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1. Загальна інформація 

1.1. Криворізький національний Університет у рейтингах 

 

Відображення позиції Криворізького національного університету (далі 

Університет) в академічному рейтингу «ТОП-200 Україна» — проекті 

ЮНЕСКО, сформованому за індексами оцінок якості науково-педагогічного 

потенціалу, якості навчання, міжнародного визнання — подано на рис.1. 

Цьогоріч Університет піднявся на 19 позицій вище й посідає 53 місце з 

200 кращих закладів вищої освіти України.    

            

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Рейтинг Університету в «ТОП-200 Україна» 

Третій рік поспіль Університет не втрачає своїх позицій у рейтингу за 

кількістю статей та кількістю цитувань у наукових виданнях науково-

педагогічних працівників у наукометричній базі даних «Scopus». За кількістю 

публікацій (від 334 до 505), кількістю цитувань (від 541 до 1352), індексом 

Гірша (від 16 до 19) Університет посідає 46 місце.   

                                     

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Рейтинг Університету у  Scopus 

У рейтингу Webometrics Ranking of World`s Universities, який відображає 

presence, impact, openness, excellence rank, т.б. присутність, вплив, 
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відкритість, перевагу закладу вищої освіти в мережі Інтернет,  Університет 

посідає 35 місце.  

За консолідованим рейтингом ЗВО України, який щороку складає 

інформаційний ресурс «Освіта» на основі позицій у Scopus, ТОП-200 та 

середнім балом ЗНО вступників на контрактну форму навчання Університет 

на 58 місці. 

 

1.2. Нагороди працівників та студентів 

У 2019 році отримали нагороди працівники та студенти Криворізького 

національного Університету. 

Грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації нагороджено завідувача кафедри технології 

будівельних виробів, матеріалів і конструкцій Шишкіна Олександра 

Олексійовича. 

 

 Нагрудним знаком  «За заслуги перед містом» ІІ ступеня 

нагороджено завідувача кафедри права  Юсупова Валерія Андрійовича, 

нагрудним знаком  «За заслуги перед містом» III ступеня нагороджено  

Купіна Андрія Івановича, завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж 

та Калініченка Всеволода Олександровича, завідувача кафедри підземної 

розробки родовищ корисних копалин. 

 

 Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради 

нагороджено: 

завідувача кафедри будівельних геотехнологій, професора  Андрєєва Бориса 

Миколайовича; 

доцента кафедри екології Гацького Анатолія Костянтиновича; 

завідувача кафедри охорони праці та цивільної безпеки, професора Гуріна 

Аркадія Олександровича; 

доцента кафедри маркшейдерії Долгіх Олександра Вікторовича; 

завідувача кафедри геології та прикладної мінералогії, професора Євтєхова 

Валерія Дмитровича; 

доцента кафедри фізики Єчкало Юлію Володимирівну; 

професора кафедри охорони праці та цивільної безпеки Лапшина Олександра 

Єгоровича; 

доцента кафедри відкритих гірничих робіт Луценка Сергія Олександровича; 
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доцента кафедри автоматизованих електромеханічних систем в 

промисловості та транспорті Козакевича Ігоря Аркадійовича; 

завідувача кафедри технології машинобудування Нєчаєва Василя Павловича; 

професора кафедри геології та прикладної мінералогії Плотнікова 

Олександра Володимировича; 

доцента кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій Троня 

Віталія Валерійовича; 

директора геолого-мінералогічного музею Максименко Наталію Іванівну. 

 

За підготовку команди студентів до участі в ІІ Міжнародному 

чемпіонаті з вирішення машинобудівних кейсів серед студентів технічних 

закладів вищої освіти «BELAZ Challenge-2019» Нагрудним знаком  «За 

заслуги перед містом» ІІI ступеня нагороджено завідувача кафедри 

автомобільного транспорту, професора Монастирського Юрія 

Анатолійовича, відзнакою міського голови — годинником з іменним написом 

Криворізького міського голови нагороджено старшого викладача кафедри 

автомобільного транспорту Потапенка Володимира Володимировича, 

грамотами Криворізької міської ради — доцента кафедри автомобільного 

транспорту Максимова Сергія Володимировича та студентів Дейнегу 

Вадима, Коломойця Євгенія, Могилевського Олексія, Охрімова Дмитра та 

Пристинського Данила. 

 

           Грамотою виконкому Криворізької міської ради нагороджено 17 

викладачів Університету, грамотою виконкому Металургійної районної ради 

3 викладачі. 

 

Призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

отримали студенти: 

Єршова Уляна, гр. ОП-16-1 – французька мова (кер. — Георгієва О.П., 

кафедра іноземних мов); 

Рябоконь Аліна, гр.ОПГ-15 – безпека життєдіяльності (кер. — Швагер 

Н.Ю., кафедра охорони праці та цивільної безпеки); 

Єропунова Ірина, гр.ГЗУ-19м-геодезія та землеустрій (кер. — Паламар 

А.Ю., кафедра геодезії) 

 

У ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студенти 

Університету одержали 30 дипломів,  із них — 9 дипломів I ступеня. 
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 Керівниками робіт цих студентів були професор Березовський А.А., 

доценти Козакевич І.А., Хворост В.В., Скляр Л.В., Кушнерьов І.П., старший 

викладач Григор`єв Ю.І. 

Спортивні досягнення 2019 року: перемоги волейболісток та 

важкоатлетів Університету (тренери — Сердюк І.С. та Послушной І.В.). 

Волейболістки — чемпіони міста, призери чемпіонату області та відкритого 

турніру  України. У команді важкоатлетів бронзовим призером Чемпіонату 

України став Великий Максим (гірничо-металургійний факультет). 

Переможцями в змаганнях Кубку області є Перемєна Дмитро (факультет 

інформаційних технологій) та Великий Максим (гірничо-металургійний 

факультет),  бронзовим  призером — Хоменко Наталя (електротехнічний 

факультет).  

 

2. Підготовка фахівців з вищою освітою, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників, виконання державного замовлення, 

дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

 

2.1. Імплементація Закону України «Про вищу освіту» та нові 

нормативні документи Університету 

 

 Упродовж 2019 року відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» оновлено низку положень з організації освітнього процесу та його 

кадрового забезпечення в Університеті, зокрема: 

Положення про Приймальну комісію Криворізького національного 

Університету ; 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького 

національного Університету та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів); 

Положення про науково-методичну раду Криворізького 

національного Університету; 

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін 

англійською мовою у Криворізькому національному Університеті; 

 

Положення про організацію прийому на навчання вступників до 

Криворізького національного Університету для здобуття ступеня «магістр»; 
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Положення про проведення співбесіди зі вступниками у 

Криворізькому національному Університеті; 

Положення про організацію прийому на навчання вступників до 

Криворізького національного Університету для здобуття ступеня «бакалавр» 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; 

Положення про апеляційну комісію у Криворізькому 

національному Університеті; 

Правила призначення та виплати академічних стипендій студентам, 

аспірантам і докторантам ДВНЗ «Криворізький національний Університет» у 

новій редакції; 

Стратегія розвитку ДВНЗ «Криворізький національний 

Університет»; 

План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у 

ДВНЗ «Криворізький національний Університет» на 2019-2024 рр.; 

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

ДВНЗ «Криворізький національний Університет»; 

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів 

вищої освіти у ДВНЗ«Криворізький національний Університет»; 

Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного 

й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб 

ДВНЗ «Криворізький національний Університет»; 

Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький 

національний Університет»; 

Положення про інституційний репозитарій Криворізького 

національного Університету; 

Положення про формування здобувачами індивідуальної траєкторії 

навчання у Криворізькому національному Університеті; 

Рекомендації щодо розробки навчально-методичного забезпечення 

дисциплін у Криворізькому національному Університеті; 

Положення про порядок визнання у Криворізькому національному 

Університеті результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.  

