспілковим комітетом. Окрім основних 

відпусток, надаються інші, передбачені чинним законодавством відпустки. 
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Оплата праці всіх категорій працівників в університеті здійснюється 

відповідно до чинного законодавства та Закону України «Про оплату праці». 

Працівникам університету забезпечуються соціальні гарантії в галузі 

охорони праці. Усі питання, висвітлені в колективному договорі, 

виконуються повною мірою. Усі працівники університету підлягають 

обов’язковому соціальному страхуванню. У відповідних випадках вони 

та члени їх сімей забезпечуються в порядку державного соціального 

страхування: 

 допомогою через тимчасову непрацездатність; 

 жінки під час вагітності та пологів і догляду за дитиною; 

 допомогою у разі народження дитини; 

 допомогою на поховання. 

Здійснюються інші виплати для працівників (матеріальна допомога, 

витрати до ювілеїв працівників тощо). 

Адміністрація університету надає матеріальну допомогу в разі смерті 

співробітника або його близьких родичів, забезпечує транспортом 

університету для проведення ритуальних послуг безкоштовно. 

Адміністрація визначає профспілкову організацію співробітників 

повноважним представником працівників університету та захисником їхніх 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів у відносинах 

з адміністрацією університету, незалежно від їх членства у профспілці, 

сприяє створенню належних умов для діяльності профкому, надаючи 

приміщення для роботи з необхідним обладнанням, телефоном, забезпечує 

транспортом. Членам профкому надається одна година протягом робочого 

часу для виконання їх обов’язків. 

Зміни та доповнення до колективного договору вносяться 

в обов’язковому порядку з огляду на зміни чинного законодавства та за 

ініціативою однієї зі сторін і набувають чинності після схвалення їх зборами 

трудового колективу та підписання сторонами. В університеті протягом 

звітного періоду не було порушень під час прийому та звільнення 
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працівників, повною мірою дотримуються вимоги законодавства 

щодо організації праці, охорони праці, надання відпусток тощо. Вчасно 

і в повному обсязі сплачуються доплати та премії, матеріальні допомоги, 

передбачені колективним договором. 

 

10 Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників 

і спеціалістів закладу, їх економічне, правове та професійне навчання 

Підвищення кваліфікації ПВС КрНУ здійснюється систематично, 

менше, ніж шість кредитів ЄКТС на п’ять років і не менше одного кредиту на 

рік.  Підвищення кваліфікації є обов’язковим для всіх фахівців і керівників. 

Його проходження є необхідною умовою атестації, обрання за конкурсом, 

просування по службі, присвоєння кваліфікаційних категорій, звань тощо. 

Підвищення кваліфікації здійснюється згідно з «Положенням про 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського», затвердженого наказом ректора університету від 

28.12.2019 № 350-1, відповідно до основних вимог Конституції України, 

Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 

№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників», «Положення про професійне навчання кадрів на 

виробництві», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 

№ 127/151 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та 

соціальної політики від 03.03.2008 № 92/147 Наказами Міністерства 

соціальної політики від 18.04.2012 № 218/475, від 15.01.2018№ 34/33), інших 

нормативно-правових актів. 

Підвищення кваліфікації (довгострокове, короткострокове, курсове 

тощо) викладачів і фахівців університету здійснюється у закладах вищої 

освіти, наукових, навчально-наукових установах, а також на підприємствах, в 
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організаціях, органах державної влади, органах місцевого самоврядування 

(далі – установах-виконавцях) як в Україні, так і за її межами.  

Стажування працівників в інших країнах здійснюється за рішенням 

ученої ради університету відповідно до законодавства України та на підставі 

міжнародних угод. За потреби навчання працівників університету 

здійснюється без відриву від основного місця роботи в центрі підвищення 

кваліфікації та професійної адаптації (ЦПКПА) КрНУ. 

 

Результати підвищення кваліфікації педагогічних  

і науково-педагогічних працівників КрНУ 

№ 

пор. 

Вид післядипломної освіти                             

та категорія працівників 

К-ть 

осіб 

Термін 

навчання 

Місце 

проходження 

1 
Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників КрНУ 

36 
120 

годин 

Без відриву 

від 

основного 

місця роботи 

112 
30 

годин 

2 
Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Коледжу КрНУ 
70 

30 

годин 

3 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Політехнічного коледжу 

КрНУ 

15 
120 

годин 

46 
30 

годин 

4 Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗЗСО Кіровоградської та 

Полтавської областей 

1014 
30 

годин 

Загалом без відриву від основного місця роботи пройшли навчання 1293 особи 

5 
Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників КрНУ 

14 
180 

годин 
У зовнішніх 

організаціях 

і ЗВО 

18 
30 

годин 

5 
Стажування науково-педагогічних 

працівників КрНУ 
4 

до 1 

місяця 

Загалом у зовнішніх організаціях і ЗВО пройшли навчання 36 осіб 

Загалом пройшли навчання 1329 осіб 



 

 

87 

Уперше започатковано підвищення кваліфікації державних службовців, 

а саме: 

– управління державного агентства рибного господарства 

(Полтавський рибоохоронний патруль) з курсу «Правові та організаційні 

засади функціонування державного органу. Запобігання та протидія 

корупції» (39 осіб); 

– державних службовців Податкової інспекції Дніпропетровської обл. 

з курсу «Підвищення ефективності управління у сфері фіскальних відносин в 

Україні» (18 осіб). 

На замовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» проведено 

підвищення кваліфікації для фахівців з навчального курсу «Основи 

геометричного нівелювання» (15 осіб). 

Проведено підвищення кваліфікації (1014 осіб) педагогічних 

працівників навчальних закладів Полтавської та Кіровоградської областей з 

навчальних курсів: «Удосконалення організації та змісту навчання», 

«Удосконалення професійної компетентності сучасного педагога», 

«Використання традиційних та інноваційних технологій в умовах 

дистанційного та змішаного навчання», «Актуальні напрями удосконалення 

змісту професійної діяльності педагогічних працівників: соціальне 

замовлення сьогодення», «Актуальні проблеми навчання та виховання в 

інклюзивному освітньому середовищі». 

Триває підвищення кваліфікації працівників бібліотек м. Кременчук з 

навчального курсу «Бібліотечна та архівна справа». 

Започатковано підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у вигляді семінарів, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-

класів провідними викладачами кафедр КрНУ, а саме: 

– практикум «Система онлайн-навчання на платформі MOODLE» – 

28 осіб; 

– круглий стіл «Психолого-педагогічна компетентність викладача» – 

14 осіб. 
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Направлення на навчання працівників КрНУ до навчальних закладів 

освіти, наукових установ, організацій, підприємств України та зарубіжжя або 

до структурних підрозділів університету здійснюється за наказом «Про 

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу КрНУ» 

відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації працівників 

університету. 

Уперше започатковано довгострокові курси підвищення кваліфікації 

для науково-педагогічних працівників КрНУ з вивчення польської мови за 

співпраці з Представництвом Університету економіки «Вижша школа 

господарки в Бидгощі» Республіка Польща – 14 осіб. 

Планування та контроль за своєчасним виконанням планів-графіків 

навчання працівників покладаються на завідувачів кафедр (голів предметних, 

циклових комісій), керівників структурних підрозділів, деканів факультетів, 

директорів інститутів, директорів Коледжу КрНУ та Політехнічного коледжу 

КрНУ (м. Горішні Плавні). 

 

11 Захист відомостей, що складають державну, службову 

та комерційну таємницю, відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю» 

З огляду на відсутність в університеті робіт, пов’язаних з державною 

таємницею, та за погодженням з Міністерством освіти і науки України, 

а також Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області 

режимно-секретний орган університету було ліквідовано 04.03.2005 наказом 

ректора від 28.02.2005 № 45–1 ДСК. 

 

12 Дотримання чинного законодавства, належне використання 

засобів щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної, трудової 

дисципліни; ужиття заходів щодо створення у кожному структурному 

підрозділі та на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог 
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нормативних актів; забезпечення прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму у побуті та під час освітнього процесу 

визначається у діяльності колективу як одна з пріоритетних і проводиться 

відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», 

«Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання освітніх закладів та організацій освітнього процесу, та інших 

численних нормативних актів, які регламентують роботу університету з цих 

питань. Стан цієї роботи постійно контролює адміністрація університету. 

Робота відділу охорони праці спрямована на забезпечення належних і 

безпечних умов праці та навчально-виховного процесу, запобігання 

травматизму серед працівників і студентів. 

Основні напрями роботи відділу 2021 року: 

 здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими 

актами; 

 пошук інноваційних методів, які сприяють вирішенню питань з 

охорони праці; 

 надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні 

питань охорони праці; 

 удосконалення функціонування системи управління охороною праці; 

 співпраця зі структурними підрозділами у питаннях профілактики 

травматизму; 

 формування превентивної культури охорони праці та зниження 

ймовірності нещасних випадків у виробничій і невиробничій сферах. 

В університеті створена та діє система управління охороною праці 

(СУОП), яка передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо 

здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та 



 

 

90 

працездатності співробітників університету у процесі їх трудової діяльності. 

Для удосконалення організації роботи з охорони праці в університеті 

розроблене  «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу», схвалене вченою радою 

університету 29.05.2019, відповідно до якого визначена єдина система 

організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також 

обов’язки керівників і посадових осіб щодо забезпечення належних і 

безпечних умов праці та навчально-виховного процесу, запобігання 

травматизму серед працівників і студентів. 

В університеті проводяться заходи, спрямовані на створення належних 

та безпечних умов навчання студентів і праці співробітників університету та 

в його підрозділах. На всіх кафедрах і в підрозділах університету наявні 

необхідні нормативні документи з охорони праці. До посадових інструкцій як 

керівників, так і працівників університету внесено розділ  з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. 

Для створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання 

виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в університеті запроваджено оперативно-

адміністративний контроль з охорони праці. 

  Для посилення контролю за збереженням життя і здоров’я студентів, 

попередження надзвичайних ситуацій перед новорічними святами в 

університеті проведено перевірку протипожежного та технічного стану 

приміщень зі складанням акта обстеження приміщень та інженерних 

комунікацій, перевірку забезпечення приміщень необхідною кількістю 

первинних засобів пожежогасіння, стану шляхів евакуації та запасних 

виходів, комплектацію пожежних щитів, наявності інструкцій з пожежної та 

техногенної безпеки.  

   Протягом навчального року систематично проводилися інструктажі зі 

здобувачами освіти з безпеки життєдіяльності під час осінніх і зимових 
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канікул, новорічних та різдвяних свят з фіксацією їх у відповідних журналах, 

роз’яснювальна робота щодо правил поведінки в умовах низьких температур, 

дотримання правил у період поширення епідемічних захворювань. 

У структурних підрозділах проводилися тематичні заходи з питань 

роз’яснення чинних положень законодавства з охорони праці,  профілактики 

травматизму у виробничій сфері та у побуті, надання постраждалим 

домедичної допомоги, правил поведінки у разі виникнення надзвичайної 

ситуації та ін. У проведенні таких заходів брали участь не лише фахівці 

відділу охорони праці, але й викладачі кафедри цивільної  безпеки, охорони 

праці, геодезії та землеустро. 

Проведено спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту 

та пожежної безпеки співробітників університету із залученням оперативних 

служб міста щодо гасіння умовної пожежі.  

Щорічно проводиться «Тиждень охорони праці», приурочений до 

Всесвітнього дня охорони праці. У його межах проведено круглий стіл за 

участю викладачів і студентів кафедри цивільної  безпеки, охорони праці, 

геодезії та землеустрою під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати 

на кризи – інвестуймо зараз стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі». 

Проведено «Тиждень безпеки дорожнього руху» і бесіди зі студентами 

та співробітниками університету щодо дотримання правил безпеки під час 

пересування територією університету і поза її межами. 

Фахівці відділу охорони праці постійно проводять перевірки стану 

охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки всіх кафедр і 

служб університету. 

Усі працівники університету проходять перевірку знань з охорони 

праці раз на три роки і всі види інструктажів з охорони праці та пожежної 

безпеки. Зі студентами проводяться вступні, первинні та повторні 

інструктажі з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. 

Щорічно проводиться навчання та перевірка знань працівників, 
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зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою за видами робіт: під час 

роботи в теплових установках і мережах, на автомобільному транспорті, під 

час робіт на висоті, під час роботи в електроустановках. 

Санітарно-гігієнічні та санітарно-побутові умови діяльності працівників 

і студентів університету відповідають ДержСанПіН. 

Держпродспоживслужба постійно проводить перевірку  приміщень 

університету та гуртожитків у навчальному році, що відображено в актах. 

Освітній процес в університеті відбувається з дотриманням усіх 

протиепідемічних заходів. 

Технічний стан обладнання кафедр, навчальних лабораторій 

і виробничих дільниць відповідає вимогам нормативно-правових актів 

з охорони праці. На кожну лабораторію складено паспорт технічного 

укомплектування приміщення за новими вимогами. 

Відповідно до  порядку проведення атестації робочих місць за умовами 

праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 

№ 442, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія 

Кондратюка проведені лабораторні дослідження умов праці, складені карти 

умов праці на шість професій працівників і лабораторію метрології 

університету. 

Зайняті на цих роботах працівники за результатами атестації 

одержують додаткові відпустки, талони на безкоштовне молоко за фактично 

відпрацьовані дні у шкідливих умовах, а також забезпечуються спецодягом 

відповідно до норм.  

У приміщеннях і на території університету заборонено паління.   

Територія університету утримується в належному санітарному 

та безпечному стані. 

За звітний період  в університеті не було нещасних випадків, 

пов’язаних з виробництвом.  

 На сьогодні забезпечення університету необхідними системами 
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протипожежного захисту є одним із пріоритетних завдань. 

Основні заходи з охорони праці та пожежної безпеки виконані: 

– установлено установку автоматичної системи пожежної сигналізації з 

оповіщенням про пожежу в навчальному корпусі № 7 (693 000 грн); 

− здійснено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горища 

адміністративно-господарського корпусу (74 082 грн); 

 придбано необхідну кількість пожежного інвентарю; 

 розроблено проєктно-кошторисну документацію для проведення 

капітального ремонту з дообладнанням будівель університету установкою 

автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу 

навчальних корпусів № 3, № 4, № 5, № 6, адміністративно-господарського 

корпусу та ВСК «Нептун» (94 836  грн); 

 проводиться технічне обслуговування пожежної сигналізації  та 

цілодобовий нагляд (50 000 грн); 

 виділено кошти на страхування членів ДПД (5166 грн) і навчання  

з питань пожежної безпеки посадових осіб, які  проводять навчання з питань 

охорони праці; 

 придбано спецодяг для працівників згідно з Колективним договором. 

Фахівці відділу охорони праці постійно проводять дієву, достатньо 

організовану профілактичну роботу. 

 Стан охорони праці має тенденцію до покращення. Проведення заходів 

з охорони праці забезпечило створення належних і безпечних умов праці та 

навчання відповідно до чинних вимог законодавства з охорони праці, 

попередження травматизму. 

Завдяки систематичній, цілеспрямованій і наполегливій роботі 

адміністрації та всього персоналу університету з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності, випадків травмування під час освітнього процесу 2021 року 

не було. 
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13 Ефективне використання державного майна та його збереження 

відповідно до показників, затверджених Кабінетом Міністрів України 

Усе державне майно, закріплене за університетом, ефективно 

використовується для надання широкого спектра освітніх послуг. 

Розгалужена матеріальна база університету відповідає вимогам чинного 

законодавства. Для її утримання у належному стані проводять капітальні та 

поточні ремонти. Стан і наявність інвентарю, обладнання й устаткування 

постійно контролюється з використанням механізму інвентаризації, атестації 

та сертифікації. 

 

14 Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне та повне 

внесення платежів до бюджету, зокрема внесків до Пенсійного фонду; 

недопущення заборгованості заробітної плати, оплати податків, зборів  

та обов’язкових платежів, окрім національних закладів освіти, 

затвердження в Міністерстві освіти і науки України графіка погашення 

заборгованості заробітної плати, кошторисів доходів і видатків. 

Дотримання порядку обслуговування та використання позабюджетних 

коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого 

за закладом освіти, і вжиття заходів щодо погашення заборгованості 

з орендної плати, дотримання порядку здійснення розрахунків 

в іноземній валюті 

Усі розрахунки з установами, організаціями, банками університетом 

здійснювалися вчасно. Прострочених дебіторської та кредиторської 

заборгованостей немає. Заборгованості щодо виплати заробітної плати, 

стипендій та інших соціальних виплат немає. Перерахування всіх податків, 

зборів і обов’язкових платежів, внесків до Пенсійного фонду здійснювалося 

вчасно, у день виплати заробітної плати. 