 

2.2. Результати вступної кампанії 

 

          Вступна кампанія 2019 року в Криворізькому національному 

Університеті пройшла прозоро й відкрито.  

Інфографіку термінів вступної кампанії подано на рис. 3 – 6. 
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ІНФОГРАФІКА  ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 р. 

для  вступників на здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої 

освіти (ПЗСО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  

Початок реєстрації 

електронних кабінетів 

Прийом заяв та документів від осіб, 

які мають право складати вступні 

випробування, проходити співбесіду 

 

Іспит з математики, фізики, біології, 

хімії 

Іспит з іноземної мови, географії, 

історії України 

 
Апеляція з іноземної мови, географії, 

історії України 

Прийом заяв з 9.00 до 12.00 

Початок апеляції в 14.00 

 

 

 Оприлюднення рейтингового списку  

рекомендованих вступників, які вступають на онові 

ЗНО та вступних іспитів (не пізніше 18.00) 

Закінчення строку виконання вимог  для 

зарахування вступників на місця державного 

замовлення 

(до 18.00) 

 Зарахування вступників за державним 

замовленням (до 12.00) 

Зарахування вступників за кошти фізичних, 

юридичних осіб 

Переведення вступників на вакантні місця 

державного замовлення 

Останнє зарахування вступників  

на денну форму здобуття освіти  

за кошти фізичних, юридичних осіб 
 

Початок прийому заяв та 

документів 

Співбесіда 

 
Іспит з української мови і літератури 

Апеляція з української мови і літератури 
Прийом заяв з 9.00 до 12.00 

Початок апеляції в 14.00 

і літератури 

 Консультація з математики, фізики, 

біології, хімії, 

 

Апеляція з математики, фізики, біології, хімії  

Прийом заяв з 9.00 до 12.00 
Початок апеляції в 14.00 

Консультація з іноземної мови, географії, 

історії України 

Консультація з української мови і 

літератури 

1.07 

10.07 

16.07 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди 

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації на місця 

державного замовлення 

(не пізніше 10.00) 

Зарахування осіб, які отримали рекомендації за 

результатами співбесіди 

(не пізніше 15.00) 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 

(до 18.00) 

Останнє зарахування вступників  

на заочну форму здобуття освіти 

за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

17.07 

18.07 

19.07 

20.07 

21.07 

22.07 

26.07 

31.07 

1.08 

2.08 

9.08 

30.09 

30.11 
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ІНФОГРАФІКА  ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 р. 

для  вступників на здобуття ступеня бакалавра  

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація з фахового випробування  

для спеціальностей факультетів  

ГЕФ, ФІТ, ФЕУБ, БФ 

Апеляція з фахового випробування 

Прийом заяв з 9.00 до 12.00 

Початок апеляції в 14.00 Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

(не пізніше 12.00) 

Закінчення строку виконання вимог 

 для зарахування вступників на місця  

державного замовлення  

(не пізніше 18.00) 

Зарахування вступників 

за державним замовленням 

(не пізніше 12.00) 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних, юридичних осіб 

Останнє зарахування вступників за 

кошти фізичних, юридичних осіб 

(не пізніше 12.00) 

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ 

І ДОКУМЕНТІВ 

14.00 

  

15.00 Співбесіда для вступників, які 

здобули освіту за іншою 

спеціальністю 
 

 

Консультація з фахового 

випробування для спеціальностей 

факультетів  

ГМФ, ТФ (АТ), ММФ (ПМ), ЕТФ (ЕЕЕ) 

 

10.00 

16.00 

    

Фахове випробування 

для спеціальностей факультетів  

ГМФ, ТФ (АТ), ММФ (ПМ), ЕТФ 

(ЕЕЕ) 

 
Фахове випробування 

для спеціальностей факультетів  

ГЕФ, ФІТ, ФЕУБ, БФ 

 

Консультація з фахового випробування  

для спеціальностей факультетів  

ТФ (ТТ), ММФ (ГМ), ЕТФ (ТЕП) 

Фахове випробування  

для спеціальностей факультетів 

ТФ (ТТ), ММФ (ГМ), ЕТФ (ТЕП) 

ТФ (АТ), ММФ (ПМ) 

 

10.07 

22.07 

24.07 

25.07 

26.07 

1.08 

5.08 

6.08 

30.09 

7.08 

8.30 

    

11.00 

    

13.30 

    

    

Рис.4 
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ІНФОГРАФІКА  ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 р. 

для  вступників на здобуття ступеня магістра 
(на спеціальності: «Професійна освіта», «Гірництво», «Цивільна безпека», «Металургія», «Геодезія 

та землеустрій», «Екологія», «Наука про Землю», «Автомобільний транспорт», «Прикладна 

механіка», «Галузеве машинобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», «Теплоенергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахове випробування  

для спеціальностей факультетів  

ГМФ, ТФ 

 

Апеляція з фахового 

випробування 

Прийом заяв з 9.00 до 12.00 

Початок апеляції в 14.00 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

(не пізніше 12.00) 

Закінчення строку виконання вимог 

для зарахування вступників  на місця  

державного замовлення 

(не пізніше 17.00) 

Зарахування вступників  

за державним замовленням  

(не пізніше 12.00) 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних, юридичних осіб 

Останнє зарахування вступників  

за кошти фізичних, юридичних осіб 

ПРИЙОМ   

ЗАЯВ 

І  

ДОКУМЕНТІВ 

Співбесіда для вступників,  

які здобули вищу освіту за 

іншою спеціальністю  

 

Фахове випробування  

для спеціальностей факультетів  

ФІТ, ГЕФ, ММФ 

 

Фахове випробування 

для спеціальностей факультетів 

ЕТФ, БФ, ФЕУБ 

Консультація з іноземної мови  

для спеціальностей 

факультетів 

ФЕУБ, ГМФ, ФІТ, ГЕФ, 

ММФ, ТФ 

 
Консультація з іноземної мови  

для спеціальностей 

факультетів 

ЕТФ, БФ  

 

Вступний іспит з іноземної мови 

для спеціальностей факультетів 

ФІТ, ГМФ, ФЕУБ 

 

Вступний іспит з іноземної мови 

для спеціальностей факультетів  

ГЕФ, ММФ, ТФ 

Апеляція з іноземної мови 

Прийом заяв з 9.00 до 12.00 

Початок апеляції в 14.00 

Консультація з фахового 

випробування для спеціальностей 

факультетів 

ГМФ, ТФ 

Консультація з фахового 

випробування для спеціальностей 

факультетів  

ЕТФ, БФ, ФЕУБ 

 

Консультація з фахового 

випробування для спеціальностей 

факультетів  

ФІТ, ГЕФ, ММФ 

 

10.07 

30.07 

29.07 

26.07 

1.08 

2.08 

3.08 

6.08 

7.08 

8.08 

30.11 

Вступний іспит з іноземної мови 

для спеціальностей факультетів  

ЕТФ, БФ 

31.07 

13.09 

Зарахування вступників  

за державним замовленням  

на вакантні місця 

Рис. 5 
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ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 р. 

для  вступників на здобуття ступеня магістра  

(для спеціальностей: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», 

«Облік і оподаткування», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та 

адміністрування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна 

інженерія») 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАЯВ ВСТУПНИКІВ 

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ВІД 

ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ  ПРАВО 

СКЛАДАТИ ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ 

ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 

УНІВЕРСИТЕТІ 

Єдиний вступний іспит з іноземної 

мови 

Надання рекомендацій вступникам 

для зарахування за державним 

замовленням 

Закінчення строку виконання вимог  

 для зарахування вступників на місця  

державного замовлення  

(не пізніше 18.00) 

Зарахування вступників 

за державним замовленням 

(не пізніше 12.00) 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних, юридичних осіб 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

ВІД ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА 

ОСНОВІ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

Співбесіда для вступників, які 

здобули вищу освіту за іншою 

спеціальністю (10.00) 

 

 
Консультація з фахового 

випробування 

 

Апеляція з фахового 

випробування 

Прийом заяв з 9.00 до 12.00 

Початок апеляції в 14.00 

 
Фахове випробування  

 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

для вступників, які мають право 

складати його в університеті 

Останнє зарахування вступників за 

кошти фізичних, юридичних осіб 

 

10.07 

31.05 

17.06 

13.05 

3.06 

23.07 

29.07 

30.07 

31.07 

5.08 

10.08 

11.08 

12.08 

30.11 

25.06 

2.07 

Рис. 6 
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         Динаміку структури заяв, поданих до Університету під час вступних 

кампаній 2017-2019 рр., відображено на рис.7. 

 

                    

Рис. 7. Динаміка структури подання заяв 

 

Найбільшу кількість заяв подано на спеціальності, які наведено на рис.8. 

 ЗАЯВ

82

83

86

88

90

96

96

101

103

108

118

121

132

143

148

184

231

0 50 100 150 200 250

Прикладна механіка 

Облік і оподаткування 

Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка 

Геодезія та землеустрій 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології 

Металургія 

Публічне управління та адміністрування 

Право

Будівництво та цивільна інженерія 

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

Гірництво 

Економіка 

Комп’ютерні науки 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Комп’ютерна інженерія 

Інженерія програмного забезпечення 

Менеджмент 

ЗАЯВ

 
 

Рис.8. Перелік спеціальностей, на які подано найбільшу кількість заяв 
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На перший курс навчання денної форми здобуття освіти за освітніми 

програмами підготовки бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти в 

2019 році Міністерство освіти і науки України затвердило для Університету 

571 місце (у 2017 – 658, у 2018 – 626). 

За рекомендацією ЄДЕБО, місця державного замовлення для навчання 

в Університеті отримали 234 особи на денну та 31 особа на заочну форму 

здобуття освіти, із яких було зараховано 218 осіб (у 2017 році – 256 осіб, у 

2018 році – 267). 

Динаміку максимальної кількості місць державного замовлення, 

наданих ЄДЕБО рекомендацій та фактичної кількості зарахованих осіб 

денної форми здобуття освіти за 2017-2019 рік наведено на рис.9. 

 

Рис.9. Динаміка максимальної кількості місць державного замовлення, 

рекомендацій ЄДЕБО та фактичної кількості зарахованих осіб денної 

форми здобуття освіти 

 

Усього в 2019 р. на навчання до Університету зараховано 

1707 вступників, зокрема: 976 осіб – за ступенем «бакалавр», 731 особу – за 

ступенем «магістр». 

Чисельність вступників, зарахованих на навчання у 2017 — 2019 рр., 

наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Чисельність вступників, зарахованих на навчання в 2017–2019 рр. 

БАКАЛАВР МАГІСТР 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

962 914 976 813 826 731 

Разом 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1775 1740 1707 
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Порівняно з попередніми роками, відбулося суттєве зменшення набору 

за рахунок того, що вступники до магістратури, які складали єдиний 

вступний іспит з іноземної мови, не набрали мінімально допустимої кількості 

балів.  

Чисельність вступників, зарахованих на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб у 2017-2019 рр., 

відображає рис. 10. 

 

Рис. 10. Чисельність вступників, зарахованих на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб 

 

Чисельність вступників, прийнятих на навчання за ступенем 

«бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» зі скороченим терміном 

навчання, наведено на рис. 11. 

 

Рис. 11. Чисельність вступників, прийнятих на навчання за ступенем 

«бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» зі скороченим терміном 

навчання 
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Відповідно до Умов прийому, було здійснено переведення 2-х 

вступників пільгової категорії на вакантні бюджетні місця (дитину-сироту та 

особу з інвалідністю). Після цього було «підтягнено» 7 вступників, які мали 

бали, нижчі за прохідні.  

                                                                                           Таблиця 2 

Перерозподілення та переведення вступників пільгової категорії на 

вакантні бюджетні місця 

Шифр  Назва спеціальності 
Форма 

навчання 

Кількість 

місць 

136 Металургія  

 

 

денна 

4 

133 Прикладна механіка 1 

141 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

1 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
1 

193 Геодезія та землеустрій 1 

101 Екологія 1 

Разом 9 

 

Університет звернувся із проханням до МОН України виділити 41 

додаткове місце за всіма рівнями освіти для вступників, які мають спеціальні 

права на здобуття вищої освіти за державним замовленням. Було виділено 22      

місця.   

 

 

2.3. Профорієнтаційна робота 

 

           Інфографіку забезпечення системи профорієнтаційної роботи та 

врахування умов її ведення в 2019 році подано на рис.12.                                                                  
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Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка наказу щодо організації 

профорієнтаційної роботи,  плану роботи 

 

Укладення (пролонгація) договорів про творчу 

співпрацю з Департаментом освіти і науки, 

загальноосвітніми закладами та коледжами 

 

укладено 16 договорів із закладами 

загальної середньої освіти сільських 

районів, пролонговано 110 договорів 

із  закладами загальної середньої 

освіти міста, 9 коледжами 

Формування груп слухачів курсів підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Створення на факультетах спеціалізованих 

наукових гуртків із залученням  старшокласників 

Участь у батьківських зборах з інформацією 

«Вища освіта для ваших дітей» 

 

354 слухачі 

23 гуртки 

Участь у загальноміських заходах, що сприяють 

створенню позитивного іміджу університету 

- KNU Bike Picnic з велопробігом по 

місту;  

- ніч індустріальної культури;  

- висвітлення життя й діяльності 

університету в ЗМІ 

 

Жовтень-листопад 

Проведення профорієнтаційних уроків  

«Твій вибір вирішує твій успіх» 

для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх   навчальних 

закладів  проведено 52 уроки 

Проведення тижнів профорієнтації факультетів  

 

інформаційні зустрічі «Щоб обирати 

– корисно знати», міні-тренінги «У 

пошуках свого покликання», 

екскурсії «Один день з життя 

студентів», залучення учнів до участі 

в наукових гуртках кафедр, 

запрошення на концерти 

«Студентська осінь», спортивні 

змагання, спартакіади 

першокурсників 
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№ 

з/п 
Дати Факультети 

1 04.11.2019 -

10.11.2019 

Гірничо-металургійний факультет 

2 Геолого-екологічний факультет 

3 11.11.2019 –

17.11.2019 

Будівельний факультет 

4 Транспортний факультет 

5 18.11.2019 – 

24.11.2019 

Факультет економіки та управління бізнесом 

6 Механіко-машинобудівний факультет 

7 25.11.2019 – 

01.12.2019 

Факультет інформаційних технологій 

8 Електротехнічний факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Навчальний заклад Дата 

1 Гірничо-електромеханічний 
коледж 

11.09.2019  

2 Політехнічний коледж 25.10.2019  

3 Автотранспортний коледж 

 

17.09.2019  

4 Гірничий коледж 11.12.2019  

5 Індустріальний коледж 18.12.2019  

6 Інгулецький коледж 20.11.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проведено з 28.10.2019р. по 

01.11.2019р. 