 

 

95 

Власні надходження університету протягом року використовувалися 

згідно з кошторисом, затвердженим Міністерством освіти і науки України. 

Усі реєстраційні рахунки університету відкриті в Управлінні Державного 

казначейства у м. Кременчук Полтавської області. Обслуговування 

університету за видатками здійснювалося відповідно до «Порядку 

казначейського обслуговування державного бюджету за витратами», 

затвердженого Наказом міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407. 

На 01.12.2021 університетом погоджено 13 договорів оренди 

нерухомого майна, укладених Фондом державного майна України; отримано 

закладом від послуг з оренди майна коштів на суму 281,7 тис. грн. 

За прострочення строків сплати орендної плати нараховувалася пеня. 

 

15 Соціальний розвиток колективу 

Умови навчання студентів, аспірантів, докторантів університету 

і навчальний розклад повністю відповідають гігієнічним вимогам, зокрема в 

умовах пандемії COVID-19. Навчальне навантаження викладачів і 

допоміжного персоналу також відповідає нормативам.  

Медичне обслуговування студентів, співробітників і викладачів 

здійснюється медсанчастиною, яка має чотири філії, три спеціалізовані 

кабінети, оснащені сучасним медичним обладнанням. Амбулаторне 

обслуговування, у тому числі щеплення, співробітників і студентів 

здійснюється в медсанчастині університету відповідно до порядку здійснення 

медичного обслуговування здобувачів освіти та наказу про створення пункту 

профілактичного щеплення для студентів і працівників університету. 

Студенти проходять профілактичні медичні огляди та флюорографічне 

обстеження без відриву від навчання. 

Результати диспансеризації регулярно заслуховуються на засіданнях 

профспілкового комітету і враховуються для направлення на санаторне 

лікування та видачі путівок. Профком співробітників і викладачів 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/poryadok_med_obsl_stud.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/poryadok_med_obsl_stud.pdf
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університету проводить роботу щодо соціального захисту його членів, які 

потребують матеріальної допомоги. Питання організації виконання вимог 

чинного законодавства щодо захисту соціально незахищених категорій 

здобувачів освіти перебуває під постійним контролем відповідальних осіб та 

адміністрації. 

В університеті створено умови для виховання та забезпечення 

змістовного дозвілля студентської молоді: дві актові зали (на 500 місць 

кожна), конференц-зала на 80 місць. Культурно-масова робота серед 

студентів здійснюється на підставі Комплексного плану виховної роботи 

(складається на п’ять років), Плану національно-патріотичного виховання 

(складається щороку) та інших планів заходів, які проводяться в університеті 

і які охоплюють кафедру, інститут (факультет). До цієї роботи залучені 

куратори, заступники завідувачів кафедр, заступники директорів (деканів). 

Організовує і спрямовує цю роботу в університеті відділ виховної та 

культурно-масової роботи. Студенти мають можливість розвивати свої творчі 

здібності з хореографії, вокалу, музики у художніх колективах, які мають 

звання «народний», а також у фото-, медіа-студіях тощо, беруть участь у 

різних просвітницьких, виховних, мистецьких заходах, фестивалях, 

конкурсах. 

В університеті діють самоврядні органи – студентська рада та 

студентський профком на рівні академічної групи, (інституту) факультету,  

університету, які забезпечують захист прав та інтересів здобувачів освіти, 

участь в управлінні університетом, а також сприяють їхній різнобічній 

громадській активності та суспільно-корисній діяльності. 

Університет має сучасну спортивну базу: легкоатлетичний манеж,  

альпіністську стінку для скелелазіння, плавальний басейн, де викладачі, 

співробітники і здобувачі освіти мають можливість займатися спортом.  

У спортивному комплексі відбуваються міжнародні, усеукраїнські 

чемпіонати, змагання, у яких беруть участь студенти. Щороку 
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організовується універсіада, спартакіада «Здоров’я» серед викладачів і 

співробітників, що сприяє пропаганді здорового способу життя.  

Студенти мешкають у чотирьох гуртожитках, у яких щороку 

проводяться необхідні ремонтні роботи. Загалом стан розвитку соціальної 

сфери задовольняє основні потреби студентів і викладачів. Однак є також 

певні потреби, наприклад, потреба в оновленні меблів і м’якого інвентарю, 

ремонту тощо. Ці проблеми розв’язуватимуться залежно від фінансового 

стану університету. 

Загалом стан розвитку соціальної сфери задовольняє основні потреби 

студентів і викладачів.  

 

16 Виконання Державних освітніх програм 

Підготовка фахівців в університеті здійснюється відповідно до законів 

України «Про вищу освіту», «Про освіту», Державних стандартів вищої 

освіти. 

Усі спеціальності освітніх рівнів (бакалаврський, магістерський, 

освітньо-науковий) забезпечені нормативними документами змісту освіти.  

Відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, навчальним і навчально-методичним відділами університету, 

відділом ліцензування та акредитації упроваджено навчально-методичні 

комплекси, які складаються з таких документів. 

1. Освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми, які 

містять: 

– опис профілю програми (мета освітньої програми, її характеристика, 

програмні компетентності та результати навчання, викладання й оцінювання, 

ресурсне забезпечення, можливості подальшого навчання);  

– перелік компонент освітньої програми; 

– структурно-логічна схема програми; 

– опис форм атестації здобувачів освіти; 
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– матриці забезпечення компонентами програми програмних 

компетентностей і результатів навчання. 

2. Навчальний план має такі розділи: 

– порядок складання навчального плану з новою редакцією розділу 

«Навчальні дисципліни за вибором студента», яка дозволяє кардинально 

змінити об’єктивний підхід до вибору освітньої індивідуальної траєкторії 

здобувача вищої освіти; 

– Положення про формування та процедуру вибору навчальних 

дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних 

планів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр»; 

– алгоритм вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні 

дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів 

«Бакалавр», «Магістр»; 

– порядок ведення «Індивідуального навчального плану студента»; 

– Положення про порядок створення, організацію і роботу 

екзаменаційної комісії; 

– порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, 

організація і проведення атестаційних іспитів під час карантину. 

3. Ресурсне забезпечення реалізації програми. 

3.1 Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін: 

– навчальний контент; 

– навчальні та робочі програми; 

– методичні вказівки; 

– плани практичних (семінарських) занять; 

– завдання для лабораторних робіт; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю; 

– критерії оцінювання знань і вмінь студентів; 
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– завдання для комплексної контрольної роботи. 

3.2 Методичне забезпечення курсового та дипломного проєктування, 

державних іспитів. 

3.3 Тематика курсових робіт (проєктів), тематика випускних 

кваліфікаційних робіт. 

3.4 Положення про проведення практики студентів Кременчуцького 

університету імені Михайла Остроградського (з додатками): 

– наскрізна програма практики; 

– робоча програма практики; 

– договір про проведення практики студентів; 

– наказ про направлення студентів на практику; 

– угода на проведення практики; 

– щоденник практики; 

– звіт про проходження практики 

3.5 Інформаційне забезпечення освітньої діяльності (забезпечення 

підручниками, навчальними посібниками, довідниковою та іншою 

навчальною літературою). 

Прозорість і доступність до ресурсного забезпечення освітнього 

процесу всіх його учасників досягається завдяки впровадженню 

автоматизованої системи керування освітнім процесом Кременчуцького 

національного університету. 

Система передбачає такі модулі: 

– навчальний; 

– методичний; 

– деканат; 

– відділ кадрів; 

– адміністрування. 

 Це дозволяє максимально автоматизувати організацію освітнього 

процесу та контролювати стан внутрішньої системи забезпечення якості. 
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17 Виконання екологічної програми 

Один з розділів «Стратегічної програми розвитку університету» 

передбачає екологічне виховання студентів, спрямоване на формування 

екологічної культури і свідомості особистості, що характеризується знаннями 

загальних закономірностей сталого розвитку та регулює взаємовідносини 

людини і природи, орієнтує людину на збереження та відновлення природи 

як середовища існування всього живого. 

Екологічна програма КрНУ виконується за такими напрямами. 