Охоплено 46 закладів загальної 

середньої освіти, 6 коледжів,11 

груп слухачів курсів підготовки 

до вступу. Проведено 21 

екскурсію  

 

 

Проведення 5-денного форуму «Успішний вступ» 

для учнівської молоді (під час осінніх канікул) 

Організація та проведення екскурсій «Один день 

життя студента» 

 

 

 

Профорієнтаційні зустрічі з випускниками 

коледжів 

Оновлено відповідно правил 

прийому 

Профінформаційні зустрічі «Щоб обирати-

корисно знати» для учнів загальної середньої 

освіти 

Грудень 

Проведено 6 заходів на базах 

коледжів, 5 екскурсій по 

університету 

Оновлення проспекту університету, рекламної 

продукції, інформації на сайті університету та 

структурних підрозділів 

Проведено 27 зустрічей 
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Рис. 12. Заходи забезпечення системи профорієнтаційної роботи в 2019 році 

День відкритих дверей університету, 

факультетів 

До 142 закладів закладів загальної 

середньої освіти  

Травень-липень 

Використання білбордів профорієнтаційного 

характеру 

Направлення на електронні адреси  закладів 

загальної середньої освіти, у т.ч. сільських 

районів, проспектів університету 

проспектіів університету та запрошення на 

навчання 

Проведення батьківських зборів слухачів курсів 

підготовки до вступу та майбутніх вступників 

Організація роботи профорієнтаційного пункту та 

профінформаційного сайту «Орієнтир» 

Січень - лютий 

2 лютого 2019 року 

Консультації про умови вступу, обрання 

оптимального набору предметів ЗНО 

Анкетування учнів з метою виявлення 

професійного спрямування і намірів вибору 

спеціальностей 

Приймальна комісія 

На базі навчальних закладів 

Березень - квітень 

П’ятиденний молодіжний форум  

«Крок до вступу» 

Організація та проведення екскурсій 

«Один день життя студента» для учнів 

закладів ЗСО 

 

Участь у батьківських зборах у закладах 

ЗСО 

Проведення виїзних Днів відкритих дверей 

університету 

Профорієнтаційна робота зі слухачами 

курсів підготовки до вступу 

Профорієнтаційна робота з працівниками 

підприємств 

25.02.2019 – 29.03.2019; 

Охоплено:  

39 закладів ЗСО; 

11 груп слухачів курсів підготовки 

до вступу; 

студенти четвертих курсів 

коледжів КНУ 

12 екскурсій (за заявками ЗСО) 

86 батьківських зборів 

42 заходи на базі ЗСО, 6 заходів на 

базі коледжів КНУ 

7 підприємств міста та області 

20 червня 2019 р.,  конференц-зала 

університету 

Постійно 
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Умови ведення вступної кампанії: 

 

Проблеми демографічного характеру 2019 року:  

 

- 2019 рік — 3319 випускників шкіл міста ( 2014 рік — 5201випускник); 

- у 12 школах міста відсутні  11 класи, 5 шкіл стали дев`ятилітками. 

 

Конкуренція з боку закладів вищої освіти міста: 

 

9 закладів вищої освіти з 15, які функціонують у місті, готують фахівців зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в Криворізькому 

національному Університеті. 

 

Активна діяльність закордонних емісарів: 

21% випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста 2019 року 

продовжили навчання поза межами України. 

 

                   2.4. Формування контингенту студентів 

 

          У 2019 році в Криворізькому національному Університеті 

здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти за денною та заочною 

формами навчання за 26 освітніми програмами першого (бакалаврського) 

рівня освіти з 14 галузей знань, за 36 освітніми програмами другого 

(магістерського) рівня освіти з 13 галузей знань, за 10 освітніми програмами 

третього (освітньо-наукового) рівня з 9 галузей знань. 

Загальну чисельність студентів у 2019 році подано в табл.3. 

                                                                                                Таблиця 3 

Загальна чисельність студентів у 2019 році 

 

Ступені вищої 

освіти 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Разом 

Молодший 

бакалавр 

3588 715 4303 

Бакалавр 2007 1032 3039 

Магістр 907 597 1504 

Аспірант 39 4 43 

Разом 6541 2348 8889 

 

Динаміку чисельності студентів Університету впродовж 2017 — 2019 рр. 

наведено на рис. 13. 
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Рис.13. Динаміка чисельності студентів упродовж 2017 — 2019 рр. 

 

На рис.14 та рис.15 надано контингент студентів денної та заочної 

форм навчання за спеціальностями. 

Денна форма навчання 
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УСЬОГО
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Рис.14. Контингент студентів денної форми навчання  за спеціальностями  



 21 

Заочна форма навчання 
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Рис.15. Контингент студентів заочної форми навчання за спеціальностями 

 

2.5. Організація навчального процесу 

 

2.5.1. Ліцензування, акредитація освітньої діяльності та розроблення 

нових освітніх програм підготовки фахівців 

В Університеті діють 26 груп забезпечення спеціальностей, до яких  

залучено 186 провідних науково-педагогічних фахівців: 51 доктор наук, 122 

кандидати наук і 13 осіб без наукових ступенів. 
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Зацікавленість потенційних здобувачів вищої освіти варіюється 

залежно від освітніх програм. Ті програми, які протягом останніх років 

продемонстрували негативну динаміку контингенту, стали предметом 

розгляду на Вченій раді Університету для відмови від них. Для залучення 

іншої цільової аудиторії, за рахунок якої можна збільшити контингент, 

пропонуються інші форми надання освітніх послуг. 

Відповідно до наказу по Університету від 08.02.2019 року № 53 «Про 

підготовку до проходження ліцензування підготовки іноземців та осіб без 

громадянства» чотирнадцять спеціальностей успішно пройшли ліцензування 

підготовки іноземців та осіб без громадянства: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (протокол 

№ 133 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 

07.05.2019 року), 

051 Економіка (протокол № 134 засідання Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 15.05.2019 року), 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 Менеджмент, 081 Право, 123 Комп'ютерна інженерія, 

131 Прикладна механіка, 184 Гірництво, 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, 263 Цивільна безпека, 281 Публічне управління та 

адміністрування (протокол № 137 засідання Ліцензійної комісії Міністерства 

освіти і науки України від 05.06.2019 року), 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (протокол 

№ 138 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 

12.06.2019 року); 

274 Автомобільний транспорт (протокол № 140 засідання Ліцензійної 

комісії Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 року). 

У першому семестрі 2019-2020 навчального року розпочато процедуру 

ліцензування ще одинадцяти спеціальностей, зокрема: 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

101 Екологія; 

103 Науки про Землю; 
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121 Інженерія програмного забезпечення; 

122 Комп’ютерні науки; 

133 Галузеве машинобудування; 

136 Металургія; 

144 Теплоенергетика; 

193 Геодезія та землеустрій; 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

 

Відповідно до наказів по Університету від 17.01.2019 року № 19 «Про 

підготовку матеріалів самоаналізу для проходження первинної акредитації 

спеціальності / акредитації освітніх програм» та № 20 «Про проведення 

комплексних контрольних робіт» у травні акредитацію за першим 

(бакалаврським) рівнем пройшли напрям підготовки 6.050101 Комп’ютерні 

науки та освітньо-професійна програма Галузеве машинобудування 

спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Їх успішно акредитовано на 

засіданні Акредитаційної комісії від 06 червня 2019 року, протокол № 136. 

У другому семестрі 2019 — 2020 навчального року акредитацію за 

другим (магістерським) рівнем буде проходити одна освітньо-професійна 

програма Цивільна безпека, за третім (освітньо-науковим) рівнем — п’ять 

освітньо-наукових програм – Економіка; Науки про Землю; 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології; Гірництво. 

Постійно здійснюється моніторинг та вдосконалення освітніх програм 

у процесі їх реалізації з метою забезпечення відповідності встановленим 

цілям діяльності та потребам здобувачів вищої освіти й суспільства загалом. 

З метою адаптації освітніх програм до сучасних вимог ринку такий 

моніторинг планується здійснювати із залученням здобувачів вищої освіти та 

інших стейкхолдерів. Центром забезпечення якості розроблені 

опитувальники для різних аудиторій активних учасників цього процесу для 

встановлення цінності або необхідності перегляду складових освітніх 

програм. 

Механізм розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду 

освітніх програм регламентується «Положенням про організацію освітньої 

діяльності в ДВНЗ «Криворізький національний Університет». 
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2.5.2. Якість підготовки фахівців 

Відповідно до процедур системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності було реалізовано оцінювання знань  

студентів ступенів освіти «бакалавр» та «магістр» у формі ректорських 

контрольних робіт (РКР) у 30 академічних групах.  

У світлі вимог Національної агенції із забезпечення якості освіти, 

якими повинна перевірятися з різноманітних ракурсів система колективної 

роботи всіх учасників навчального процесу Університету, роботи було 

проведено з метою : 

- перевірки якості організації навчального процесу на кафедрах, визначення 

рівня якості викладання навчальних дисциплін та об’єктивності оцінювання 

знань студентів під час заліково-екзаменаційної сесії за результатами 

навчання  (геолого-екологічний, механіко-машинобудівний факультети); 

- оцінки залишкових знань студентів із навчальних дисциплін з подальшим 

аналізом якості навчання та викладання (електротехнічний, транспортний 

факультети, факультет інформаційних технологій);  

- перевірки готовності студентів до підсумкового контролю 

(будівельний, гірничо-металургійний факультети, факультет економіки та 

управління бізнесом). 

Якість залишкових знань студентів за результатами РКР відображено на 

рис.16. 
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Рис.16. Якість залишкових знань бакалаврів та магістрів у 2017 — 2019 рр. 
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На рис.17 подано результати ректорського контролю знань 2019 року. 
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Рис.17. Результати ректорського контролю знань студентів у 2019 році 

 

                           2.5.3. Підсумки атестації випускників 

 

          Під час  атестації більшість випускників показали високі теоретичні та 

практичні знання зі спеціальності, уміння та навички їх застосування під час 

виконання конкретних наукових, технічних, економічних та виробничих 

знань. Частину кваліфікаційних робіт виконано на замовлення підприємств 

та організацій і рекомендовано до впровадження. 

Підсумки атестації випускників 2019 року наведено в табл. 4. 

 Таблиця 4 

Підсумки атестації випускників у 2019 році  
Ступінь вищої 

освіти (освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень) 

Кількість 

випуск- 

ників 

Частка випускників, які за підсумками 

атестації отримали оцінку,% 
Видано 

дипломів з 

відзнакою,% відмінно добре задовільно 

бакалавр 1033 262 25.4 508 49.2 263 25.4 22 2.1 

магістр 643 303 47.1 280 43.6 60 9.3 122 19 

магістр  

(перехресний вступ) 
122 60 49.1 54 44.3 8 6.6 11 9.02 

спеціаліст 1 1 100.0 - - - - - - 

Разом 1799 626 34.8 842 46.8 331 18.3 155 8.6 

 



 26 

Якість атестації випускників у 2017 — 2019 рр. подано на рис.18. 
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Рис.18. Якість атестації випускників у 2017 — 2019 рр. 

 

2.5.4.  Кадрове забезпечення 

 

Групи забезпечення спеціальностей Університету відповідають 

кадровим вимогам згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року №347.  

          Якісні параметри складу науково-педагогічного потенціалу 

Університету наведено в табл.5. 

                                                                                                   Таблиця 5 

Якісні параметри кадрового забезпечення освітнього процесу 

в 2017 — 2019 рр. 

№ 

з/п 

Назви показників 2017  2018 2019 

1. Кількість кафедр 34 34 35 

2. Кількість випускових кафедр 28 28 29 

3. 
Кількість науково-педагогічних 

працівників (штатних), осіб 

392 399 378 

4. 
Кількість науково-педагогічних 

працівників (сумісників), осіб 

17 20 18 

5. 
Кількість докторів наук, професорів 

(штатних), осіб 

52 54 58 

6. 
Кількість докторів наук, професорів 

(сумісників) 

4 8 5 
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7. 
Кількість кандидатів наук, доцентів 

(штатних) 

167 165 169 

8. 
Кількість кандидатів наук, доцентів 

(сумісників) 

5 7 4 

9. 
Кількість кафедр, які очолюють доктори 

наук, професори 

32 31 22 

10. 
Кількість випускових кафедр, які 

очолюють доктори наук, професори 

28 26 19 

 

 

Виконуючи Закон України «Про вищу освіту» відповідно до 

затверджених планів Університет забезпечує підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять 

років. 

Стажування проходить у закладах вищої освіти міста Кривого Рогу та 

Дніпропетровської області, Києва (Центральна академія педагогічних наук 

України, Університет менеджменту освіти), а також за межами держави — у 

Польщі, Чехії, Бельгії. 

          Дані про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічного 

персоналу Університету в 2017 — 2019рр. наведено в табл. 6. 

                                                                                                  Таблиця 6 

Дані про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників у 2017 — 2019 рр. 

Рік Разом Керівники 

структурних 

підрозділів 

Науково-

педагогічні 

працівники 

На 

виробництві 

У наукових, 

навчальних 

закладах 

2017 76 11 65 12 64 

2018 141 9 132 18 123 

2019 43 2 41 12 31 

 

Стажування науково-педагогічних працівників Університету 

здійснюється на підставі договорів. За 2018 — 2019 н.р. укладено 17 таких 

договорів, із них: 14 —  із закладами вищої освіти, 2 — з підприємствами, 1 з 

науково-дослідним інститутом. На базі Криворізького національного 

Університету проходять стажування науково-педагогічні працівники із 

закладів вищої освіти, коледжів. 
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          Чисельність науково-педагогічних працівників, які пройшли 

стажування на базі Криворізького національного університету в 2017 — 2019 

рр., наведено в табл. 7.                                                                                                   

                                                                                                        Таблиця 7 

Чисельність науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування на 

базі Криворізького національного університету 

в 2017 — 2019 рр.  

Рік 

стажування 

Педагогічні 

працівники коледжів 

Науково-педагогічні 

працівники закладів освіти 

Разом 

2017 77 6 83 

2018 53 4 57 

2019 46 6 52 

 

Центром безперервної освіти Університету в 2019 році проведено 

підвищення кваліфікації працівників 8 підприємств України за: 

   галузями знань «Електрична інженерія», «Механічна інженерія»; 

  напрямом «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка»; 

  програмою «Основи психолого-педагогічного мінімуму», 

«Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при розробці родовищ 

відкритим способом»; «Програмовані контролери Zelio Logic», «Технічне 

обслуговування мікропроцесорних пристроїв на базі Vijeo Citect Schnider 

Electric»  відповідно до професійного стандарту «Мехатроніка»; 

  спеціальностями «Гірництво», «Галузеве машинобудування», 

«Автомобільний транспорт», «Охорона праці в гірничому виробництві», 

«Збагачення корисних копалин»; 

   програмою з питань розвитку центрів надання адміністративних 

послуг. 

 

Чисельність слухачів курсів КПК подано на рис.19. 

Кількість слухачів КПК

556
613

408

2017 2018 2019  

 

Рис.19. Чисельність слухачів курсів підвищення кваліфікації 
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2.5.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

 

Чисельність виданих навчально-методичних матеріалів у 2017 — 2019 рр. 

наведено на рис.20. 
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Рис.20.  Чисельність виданих навчально-методичних матеріалів, 

             виданих   у    2017 — 2019 рр. 

 

У звітному році стан навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу характеризувався інноваційними змінами, зокрема електронними 

методичними вказівками із використанням аудіо та відеоматеріалів, 

презентацій. Цього вимагало формування індивідуальної траєкторії 

вибіркового блоку навчальних дисциплін студента.  

Продовжується реалізація трансформації парадигми розвитку 

бібліотеки Університету – від накопичення інформації до надання доступу до 

інформації. Протягом року обслуговано 21437 користувачів. З поточного 

року розпочато організація інституційного репозитарію, до якого ввійшли: 

електронні наукові праці (монографії),  видання навчально-методичного 

призначення, розроблені викладачами та співробітниками Університету для 

організації навчального процесу, електронні видання матеріалів конференцій 

і публікації в наукових збірниках Університету тощо. Бібліотека  

Університету  має виступати  координатором  і  основним виконавцем 

процесу створення електронного архіву. 

Оновлюється й поповнюється новими моделями парк персональних 

комп’ютерів. У звітному році придбано 20 комп’ютерів.  На сьогодні в 

Університеті обладнано 34 комп’ютерні класи, у яких встановлено 410 
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ПЕОМ. Мультимедійне обладнання встановлено в 17 класах. Усі робочі 

місця в Університеті мають доступ до Інтернету, охоплення складає 100%.  