1. Підготовка для регіонального ринку праці фахівців зі спеціальності 

101 – «Екологія» за трьома рівнями вищої освіти: «Бакалавр», «Магістр» і 

«Доктор філософії». Виконання кваліфікаційних робіт на цих рівнях 

ґрунтується на дослідженнях у галузі охорони та раціонального 

використання водних ресурсів, земель, рослинного і тваринного світу, 

охорони атмосферного повітря, збереження природно-заповідного фонду, у 

сфері поводження з відходами та на розробках природоохоронних заходів, 

спрямованих на охорону та відновлення довкілля, раціональне використання 

природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

пріоритетів міста, району, області та в цілому регіону Середнього 

Придніпров’я. 

2. Підготовка фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю  

183 – «Технології захисту навколишнього середовища». Виконання 

кваліфікаційних робіт за цією спеціальністю характеризується застосуванням 

глибоких знань про довкілля у взаємозв’язку з техногенною складовою 

негативного впливу на його компоненти з кінцевою метою забезпечення 

нормованих станів екологічної безпеки. 

3. На виконання довгострокової програми «Кадри вищої кваліфікації 

КрНУ–2025» здійснюється підготовка кандидатів наук під керівництвом 

учених наукової школи «Управління регіональною екологічною безпекою» 

(науковий керівник: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри «Екологічна безпека 

та організація природокористування» Шмандій В. М.) у спеціалізованій 
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ученій раді К 45.052.05 зі спеціальності 21.06.01 – «Екологічна безпека» 

(захищено одну кандидатську дисертацію); проведено Міжнародну науково-

технічну конференцію «Проблеми екологічної безпеки». 

4. На замовлення Кременчуцького міськвиконкому виконуються 

наукові дослідження за такими напрямами: а) управління складовими 

екологічних ризиків; б) екобезпека під час видобування корисних копалин за 

допомогою вибуху; в) комплексні дослідження наземних і водних екосистем 

Середнього Придніпров’я; г) координація діяльності суб’єктів регіональної 

системи екологічного моніторингу атмосферного повітря; д) забезпечення 

екологічної безпеки в умовах впливу чинників шумового й 

електромагнітного забруднення. Науковці КрНУ є розробниками 

регіональної програми «Довкілля–2025» та стратегічного екологічного 

оцінювання діяльності міськвиконкому в галузі охорони довкілля та проєкту 

екологічної мережі Кременчука. 

Д-р техн. наук, доц. Бахарєв В. С. та канд. техн. наук Корцова О. Л. 

залучені до складу робочої групи з координації діяльності у сфері охорони 

довкілля, створеної розпорядженням міського голови № 44-Р від 04.02.2021. 

Основним об’єктом діяльності групи є забезпечення ефективної реалізації 

заходу «Забезпечення оснащення приладами контролю або засобами 

вимірювальної техніки необхідних постів (пунктів) постійного контролю і 

спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчук 

(постів моніторингу) і стаціонарних джерел викидів забруднювальних 

речовин в атмосферу підприємств з подальшим функціонуванням місцевої 

екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи (згідно із 

затвердженим проєктом)». Проф. Никифоров В. В. є членом Басейнової Ради 

Середнього Дніпра Міністерства екології та природних ресурсів України. 
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18 Подання до Міністерства встановленої статистичної, 

бухгалтерської звітності, а також необхідних відомостей про роботу 

і стан університету 

Уся необхідна статистична та бухгалтерська звітність подавалася до 

Міністерства освіти і науки України й до інших органів виконавчої влади 

вчасно та у повному обсязі. Зауважень від Департаменту державних і 

загальнодержавних видатків та Управління бухгалтерського обліку і звітності 

немає. 

 

19 Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу 

закладу освіти з питань, що належать до її компетенції як органа 

громадського самоврядування, а також з питань дотримання у закладі 

законодавства України про працю, про освіту, указів Президента 

України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 

України, порядку обслуговування і використання позабюджетних 

коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, ужиття заходів 

щодо погашення заборгованості з оплати праці та дотримання порядку 

здійснення розрахунків в іноземній валюті 

Двічі на рік на зборах трудового колективу сторони, які підписали 

колективний договір (ректор і голова профкому), звітують про його 

виконання. Про результати інформують трудовий колектив. 

 

 

Ректор         М. В. Загірняк 
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Додаток А 

Список наукових і навчально-методичних праць 

Загірняка Михайла Васильовича 

за 2021 рік 

 

Монографії 

1. Mykhaylo V. Zagirnyak, Volodymyr V. Nykyforov, Myroslav S. 

Malovanyy, Ivan S. Tymchuk, Christina M. Soloviy, Volodymyr V. Bogachuk, 

Paweł Komada, Ainur Kozbakova, Zhazira Amirgaliyeva. Biomass as Raw 

Material for the Production of Biofuels and Chemicals. The Use of Cyanobacteria–

Water Pollutants in Various Multiproduction : monograph / edited by Waldemar 

Wojcik, Malgorzata Pawlowska. London, UK, 2022. P. 61–70. DOI: 

10.1201/9781003177593-7.  

Статті у наукових виданнях 

Адміністрування освіти 

1. Загірняк М. В., Загірняк Д. М., Кратт О. А. Результативність 

державного фінансування вищої освіти. Збірник наукових праць учених та 

аспірантів «Економічний вісник університету». Переяслав: Державний 

вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», 2020. Вип. 47. С. 155‒164. 

2. Zagirnyak M., Lugovyi V., Talanova Z., Serhiienko S., Zagirniak D. The 

Challenge of Developing Quality Profile of the Electrical and Energy Engineering 

Higher Education in Ukraine in the Context of World Experience. 2021 IEEE 

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 

Kremenchuk, Ukraine. 2021. P. 1–4. IEEE Catalog Number: CFP21K83-ART; 

ISBN: 978-1-6654-2366-3; doi: 10.1109/MEES52427 (Scopus) 

3. Zagirnyak M., Gladyr A., Nozhenko V. Creating an Enabling 

Environment for the Sponsored Research in the Case of Institute of Electrical 

Engineering and Information Technology. 2021 IEEE International Conference on 

Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine. 2021. 

P. 1–6. IEEE Catalog Number: CFP21K83-ART; ISBN: 978-1-6654-2366-3; doi: 

10.1109/MEES52427.2021.9598580 (Scopus) 
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4. Zagirnyak M., Mamchur D., Gladyr A. dComFra DC-office as a Tool for 
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International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 

Kremenchuk, Ukraine. 2021. P. 1–5. IEEE Catalog Number: CFP21K83-ART; 

ISBN: 978-1-6654-2366-3; doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598761 (Scopus) 

Інженерія 

5. Zagirnyak M., Prus V. Redefinition of electromagnetic parameters of 

induction motors as part of variable frequency electric drives with technological 

feedback. Przeglad Elektrotechniczny. 2021. R. 97, № 4. P. 117‒120. ISSN 0033-

2097 DOI: 10.15199/48.2021.04.21 (Scopus) 

6. Zagirnyak M., Perekrest A., Ogar V., Chebotarova Ye., Mur O. 

Segmentation of heat energy consumers based on data on daily power 

consumption. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2021. 

№ 2. P. 89‒96. ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362. DOI: 10.33271/nvngu/2021-

2/089 (Scopus) 

7. Zagirnyak M., Melnykov V., Kalinov A. Correction of the operating 

modes of the induction motor with damage in the stator as part of an electric drive 

with DTC. Przeglad Elektrotechniczny. 2021. R. 97. Nr. 12. P. 149–152. 

DOI:10.15199/48.2021.12.30 (Scopus) 

8. Zagirnyak M., Mamchur D., Husach S. Condition Monitoring System for 

Induction Motor. Przeglad Elektrotechniczny. 2021. R. 97. Nr. 12. P. 153–156. 

DOI: 10.15199/48.2021.12.31 (Scopus) 

9. Zagirnyak M., Husach S., Yatsiuk R., Mamchur D. Induction Motors 

Prediction Maintenance and Lifetime Estimation. 2021 International Aegean 

Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & 2021 

International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment 

(OPTIM). Brasov, Romania, 2021. P. 391–397. (Scopus) 

10. Zagirnyak M., Salenko А., Elizarov M., Chencheva O., Shchetynin V., 

Klimenko S., Al-Quraan T. Estimation of damage development and the time of 
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chemography methods. Східноєвропейський журнал передових технологій. 

2020. Том. 6. Вип. 1-108. С. 93–102. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217978 

(Scopus) 

Патенти, свідоцтва  

1. Загірняк М. В., Дзюбан В. С., Артьомов П. В. Пристрій 

дистанційного керування гірничими машинами. Патент на винахід № 123600, 

діє з 29.04.2021, бюл. № 17.  

2. Загірняк М. В., Дзюбан В. С., Артьомов П. В. Іскробезпечний 

пристрій. Патент на винахід № 123796, діє з 03.06.2021, бюл. № 22. 

Матеріали конференцій 

1. Zagirnyak M., Korenkova T., Kovalchuk V. The regulation of the 

parameters of an electrohydraulic complex with increased controllability in 

unsteady modes. Materialy XXX Sympozjum Srodowiskowe PTZE 

“Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i 

Technologiach”. Jastarni, Poland, 2021. P. 321–322. 

2. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V. Fault-tolerant DTC IM system 

under stator windings faults. Materialy XXX Sympozjum Srodowiskowe PTZE 

“Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i 

Technologiach”. Jastarni, Poland, 2021. P. 319–320. 

3. Zagirnyak M., Prus V., Somka O., Nikitina A. Accounting for changes in 

the state of bearings during the operation of electric machines. Materialy XXX 

Sympozjum Srodowiskowe PTZE “Zastosowania Elektromagnetyzmu w 

Nowoczesnych Technikach i Technologiach”. Jastarni, Poland, 2021. P. 326–327. 

4. Zagirnyak M., Mamchur D., Husach S. Induction motor condition 

monitoring using Python-based system. Materialy XXX Sympozjum 

Srodowiskowe PTZE “Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych 
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Додаток 1 до наказу від 25.06.2021 №108-1 

 

Цільові показники ефективності діяльності 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 
 

 

№ 

пор. 

Цільовий показник Строк 

досягнення, 

інформування 

Відповідальні 

посадові особи Назва Значення 

1 2 3 4 5 

1 Показники загального значення 

1.1 

Виконання завдань, досягнення 

стратегічних цілей і показників, 

визначених Стратегічною 

програмою розвитку КрНУ до 

2025 року 

 

Регулярне 

інформування  

 

Проректори, 

відповідальні 

посадові особи  

 

1.2 

Розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої 

освіти  

 

Червень, 

грудень 

щорічно 

Костін В. В., 

Сергієнко С. А., 

інші 

відповідальні 

посадові особи 

 

1.3 

Забезпечення відповідності 

освітніх програм стандартам 

вищої освіти, рівням 

Національної рамки 

кваліфікацій вищої освіти  

 

Регулярне 

інформування  

 

Костін В. В., 

Замарєва О. Г., 

Беспарточна О. І. 

1.4 

Забезпечення комплексного 

виконання ліцензійних і 

акредитаційних умов 

провадження освітньої 

діяльності щодо кадрового 

потенціалу та матеріально-

технічного забезпечення 

освітнього процесу 

 

Регулярне 

інформування  

 

Костін В. В., 

Усатюк В. М., 

інші 

відповідальні 

посадові особи 

 

1.5 

Забезпечення результативної 

участі університету в 

міжнародних і національних 

рейтингових вимірюваннях  

 

Щорічно за 

визначеними 

термінами 

подання даних  

 

Никифоров В. В., 

Костін В. В., 

Сергієнко С. А. 

інші 

відповідальні 

посадові особи 
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1 2 3 4 5 

1.6 

Дотримання етичних цінностей, 

стандартів академічної 

доброчесності і належної 

практики висвітлення етичної та 

соціальної відповідальності 

учасників освітнього процесу 

 

Регулярне 

інформування  

 

Відповідальні 

посадові особи  

 

1.7 

Забезпечення дотримання вимог 

Антикорупційної програми 

Університету, виявлення і 

запобігання конфлікту інтересів, 

ідентифікація та оцінювання 

корупційних ризиків 

 

Червень, 

грудень 

щорічно 

Шмельова А. С. 

2 Показники кадрового потенціалу 

2.1 

Збільшення питомої ваги 

штатних науково-педагогічних 

працівників, які мають за 

останні п’ять років 

   

2.1.1 

– не менше п’яти публікацій у  

виданнях, що індексуються БД 

Scopus та/або WoS  

 

не менше 30 %  
31грудня  

2021 року 

Никифоров В. В., 

Латишева В. В. 

не менше 35 % 
31грудня  

2022 року 

не менше 40 % 
31грудня  

2023 року 

не менше 45 % 
31грудня  

2024 року 

2.1.2 

– сертифікати відповідності 

знання іноземної мови на рівні 

не нижче В2 або диплом про 

вищу освіту за відповідним 

мовним профілем  

 

не менше 10 %  
31грудня  

2021 року 

Костін В. В., 

Никифоров В. В., 

Сергієнко С. А. 

 

не менше 13 % 
31грудня  

2022 року 

не менше 16 % 
31грудня  

2023 року 

не менше 20 % 
31грудня  

2024 року 

2.1.3 

– які мають видані навчальні 

посібники, підручники, 

монографії 

не менше 10 %  
31грудня  

2021 року 

Костін В. В., 

Никифоров В. В., 

Сергієнко С. А. 

 

не менше 13 % 
31грудня  

2022 року 

не менше 16 % 
31грудня  

2023 року 

не менше 20 % 
31грудня  

2024 року 

2.2 

Збільшення кількості 

захищених штатними 

співробітниками дисертацій (від 

загальної чисельності науково-

педагогічних працівників) за 

науковими ступенями 

Згідно з 

програмою 

«Кадри–2025» 

Регулярне 

інформування  

 

Никифоров В. В., 

Латишева В. В. 
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1 2 3 4 5 

2.3 

Проходження штатними  

науково-педагогічними 

працівниками підвищення 

кваліфікації не менше одного 

кредиту (30 годин) у тому числі 

за кордоном і не менше шести 

кредитів (180 годин) за п’ять 

років 

 

100 % НПП 
Червень 

щорічно 

Сергієнко С. А., 

Сошенко С. М., 

Маслова І. В. 

3 Показники наукової та міжнародної діяльності 

3.1 

Збільшення відносного обсягу 

надходжень до спеціального 

фонду за результатами наукових 

і науково-технічних робіт за 

проєктами міжнародного 

співробітництва, за 

результатами наукових і 

науково-технічних робіт за 

господарськими договорами та 

за результатами надання 

наукових послуг,  порівняно з  

відповідним показником 2020 

року, у перерахунку на одного 

НПП 

 

За підсумками 

2022 року – на 

1000 грн на 

одного НПП 

01 березня 

2023 року 

Никифоров В. В. 

Латишева В. В. 

За підсумками 

2023 року –  на 

1500 грн на 

одного НПП 

01 березня 

2024 року 

За підсумками 

2024 року –  на 

2000 грн на 

одного НПП 

01 березня 

2025 року 

3.2 

Збільшення кількості здобувачів 

вищої освіти, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності (з 

використанням різних типів і 

форм академічної мобільності), 

тривалістю не менше 1 місяця 

 

 

Частка 

здобувачів 

вищої освіти, 

які брали участь 

у програмах 

міжнародної 

мобільності, 

серед загальної 

кількості 

здобувачів 

вищої освіти 

денної форми 

навчання 

складає не 

менше 

 

Никифоров В. В. 

Гладир А. І. 

2 % 
01 серпня  

2022 року 

3 % 
01 серпня  

2023 року 

4 % 
01 серпня  

2024 року 

5 % 
01 серпня  

2025 року 
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3.3 

Збільшення кількості штатних 

науково-педагогічних та 

наукових працівників, які брали 

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності (з 

використанням різних типів і 

форм академічної мобільності), 

тривалістю не менше 1 місяця 

 

Частка штатних 

НПП, які брали 

участь у 

програмах 

міжнародної 

мобільності, 

серед загальної 

кількості 

штатних НПП 

складає не 

менше 

 

Никифоров В. В. 

Гладир А. І. 

4 % 
01 серпня  

2022 року 

6 % 
01 серпня  

2023 року 

8 % 
01 серпня  

2024 року 

10 % 
01 серпня  

2025 року 

3.4 

Збільшення кількості 

проіндексованих публікацій 

НПП у виданнях, які 

реферуються у наукометричних 

базах Web of Science та Scopus 

3 % до 

попереднього 

року 

31грудня  

2021 року 

Никифоров В. В. 

Латишева В. В. 

31грудня  

2022 року 

31грудня  

2023 року 

31грудня  

2024 року 

3.5 

Збільшення кількості охоронних 

документів (об’єктів 

інтелектуальної власності)  

3 % до 

попереднього 

року 

31грудня  

2021 року 

Никифоров В. В. 

Латишева В. В. 