В Університеті діють спеціалізовані лабораторії (зокрема, 

комп’ютерних мереж, комп’ютерної схемотехніки та захисту інформації, 

систем штучного інтелекту, нейромережевих систем та інші), обладнані 

сучасними апаратними засобами (CISCO, D-Link, Schneider Electric, Atmel, 

NeuroMatrix та інші) та програмним забезпеченням. 

До кінця навчального року планується в співпраці з компаніями 

Siemens та «Метінвест» відремонтувати та обладнати лабораторію систем 

автоматичного керування. 

У процесі  роботи активно використовувся відкритий минулого року 

Дослідно-комунікаційний центр сталого розвитку, який оснащено сучасною 

комп’ютерною й мультимедійною технікою.   

Забезпечено доступ науково-педагогічного персоналу та структурних 

підрозділів до корпоративної е-пошти, групової, офісної роботи, 

відеоконференцій та відеотрансляцій. Уведено в експлуатацію онлайн-сервіс 

для перевірки за інтернет-джерелами кваліфікаційних робіт, дисертаційних 

праць, статей та монографій на наявність академічного плагіату. 

У впровадженні інформаційно-програмної системи «АСУ ЗВО» 

завершується робота над модулем «Особистий кабінет студента» для 

реалізації системи вільного вибору студентами курсів дисциплін, 

запроваджується система  «Вибіркові дисципліни» в модулі «Навчальний 

план».  

Про навчальні та наукові досягнення свідчить видавнича діяльність 

Університету. 

У 2019 р. видавництво Криворізького національного Університету 

опублікувало  друковані та   електронні книжкові видання, зокрема 2 

підручники,  навчальний посібник,  2 монографії. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
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Видано: 

- 2 томи тез матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 

«Розвиток промисловості та суспільства»; 

- 2 тематичні випуски збірника наукових праць "Вісник Криворізького 

національного Університету» та 2 науково-технічних  збірниики "Гірничий 

вісник";  

-  175 навчально-методичних видань. 

 

2.5.6. Попит на випускників та їх працевлаштування 

 

Попит на випускників Криворізького національного Університету 

визначається кількістю договорів про цільову підготовку, договорів про 

співпрацю з підприємствами, установами й організаціями, у яких передбачене 

стажування, проходження практики та працевлаштування студентів; вакансій, 

які пропонували роботодавці на ярмарках кар’єри; запитів підприємств, які 

надходять до Університету.  

У 2019 році було укладено 43 договори про проходження практики 

студентами на 1205 осіб. 

Інформацію про кількість місць практики студентів відповідно до 

договорів з підприємствами в 2019 — 2020 н.р. наведено в табл. 8. 

                                                                                                              Таблиця 8 

Інформація про кількість місць практики студентів на підприємствах  у 

2019 році 
 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Кількість місць 
відмовлено відсоток 

заплановано отримано 

1 ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
283 186 97 34,3 

2 ПрАТ «ПівнГЗК» 191 69 122 63,8 

3 ПАТ «ПівдГЗК» 228 228 - 0 

4 ПАТ «КЗРК» 231 169 62 26,8 

5 ПрАТ «ІнГЗК» 33 33 - 0 

6 ТОВ «МЕТІНВЕСТ- 

КРМЗ» 
94 51 43 45,7 

7 ПрАТ «ЦГЗК» 69 69 - 0 

8 ДП ДПІ 

«Кривбаспроект» 
76 76 - 0 

 Разом 1205 881 324 26,9 
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З 13 по 18 травня 2019 року проводився захід «Ярмарок вакансій» за 

участю 86 представників 48 підприємств, закладів та установ Кривого Рогу, 

Києва, Запоріжжя, Харкова, Кропивницького. Випускникам було запропоновано 

319 вакансій за оформленими домовленостями, що становить 66,7% від 

загального контингенту випускників — магістрів денної форми навчання.  

У табл. 9  наведено дані про вакансії, які надано підприємствами 

випускникам Університету в 2017 — 2019 рр. 

                                                                                                  Таблиця 9 

Вакантні місця, надані випускникам Університету підприємствами 

 2017 2018 2019 
ПАТ «КЗРК» 169 123 105 
ПрАТ «ІнГЗК» - - - 
ПрАТ «ЦГЗК» 12 22 14 
ПАТ «ПівдГЗК» - - - 
ПрАТ «ПівнГЗК» 139 - 72 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - - 96 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 23 - - 
ТОВ «Електропривод» 25 26 - 
КП «Кривбасводоканал» - - - 
ТОВ«БУ Аглострой — 4» - 11 - 
ТОВ «МетінвестКРМЗ» (КЗГО) 17 - - 
КП «Криворіжтепломережа» - 3 - 
ТОВ «ЄРТРАНЗ» - - 32 

 

З метою адаптації випускників Університету на місцях працевлаштування, 

здійснення успішної кар’єри навчальним планом передбачено вивчення 

дисциплін «Людський фактор на виробництві», «Професійна кар’єра успішного 

фахівця». 

Університет є одним із лідерів дуальної освіти в Україні. Він був 

причетним протягом 2013 — 2019 років до всіх етапів запровадження цього 

пілотного проекту в Україні – розроблення Концепції, Положення, договору про 

співпрацю з підприємством, тристороннього договору між закладом вищої 

освіти, підприємством і студентом. З підприємствами-партнерами був 

обговорений зміст освітніх програм на предмет відповідності професійним 

стандартам та вимогам до компетентностей майбутніх фахівців. Внесено 

корективи до графіка навчального процесу, до змісту навчальних дисциплін.  
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Між Університетом і  підприємством «МЕТІНВЕСТ» 28 травня 2019 року  

був підписаний Меморандум про співпрацю, відповідно до якого 173 студенти 

технічних спеціальностей отримують додаткову стипендію. Наразі 10 студентів 

спеціальності «Галузеве машинобудування»  після трьох місяців теоретичного 

курсу в Університеті навчаються й почергово працюють на чотирьох об’єктах 

Північного ГЗК: рудозбагачувальній, дробильній фабриках,  Первомайському 

кар’єрі, у цеху виробництва котунів. Кожен з них, окрім стипендії в 2111 грн, 

отримує щомісячну заробітну плату  в розмірі 10992 грн. Студентам контрактної 

форми навчання підприємство зобов’язалось оплатити навчання за три роки.  

  

3. Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність, застосування 

наукових знань під час підготовки кадрів з вищою освітою, 

міжнародне наукове співробітництво  

 

3.1.  Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність, застосування 

наукових знань під час підготовки кадрів із вищою кваліфікацією 

Основні наукові підрозділи Криворізького національного Університету 

включають науково-дослідну частину Університету, науково-дослідний 

гірничорудний інститут та науково-дослідний інститут безпеки праці та 

екології в гірничорудній і металургійній промисловості, які успішно 

співпрацюють з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

установами та промисловими підприємствами України.  

Основним завданням науково-дослідної частини Університету є 

виконання науково-технічних розробок, які використовуються у гірничо-

видобувній та гірничо-переробній промисловості України. Пріоритетні 

напрями наукових досліджень спрямовано на  розроблення енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій видобутку й переробки гірничої сировини;  

збереження навколишнього середовища та охорону праці; підвищення рівня 

механізації й автоматизації технологічних процесів; керування якістю 

продукції гірничих підприємств; економічний розвиток підприємств різних 

галузей; розвиток металургійного виробництва; підвищення ефективності 

освіти; технічний аудит та реконструкцію промислових будівель. 
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У 2019 році виконувалося чотири держбюджетні науково-дослідні 

роботи (НДР) на загальну суму  4 139 тис. грн.  

До них належать:  

 

- фундаментальні НДР: 

           1. "Визначення закономірностей трансформації  напружено-

деформованого стану, порушеного виробками гірського масиву, з метою 

створення ресурсозберігаючих технологій видобутку руд." 