31грудня  

2022 року 

31грудня  

2023 року 

31грудня  

2024 року 

3.6 

Зростання кількості переможців 

та призерів всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів 

студентських наукових робіт, 

олімпіад, творчих конкурсів 

3 % до 

попереднього 

року 

31грудня  

2021 року 

Никифоров В. В. 

Солошич І. О. 

31грудня  

2022 року 

31грудня  

2023 року 

31грудня  

2024 року 

4 Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 

4.1 

Забезпечення контролю за 

формуванням контингенту за 

освітніми програмами усіх 

рівнів вищої освіти 

 
01 жовтня 

щорічно 

Усатюк В. М., 

Костін В. В., 

Никифоров В. В. 
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4.2 

Забезпечення постійного 

контролю за відрахуванням 

здобувачів вищої освіти 

 

01 жовтня, 

01 лютого, 

30 червня 

щорічно 

Костін В. В., 

Никифоров В. В., 

голова 

студентського 

cамоврядування 

 

5 Показники освітньої діяльності 

5.1 

Запровадження системи 

автоматизованого управління 

закладом вищої освіти, у тому 

числі системи електронного 

документообігу 

 

Щорічне 

інформування  

 

Сергієнко С. А., 

Тупіков П. С., 

Славко Г. В. 

5.2 

Збільшення кількості годин 

навчальних занять для 

здобувачів вищої освіти КрНУ 

освітнього ступеня «Магістр», 

які проведені англійською 

мовою та/або німецькою мовою 

та/або французькою мовою 

та/або китайською мовою 

 

2021/2022 н. р. – 

частка складає 

не менше 10 % 

01 серпня 

2022 року 

Костін В. В., 

Замарєва О. Г. 

2022/2023 н. р.– 

частка складає 

не менше 11 % 

01 серпня 

2023 року 

2023/2024 н. р.– 

частка складає 

не менше 12 % 

01 серпня 

2024 року 

2024/2025 н. р.– 

частка складає 

не менше 13 % 

01 серпня 

2025 року 

5.3 

Збільшення кількості 

навчальних (лекційних) 

аудиторій, оснащених 

мультимедійним обладнанням 

або іншим спеціальним 

обладнанням, яке забезпечує 

виконання функцій 

мультимедійного обладнання 

 

Частка 

аудиторій 

складає не 

менше 

30 % 

01 січня  

2022 року 

Костін В. В., 

Сергієнко С. А., 

Усатюк В. М. 

Частка 

аудиторій 

складає не 

менше 

32 % 

01 січня  

2023 року 

Частка 

аудиторій 

складає не 

менше 

34 % 

01 січня  

2024 року 

Частка 

аудиторій 

складає не 

менше 

36 % 

01 січня  

2025 року 
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5.4 

Забезпечення проходження 

акредитації освітніх програм на 

кожному освітньому рівні  
 

За графіком 

акредитації 

Никифоров В. В., 

Костін В. В. 

5.5 

Розширення переліку 

професійно-орієнтованих курсів 

для фахівців підприємств, 

організацій, установ, у тому 

числі з використанням 

дистанційних технологій 

 
Червень  

щорічно 

Сергієнко С. А., 

Сошенко С. А. 

 

5.6 

Сприяння роботі органів 

студентського самоврядування, 

підвищення їх значення в 

організації освітнього процесу. 

Запровадження оцінювання 

значення студентського 

самоврядування у просуванні  

студентських ініціатив  та 

участі у забезпеченні якості 

освіти в університеті 

 
Грудень  

щорічно 

Никифоров В. В., 

Костін В. В. 

 

6 Показники фінансового забезпечення діяльності 

6.1 

Збільшення обсягу витрат на 

оновлення наукового  

та лабораторного обладнання (у 

тому числі балансова вартість 

обладнання, яке отримано як 

дарунок в оренду або лізинг)  

у кошторисі витрат КрНУ (без 

урахування закладів фахової 

передвищої освіти в його 

структурі), порівняно з 

відповідним показником 

2020 року (у відсотках від 

обсягу відповідних витрат зі 

спеціального фонду) 

За підсумками 

2022 року –  

на 20 % 

01 березня 

2023 року 

Никифоров В. В. 

Латишева В. В. 

За підсумками 

2023 року –  

на 30 % 

01 березня 

2024 року 

За підсумками 

2024 року –  

на 40 % 

01 березня 

2025 року 

6.2 

Збільшення обсягу капітальних 

витрат (для проведення 

капітальних ремонтів 

навчальних аудиторій, 

студентських гуртожитків і 

спорткомплексів тощо) у 

кошторисі витрат КрНУ (без 

урахування закладів фахової 

передвищої освіти в його  

структурі), порівняно з 

відповідним показником 

2020 року (у відсотках від 

обсягу відповідних витрат зі 

спеціального фонду). 

За підсумками 

2022 року –  

на 20 % 

01 березня 

2023 року 

Усатюк В. М., 

Лашко В. Я., 

Семенова Т. Н. 

За підсумками 

2023 року –  

на 30 % 

01 березня 

2024 року 

За підсумками 

2024 року –  

на 40 % 

01 березня 

2025 року 
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Додаток В 
 

Додаток 1 

до контракту з НПП 

 

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ (KPI)  

 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника) 

________________________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, посада, назва структурного підрозділу) 

 

Цільовий показник Строк 

досягнення 

Термін 

звітування* Назва Значення 

Забезпечити відповідність діяльності 

вимогам професійного стандарту 

викладача закладу вищої освіти. 

– постійно – 

Забезпечити дотримання у процесі 

освітньої діяльності: 

– Антикорупційної програми 

університету, Кодексу академічної 

етики, Кодексу якості КрНУ; 

 

 

– 

 

 

Постійно 

 

 

– 

– студентоцентрованого підходу з 

урахуванням академічних прав і 

свобод усіх учасників освітнього 

процесу, у тому числі з визнанням 

результатів неформальної освіти 

– Постійно – 

Забезпечити наявність підтвердження 

достатнього рівня досягнень у 

професійній діяльності відповідно до 

освітнього компонента, що викладається 

не менше 4 досягнень у 

професійній діяльності за 

останні 5 років 

–//– –//– 

Узяти участь у програмах закордонного 

стажування (терміном не менше, ніж 

1 місяць) та/або у проєктах Horizon 

Europe, Erasmus+, Eureka, ін. 

 

 

Назва досягнення, рік За фактом 

виконання 

Не пізніше 30.06. 

відповідного 

календарного року 

Підтвердити володіння іноземною мовою 

на рівні не нижче, ніж B2 згідно із 

Загальноєвропейськими рекомендаціями 

з мовної освіти 

Рік –//– –//– 

Забезпечити підвищення кваліфікації, у 

тому числі за кордоном 

не менше 1 кредиту 

ЄКТС (30 год) на рік  

–//– –//– 

Гарантувати наявність методичного 

забезпечення освітнього процесу (освітні 

компоненти, що викладаються) у 

паперовому варіанті та в межах 

віртуального навчального простору 

КрНУ на платформі Moodle 

100 % відповідно до 

чинних (усі освітні 

компоненти, що 

викладаються) і 

перспективних 

навчальних планів  

(1 курс підготовки) 

Щорічно Перший звіт до,  

далі – не пізніше 

30.06. 
відповідного 

календарного року 

Забезпечити видання у 

авторстві/співавторстві навчальних 

посібників, підручників, монографій 

тощо 

Не менше, ніж 

найменування 

друкованої продукції на 

навчальний рік 

Щорічно Не пізніше 30.06. 

відповідного 

календарного року 

Забезпечити підготовку студентів-

переможців та призерів (ІІ–ІІІ місце) за 
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результатами: 

– Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

(ІІ тур); 

(осіб на рік) 

 

 

 

Щорічно 

 

Не пізніше 30.06. 

відповідного 

календарного року 

– Усеукраїнської олімпіади за 

спеціальністю (ІІ тур); 

 –//– –//– 

– Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт 

 –//– –//– 

Забезпечити наявність: 

– статей у фахових наукових 

періодичних виданнях (дотичних 

до назви та змісту освітніх 

компонентів); 

 

Не менше, 

ніж за рік 

 

Щорічно 

 

Не пізніше 30.06. 

відповідного 

календарного року 

– статей у виданнях, що індексуються 

в НМБД Scopus & WoS CC 

(дотичних до назви та змісту 

освітніх компонентів за 

ключовими словами); 

Не менше, 

ніж за рік  

–//– –//– 

– факту реєстрації охоронного 

документа на інтелектуальну 

власність. 

Не менше, 

ніж за рік           

–//– –//– 

Забезпечити оновлення змісту освітніх 

документів ((РНП, силабуси, методичні 

вказівки (за потреби)) з урахуванням 

думки студентів (через опитування), 

роботодавців, новітніх підходів, 

результатів власних наукових 

досліджень тощо 

Кожен освітній 

компонент, який 

викладається 

щорічно Не пізніше 30.08. 

до початку нового 

навчального 

року 

Забезпечити виконання НДР за рахунок 

замовника з відповідним фінансуванням 

(у тому числі, за участю студентів) 

Не менше, ніж грн/рік  –//– –//– 

Забезпечити здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук)/наукового ступеня 

доктора наук за відповідною 

спеціальністю, одержання наукового 

звання по кафедрі 

Ступінь/звання; шифр 

спеціальності/назва 

кафедри 

Рік 

 

За фактом 

здобуття 

Примітка. * – Процедура звітування передбачає інформаційне повідомлення НПП на засіданні кафедри 

щодо виконання/невиконання цільових показників, оформлене у вигляді звіту, який затверджується 

завідувачем. 

Від університету 

________________________________ 
(проректор) 

____________       ________________ 
        (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

“______”________________20 ___ р. 

 Науково-педагогічний працівник 

________________________________ 
(підпис) 

________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

“______”________________20 ___ р. 

 

М. П. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор інституту/Декан факультету 

Завідувач кафедри   

Начальник ВК   

Начальник ПФВ    

Начальник ЮВ 
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Додаток Г 

 
Додаток 1 

до контракту з НПП 

 

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ (KPI)  

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ 

 

________________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові завідувача) 

 

Цільовий показник Строк 

досягнення 

Термін звітування* 

Назва Значення 

Показники загального значення 

Забезпечити виконання: 

– вимог затверджених стандартів вищої 

освіти; 

 

– 

 

Постійно 

 

– 

– ліцензійних умов та акредитаційних 

вимог до провадження освітньої 

діяльності щодо кадрового потенціалу 

кафедри (відповідність освітньої та/або 

професійної кваліфікації НПП освітній 

програмі, освітнім компонентам) та 

матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу 

– Постійно Щорічно, не пізніше 

30.06 відповідного 

календарного року 

Забезпечити дотримання у процесі освітньої 

діяльності: 

– Антикорупційної програми 

університету, Кодексу академічної 

етики, Кодексу якості КрНУ; 

 

 

– 

 

 

Постійно 

 

 

– 

– студентоцентрованого підходу з 

урахуванням академічних прав і свобод 

усіх учасників освітнього процесу 

– Постійно – 

Показники кадрового потенціалу 

Забезпечити наявність у викладачів кафедри, 

задіяних в освітньому процесі: 

– підтвердження достатнього рівня 

досягнень у професійній діяльності 

відповідно до освітнього компонента, 

що викладається (згідно з діючими 

Ліцензійними умовами); 

 

 

Не менше 4 досягнень у 

професійній діяльності у 

кожного з НПП за останні 

5 років 

 

 

Постійно 

 

 

Щорічно, не пізніше 

30.06 відповідного 

календарного року 

– фактів участі у програмах закордонного 

стажування (не менше ніж 1 місяць) 

та/або у проєктах Horizon Europe, 

Erasmus+, Eureka, ін; 

Не менше, ніж           

проєктів та/або 

підтверджених 

фактів 

стажування у кожного з 

НПП за 5 років 

Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– підтвердження володіння іноземною 

мовою на рівні не нижче ніж B2 згідно 

із Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти; 

Не менше, ніж 

(%) штатних 

НПП 

Постійно Щорічно, не пізніше 

30.06 відповідного 

календарного року 

– фактів підвищення кваліфікації, у тому 

числі за кордоном 

не менше 1 кредиту ЄКТС 

(30 год.) на рік та/або 

загалом 6 кредитів           

(180 год.) за 5 років 

–//– –//– 

Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 

Забезпечити обсяги прийому студентів на 

навчання 

Не менше, ніж  

студентів на 

1 курс ОС 

бакалавра;  

не менше ніж на 

2 курс ОС 

Щорічно Не пізніше 01.09 

відповідного 

календарного року 
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бакалавра;  

не менше, ніж                   

на 1 курс ОС 

магістра 

 

Збільшення питомої ваги осіб, зарахованих на 

магістерські програми з випускників минулих 

років, інших ЗВО тощо 

Не менше, ніж на 

(%) щорічно, 

порівняно з 

поточним роком 

–//– –//– 

Показники освітньої діяльності 

Гарантувати наявність методичного 

забезпечення освітнього процесу зі 

спеціальності (освітні компоненти випускової 

кафедри) у паперовому варіанті (затверджено 

на рівні університету) та в межах 

віртуального навчального простору КрНУ на 

платформі Moodle 

100 % відповідно до 

чинних (усі курси) і 

перспективних навчальних 

планів (1 курс підготовки) 

Щорічно Перший звіт до далі 

– не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

Забезпечити видання НПП кафедри 

навчальних посібників, підручників, 

монографій тощо; 

Не менше, ніж найменування 

друкованої продукції на 

навчальний рік 

Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

Забезпечити системну участь усіх 

стейкхолдерів (академічний персонал, 

роботодавці, студенти всіх рівнів) у 

процедурах розробки, перегляду та оновлення 

нормативної та методичної документації 

(ОПП, ОНП, НП, РНП, силабуси тощо), що 

забезпечує освітній процес 

 

– Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

Забезпечити успішне проходження процесу 

акредитації ОП відповідних спеціальностей: 

– ОС бакалавра; 

 

 

 

– 

 

Навчальний рік 

 

 

 

 

– ОС магістра; –  

 

 

– ОНС доктора філософії. –  

 

 

Забезпечити кількість студентів-переможців 

та призерів (ІІ–ІІІ місце) за результатами: 

– усеукраїнських конкурсів студентських 

наукових робіт (ІІ тур); 

 

 

Не менше, ніж 

(осіб) на рік 

 

 

Щорічно 

 

 

Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– усеукраїнських олімпіад за 

спеціальністю (ІІ тур); 

Не менше, ніж  

на рік 

–//– –//– 

– міжнародних конкурсів студентських 

наукових робіт 

Не менше, ніж  

на рік 

–//– –//– 

Забезпечити участь студентів спеціальності у 

програмах академічної мобільності 

закордонного стажування (Не менше, ніж 

1 місяць) та/або у проєктах Horizon Europe, 

Erasmus+, Eureka, ін. 

Не менше, ніж 

підтверджених 

фактів за  рік; 

для аспірантів 

– 100 % участь кожного 

здобувача за весь період 

навчання 

–//– –//– 

Забезпечити підвищення кількості годин 

навчальних занять для здобувачів ОС 

магістра, що проводяться англійською мовою 

10 % станом на  

2021/2022 н. р. та не менше, 

ніж на 1 % щорічно, 

порівняно з стартовим 

роком 

Щорічно –//– 

Забезпечити системний аналіз стану 

працевлаштування випускників із зворотнім 

зв’язком 

– –//– –//– 
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Показники наукової та міжнародної діяльності 

Забезпечити наявність у викладачів 

випускової кафедри, задіяних в освітньому 

процесі:  

– статей у фахових наукових періодичних 

виданнях (дотичних до назви та змісту 

освітніх компонентів); 

 

 

 

Не менше, ніж  

у кожного 

НПП, за рік 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– статей у виданнях, що індексуються в 

НМБД Scopus & WoS CC; 

Не менше, ніж           

у кожного НПП 

за 5 років – 

дотичних за 

ключовими словами до 

освітніх компонентів, які 

викладаються  

–//– –//– 

– реєстрації охоронного документа на 

інтелектуальну власність 

Не менше, ніж          

на кафедру за 

рік 

Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

Забезпечити обсяги фінансування НДР за 

кошти замовника 

Сумарно – не менше, ніж 

грн/рік  

(зі збільшенням на 20 % 

щорічно) на кожного НПП 

–//– –//– 

Забезпечити участь студентів спеціальності у 

НДР з оплатою праці 

Не менше, ніж  

підтверджених фактів за 

рік, для аспірантів – 100 % 

участь кожного аспіранта за 

весь період навчання 

–//– –//– 

Показники фінансового забезпечення діяльності 

Забезпечити навчальні приміщення 

стаціонарним мультимедійним обладнанням 

Не менше, ніж (%)                

від загальної 

кількості 

закріплених за 

кафедрою аудиторій 

– Не пізніше  

Примітка. * – Процедура звітування передбачає інформаційне повідомлення завідувача кафедри на засіданні 

вченої ради відповідного ННІ/факультету щодо виконання/невиконання цільових показників, оформлене у 

вигляді звіту, який затверджується керівником структурного підрозділу. 