 Керівник — доктор технічних наук, професор Ступнік Микола Іванович.    

           2. "Визначення закономірностей поширення високоенергетичного 

ультразвуку у неоднорідних середовищах для оптимізації процесів 

збагачення залізної руди". 

Керівник — доктор технічних наук, професор Моркун Володимир 

Станіславович. 

 

            - прикладні НДР: 

           3. "Розробка пристрою неруйнівного контролю фізико-хімічних 

властивостей гірських порід в експлуатаційних свердловинах".     

Керівник — доктор технічних наук, професор Азарян Альберт Арамаісович. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- держбюджетні НДР для молодих учених: 

          4. "Оптимізація процесу буріння свердловин на основі визначення 

фізико-механічних і хіміко-мінералогічних характеристик гірської породи." 

 Керівник — доктор технічних наук, професор Моркун Наталя 

Володимирівна. 

  

Важливим напрямом діяльності науково-дослідної частини є виконання 

госпдоговірних науково-дослідних робіт. На сьогодні укладено 36  

госпдоговорів   на загальну суму 4227 тис. грн, основними керівниками яких 

були науковці: 

- гірничо-металургійного факультету: професор Олійник Т.А., доценти 

Бровко Д.В. і Долгіх О.В., які  уклали 8 договорів на загальну суму 908 тис. 

грн; 

- геолого-екологічного факультету: професори Бондаренко А.М., 

Плотніков О.В. та доцент Стеценко В.В., які   уклали 5 договорів на загальну 

суму 1694 тис. грн; 

- електротехнічного факультету: доцент Осадчук Ю.Г., який уклав 2 

договори на загальну суму 699 тис. грн; 

- канатно-випробувальної лабораторії: завідувач лабораторії Тимків 

В.М., який  уклав 19 договорів на загальну суму 735 тис. грн. 

 

Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ) — єдиний 

технологічний інститут в Україні з розроблення та освоєння методів 
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відкритого й підземного видобутку рудної сировини. Інститут займається 

розробленням безпечних технологій ведення гірничих робіт, забезпечує 

розвиток гірничої науки, техніки, видобутку сировини, підвищення 

конкурентоспроможності продукції гірничорудних підприємств та 

енергозбереження, комплексне рішення теоретичних і прикладних науково-

технічних завдань гірничорудного виробництва. 

Серед найважливіших напрямів діяльності інституту у звітному році 

були: 

-  дослідження та розроблення технічних рішень щодо безпечного 

ведення робіт, експлуатації будівель, споруд та природних об’єктів, що 

знаходяться в зонах зрушення від підземних гірничих робіт;  

- технічноий огляд і технічна діагностика кріплення армування й 

устаткування шахтних стволів і гірничих виробок;  

- моніторинг сейсмічних коливань та дії ударних повітряних хвиль при 

проведенні масових вибухів на кар’єрах Кривбасу;  

- удосконалення способів кріплення гірничих виробок у рудах і 

породах низької стійкості за рахунок відпрацювання систем анкерного 

кріплення;  

- створення та впровадження геоінформаційної системи моніторингу 

стану масиву порід у зонах впливу підземних пустот;  

- проекти рекультивації порушених земель. 

 

 Протягом звітного періоду інститут уклав з підприємствами 42 

договори на виконання науково-дослідних робіт загальною вартістю 

11604, 42 тис. грн. 

Основні структурні підрозділи НД ГРІ:   

Лабораторія контролю та оцінки стану шахтних стволів 

Науковий керівник робіт — старший науковий співробітник Чепурний 

В.І., сума фінансування — 4 586, 50 тис. грн; 

 

Відділ геології та комплексного використання мінеральної сировини 

 Науковий керівник робіт — старший науковий співробітник Петрухін 

А.В., сума фінансування —  1 620 тис. грн;  

 

Відділ відкритих гірничих робіт 

 Науковий керівник робіт — професор Бабець Є.К., сума фінансування 

— 1 365,6 тис. грн; 

 

Лабораторія управління вибухом і гірничої сейсміки 

 Науковий керівник робіт —  старший науковий співробітник Сєдунова 

Т.Т., сума фінансування  — 1233, 39 тис. грн; 
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Лабораторія гірничих ударів, зсуву порід і кріплення виробок 

 Науковий керівник робіт — старший науковий співробітник Куліш 

С.А., сума фінансування —  926,43 тис. грн. 

 

Науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і 

металургійній промисловості (НДІ БПЕ) здійснює наукове забезпечення 

конституційного права працівників гірничо-металургійного комплексу 

України на охорону їх життя та здоров'я  в процесі трудової діяльності. 

Науково-дослідна діяльність інституту, а також робота з упровадження 

її результатів  на шахтах, кар'єрах і фабриках гірничо-збагачувальних 

комбінатів у звітному році проводилася в напрямках: аналізу виробничого 

травматизму та професійної захворюваності; підвищення рівня  безпеки 

праці на підземних і відкритих гірничих роботах; розроблення 

гірничорятувального устаткування, засобів по боротьбі з пилом і шкідливими 

газами при підземній і відкритій розробці корисних копалин, підготовці 

металургійної сировини; підвищення ефективності промислової й рудникової 

вентиляції; очищення повітря робочих місць і промислових викидів від пилу 

і шкідливих газів; нормалізації теплових режимів шахт. 

Інститут є організацією-експертом з питань безпечного застосування 

проектів, технологій і технічного обладнання, з безпечного використання 

вибухових речовин і матеріалів, засобів механізації вибухових робіт. 

У 2019 році інститут уклав 53  госпдоговори   на загальну суму 2543,57 

тис. грн. 

Основні структурні підрозділи НДІ БПЕ:   

Лабораторія безпеки при видобуванні, переробці руд та 

гірничорятувальних робіт   

Науковий керівник — кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник Рясний В.М. Укладено 13 госпдоговорів   на загальну суму 

456,8 тис. грн. 

 

Лабораторія безпеки вибухових робіт  

 Науковий керівник — старший науковий співробітник Ведмедь  П.В. 

Укладено 12 госпдоговорів   на загальну суму 368,46 тис. грн. 

Лабораторія промислової вентиляції та  комплексного очищення 

повітря і викидів 
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Науковий керівник — кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник  Куроченко В.М. Укладено 14 госпдоговорів   на загальну суму 

232,57 тис. грн. 

Лабораторія промислової екології 

Науковий керівник — кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

Єжов  В.В. Укладено 14 госпдоговорів   на загальну суму 1485,74 тис. грн. 

 

Науковці Університету входять до міської робочої групи з питань 

виконання «Плану сталого енергетичного розвитку м. Кривого Рогу до 2020 

року». 

Університет співпрацює з міськвиконкомом у рамках чинного 

Меморандуму про співпрацю в галузі енергоефективності з  метою 

підвищення інформаційної обізнаності, освітнього рівня та суспільної 

свідомості населення, поліпшення рівня дисципліни та культури споживання 

енергії серед молодого покоління, виявлення й підтримки обдарованої 

молоді, створення умов для творчого наукового пошуку.  

 

Науково-дослідницька робота студентів, як важливий компонент 

роботи кожного факультету й кожної кафедри, у звітному році ґрунтувалася  

на концептуальній програмі, що передбачає методичну підготовку до 

наукової роботи через курси «Вступ до спеціальності», «Основи наукових 

досліджень», «Методи наукових досліджень» тощо, наявні в навчальних 

планах усіх факультетів. Мала два напрями: навчально-дослідницький 

(передбачений робочими програмами дисциплін) та науково-дослідницький 

(факультативний). 

Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є 

індивідуальна робота на кафедрах і факультетах, участь у наукових гуртках, 

проблемних групах, «круглих» столах, семінарах, підготовка наукових 

публікацій, участь у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та конкурсах 

студентських наукових робіт, конференціях, виконання ініціативних 

наукових досліджень тощо. 
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У ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

2019 року взяли участь 85 студентів Університету, 33 з яких одержали 30 

дипломів. 