 

Від університету 

________________________________ 
(проректор) 

____________       ________________ 
        (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

“______”________________20 ___ р. 

 Науково-педагогічний працівник 

________________________________ 
(підпис) 

________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

“______”________________20 ___ р. 

 

М. П. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор інституту/Декан факультету 

Начальник ВК 

Начальник ПФВ 

Начальник ЮВ 
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Додаток Д 

 
Додаток 1 

до контракту з НПП 

 

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ (KPI)  

ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ/ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ 

________________________________________________________________ 
(назва ННІ/факультету) 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

Цільовий показник Строк 

досягнення 

Термін 

звітування* Назва Значення 

Показники загального значення 

Забезпечити виконання: 

– завдань, стратегічних цілей і 

показників, у розрізі діяльності 

ННІ/факультету, визначених 

чинною Стратегічною програмою 

розвитку університету; 

 

– 

 

Постійно 

 

На вимогу 

керівництва 

університету 

– мети, завдань, стратегічних цілей і 

показників, визначених 

Стратегічною програмою розвитку 

ННІ/факультету; 

– Постійно У рік завершення 

Стратегічної 

програми, не 

пізніше 30.06  

– завдань основних напрямів Системи 

внутрішнього забезпечення якості в 

КрНУ на 3–4 рівнях інституційної 

структури (за ОП та ОНП 

ННІ/факультету); 

– Постійно – 

Забезпечити дотримання в процесі 

освітньої діяльності: 

– Антикорупційної програми 

університету, Кодексу академічної 

етики, Кодексу якості КрНУ; 

 

 

– 

 

 

Постійно 

 

 

– 

– студентоцентрованого підходу з 

урахуванням академічних прав і 

свобод усіх учасників освітнього 

процесу, у тому числі з визнанням 

результатів неформальної освіти 

– Постійно – 

Забезпечити дієвий контроль за 

виконанням: 

– ліцензійних умов і акредитаційних 

вимог до провадження освітньої 

діяльності щодо кадрового 

потенціалу кафедр ННІ/факультету 

та матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу 

 

 

– 

 

 

Постійно 

 

 

Щорічно, не 

пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– програми раціонального 

використання ліцензійного поля 

ННІ/факультету з оптимізацією 

переліку ОП/ОНП 

– Постійно – 

Забезпечити сприятливий режим для 

роботи органів студентського 

самоврядування ННІ/факультету на 

засадах партнерства та підтримки 

ініціатив з оцінюванням значення 

студентського самоврядування у 

процесах підвищення якості вищої освіти 

 

– –//– –//– 
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Показники кадрового потенціалу 

Забезпечити контроль за наявністю у 

викладачів кафедр ННІ/факультету, 

задіяних в освітньому процесі: 

– освітньої та/або професійної 

кваліфікації відповідно до 

ОП/ОНП; 

 

 

 

Не менше як 3 штатні 

НПП на кожній ОП/ОНП 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

– 

– підтвердження достатнього рівня 

досягнень у професійній діяльності 

відповідно до освітнього 

компонента, що викладається 

(згідно з чинними Ліцензійними 

умовами); 

Не менше 4 досягнень у 

професійній діяльності у 

кожного з НПП за 

останні 5 років 

Постійно Щорічно, не 

пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– фактів участі у програмах 

закордонного стажування (терміном 

не менше 1 місяць) та/або у 

проєктах Horizon Europe, Erasmus+, 

Eureka, ін; 

– Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– документального підтвердження 

володіння іноземною мовою на 

рівні не нижче ніж B2 згідно із 

Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти; 

Не менше, ніж 

(%) штатних 

НПП 

ННІ/факультету станом 

на  

із 

збільшенням на 

(%) щорічно 

Постійно Щорічно, не 

пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– фактів підвищення кваліфікації, у 

тому числі за кордоном; 

100% НПП –//– –//– 

– виданих за 

авторством/співавторством НПП 

підручників, навчальних 

посібників, монографій 

Не менше, ніж 

(%) штатних НПП 

ННІ/факультету 

станом 

на                          

із збільшенням  

на (%) щорічно 

–//– –//– 

Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 

Забезпечити контроль за виконанням 

обсягів прийому студентів на навчання за 

ОП/ОНП ННІ/факультету 

Згідно з обсягами 

прийому, визначеними 

для кафедр 

ННІ/факультету 

Постійно Не пізніше 01.09 

відповідного 

календарного року 

Збільшення серед студентів 

ННІ/факультету кількості іноземних 

громадян та осіб без громадянства 

За наявності здобувачів, 

на (%) 

щорічно 

–//– –//– 

Зменшення питомої ваги здобувачів 

вищої освіти, відрахованих з 

ННІ/факультету 

Не менше, ніж 

на (%) щорічно, 

порівняно з 

поточним роком 

–//– –//– 

Показники освітньої діяльності 

Забезпечити контроль за наявністю 

методичного супроводження освітнього 

процесу за ОП/ОНП ННІ/факультету у 

паперовому варіанті та в межах 

віртуального навчального простору 

КрНУ на платформі Moodle 

100 % відповідно до 

діючих (усі курси) і 

перспективних 

навчальних планів 

(1 курс підготовки) 

Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

Забезпечити контроль за системною 

участю НПП та всіх стейкхолдерів у 

процедурах розробки, перегляду та 

оновлення нормативної та методичної 

– Щорічно Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 
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документації (ОПП, ОНП, НП, РНП, 

силабуси тощо) 

Забезпечити контроль за процесами 

проходження акредитації ОП/ОНП 

ННІ/факультету: 

– ОС бакалавра; 

 

 

 

– 

 

 

 

За планом 

 

 

 

За підсумками  

– ОС магістра; – –//– –//– 

– ОНС доктора філософії – –//– –//– 

Забезпечити контроль: 

– за результативністю (кількість 

студентів-переможців і призерів 

(ІІ-ІІІ місце)) усеукраїнських 

конкурсів наукових робіт та 

профільних олімпіад;        

 

Згідно з обсягами, 

визначеними для кафедр 

ННІ/факультету 

 

Щорічно 

 

Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– за темпами збільшення кількості годин 

навчальних занять для здобувачів 

ОС магістра англійською мовою; 

–//– –//– –//– 

– за участю здобувачів вищої освіти 

ННІ/факультету у програмах 

академічної мобільності, 

закордонного стажування та/або у 

проєктах Horizon Europe, 

Erasmus+, Eureka, ін. 

–//– –//– –//– 

Показники наукової та міжнародної діяльності 

Забезпечити контроль за наявністю у 

викладачів кафедр ННІ/факультету:  

– статей у фахових наукових 

періодичних виданнях (дотичних 

до назви та змісту освітніх 

компонентів, що викладаються); 

 

 

 

Не менше, ніж 4 у 

кожного НПП, за 

5 останніх років 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

Не пізніше 30.06 

відповідного 

календарного року 

– статей у виданнях, що індексуються 

в НМБД Scopus & WoS CC 

(дотичних за ключовими словами 

до освітніх компонентів); 

Не менше, ніж 1 у 

кожного НПП за останні 

5 років 

–//– –//– 

– охоронних документів на 

інтелектуальну власність. 

Згідно з обсягами, 

визначеними для кафедр 

ННІ/факультету 

–//– –//– 

Забезпечити контроль за виконанням 

обсягів фінансування НДР за кошти 

замовника з участю та оплатою праці 

здобувачів освіти 

–//– –//– –//– 

Примітка. * – Процедура звітування передбачає інформаційне повідомлення керівника на засіданні вченої 

ради відповідного ННІ/факультету (засіданні вченої ради КрНУ за вимогою) щодо виконання/невиконання 

цільових показників, оформлене у вигляді звіту, який узгоджується з профільними проректорами та 

затверджується першим проректором. 

Від університету 

________________________________ 
(ректор) 

____________       ________________ 
        (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

“______”________________20 ___ р. 

 Науково-педагогічний працівник 

________________________________ 
(підпис) 

________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

“______”________________20 ___ р. 

 

М. П. 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректори 

Начальник ВК  

Начальник ЮВ  
 