Переможцями є: 

- Систерова Марія – диплом І ступеня «Науки про Землю (геологія) —  

(керівник професор Березовський А.А., кафедра геології і прикладної 

мінералогії); 

- Кондратенко Аліна – диплом І ступеня «Електротехніка та 

електромеханіка» (керівник — доцент Козакевич І.А., кафедра 

автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті); 

- Кондратенко Аліна,  гр. ЕПА-18м – диплом І ступеня  «Електричні машини 

і апарати» (керівник — Козакевич І.А., кафедра автоматизованих 

електромеханічних систем у промисловості та транспорті); 

 — Левченко Віктор , гр. ЕПА -15    диплом І ступеня  «Електричні машини і 

апарати» (керівник — Козакевич І.А., кафедра автоматизованих 

електромеханічних систем у промисловості та транспорті); 

- Усачов Владислав, гр. ГІВ-18-1м  – диплом І ступеня «Гірництво» (керівник  

—  старший викладач Григор’єв Ю.І., кафедра відкритих гірничих робіт); 

- Євтушенко Марк, гр. ГІВ-15-1 – диплом І ступеня «Гірництво» (керівник  

— старший викладач Григор’єв Ю.І., кафедра відкритих гірничих робіт); 

- Приходько Наталя, гр. ГБ-15-1   – диплом І ступеня «Гірництво» (керівник  

— доцент Хворост В.В.,  кафедра будівельних геотехнологій); 

- Буханець Юрій, гр.ЗКК-18-1м  — диплом І ступеня «Гірництво» (керівник  

— доцент Скляр Л.В., кафедра збагачення корисних копалин та хімії); 

- Бойко Сергій, гр. ГІП-18-1м  – диплом І ступеня «Гірництво» (керівник  — 

доцент Кушнерьов І.П., кафедра підземної розробки родовищ корисних 

копалин). 

 

У  ІІ етапі Всеукраїнської  студентської олімпіади взяли участь 47 

студентів Університету, 3 з яких одержали дипломи переможців. 

 

Рада молодих вчених, яка діє в Університеті, у звітному році 

забезпечувала: 

 -  інформування молодих учених у галузі нормативної й наукової 

документації, стандартизації наукових робіт, оперативної інформації про 

проведення наукових конференцій, необхідної документації при відкритому 

друку; 

- інформування про новітні розробки у світі фундаментальних та 

прикладних наук;  

- пошук бізнес-партнерів у впровадженні наукових розробок шляхом 

застосування роботи в комп'ютерних мережах;  

- проведення наукових конференцій та семінарів. 
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Актив Ради молодих учених КНУ увійшов до складу Всеукраїнського 

молодіжного об’єднання «Союз обдарованої молоді України» з метою 

подальшої взаємовигідної співпраці. 

Звітний рік був роком роботи над  поліпшенням рівня інформаційного 

забезпечення наукової діяльності. 

Для вирішення питання інформатизації створено бібліотечний каталог  

— електронна база даних бібліотечних описів. Автоматизовано бібліотечні 

процеси: комплектування та наукова обробка документів, створення і 

підтримка електронного каталогу, аналітичний опис документів. Створено 

власні бази даних «Дисертації», «Автореферати», «Статті з періодичних та 

продовжуваних видань».  

Широко використовується вітчизняний електронний ресурс 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.  

Розпочато роботу з формування власної електронної бібліотеки 

наукових публікацій.  

 

3.2. Міжнародне наукове співробітництво 

3.2.1. Угоди про співробітництво 

Університет задіяний  майже 100 договорами з міжнародними 

організаціями та установами, активними з яких є 62 (детально: 

http://doir.knu.edu.ua/міжнародна-діяльність/партнери-Університету/).  

Протягом 2019 року було укладено одну угоду — із Старопольським 

Університетом у м. Кєльце (Польща).  

   3.2.2. Закордонні відрядження. Прийом іноземних фахівців 

 

Протягом  2019 р. професорсько-викладацький склад, аспіранти, 

студенти мали закордонні відрядження з метою проведення наукової роботи, 

проходження стажування та участі в різноманітних форумах, конференціях, 

з’їздах, симпозіумах та конкурсах.  
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Відрядження були здійснені до таких країн: Бельгія (4), Білорусь (10), 

Болгарія (23), Німеччина (1), Польща (42), Росія (1), США (1), Франція (4), 

Фінляндія (2). 

 Пройшли міжнародні стажування та отримали сертифікати 36 

викладачів та студентів. Сертифікати на рівень володіння іноземною мовою 

отримали 100 викладачів.  

У рамках договору про співпрацю Університет відвідали представники 

Федерації обмінів Франція — Україна Жак та Крістіан Форжерон. Протягом  

трьох місяців в Університеті проходив лінгвістичне стажування французькою 

мовою студент по обміну Янг Фанг. 

3.2.3. Стажування та навчання студентів за кордоном  

 

   —  магістрантка групи ЗКК-18м Скляр Анна отримала стипендію за 

програмою Еразмус Мундус Емеральд та навчається в магістратурі 

Університету Ліж`є (Бельгія); 

- магістранти ІПЗ-18м Тіщенко Єлизавета та Куропятник Данило навчалися 

протягом осіннього семестру в Льовенському католицькому Університеті 

(Бельгія) за програмою Еразмус+;     

- у рамках угоди з Федерацією обмінів Франція-Україна (FEFU) пройшли 

професійне стажування у Франції 3 студентки,  доцент Ярова А.Б. викладала 

у економічному ліцеї в м. Париж; 

- магістрант ЕП-18м Ігор Бондаренко навчається за програмою «Подвійний 

диплом» в Люблінській Політехніці (Польща). 

3.2.4. Іноземні студенти 

 

В Університеті навчається 44 студенти денної форми та 26 студентів 

заочної форми навчання, 30 студентів  навчається на підготовчому 

відділенні. Географія студентів, які навчаються в Університеті,  представлена 

12 країнами. 

У 2019 році 22 студенти успішно завершили навчання та отримали 

дипломи бакалаврів та магістрів. 
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3.2.5. Участь у міжнародних програмах та проектах 
 

Успіхом є перемога Університету на отримання гранту за програмою 

Еразмус+. Проект «Розвиток практично орієнтованої студенто-центрованої 

освіти в області моделювання кібер-фізичних систем» став одним серед 8 

проектів переможців в Україні із загальною сумою фінансування майже 1 

млн євро.  

 

Мета та завдання проекту: 

 

- розробити сучасні освітні програми бакалаврів/магістрів у галузі 

інноваційного моделювання та моделювання кібер-фізичних систем 

для високотехнологічної галузі та науково-дослідних установ; 

- підвищити якість освіти та забезпечити ринок праці високоосвіченими 

випускниками бакалаврських та магістерських ступенів; 

- розробити лекційні курси, віртуальні лабораторні практики та 

навчальні матеріали; 

- упровадити сучасну технічну інфраструктуру з інноваційним 

навчальним середовищем для підвищення кваліфікації та вмінь 

викладачів; 

- акредитувати та впровадити нові програми відповідно до рекомендацій 

Болонського процесу, потреб ринку праці та для підвищення 

працездатності випускників; 

- зміцнити співпрацю між бізнесом та Університетами. 

 

Університет є співвиконавцем 2 міжнародних проектів академічної 

мобільності в рамках програми Erasmus+ та Турецької Програми 

академічних обмінів MEVLANA. 

 

 

4.   Фінансово-економічне становище, використання коштів державного 

бюджету, використання закріпленого майна, дотримання вимог 

законодавства під час надання майна в користування іншим особам 

 

4.1. Фінансово-економічне становище, використання коштів 

державного бюджету 

 

Протягом звітного періоду в Університеті забезпечувалося цільове та 

ефективне використання коштів загального та спеціального фондів 

державного бюджету, своєчасне й повне внесення платежів, обов’язкових 
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внесків до державного бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків 

Університету. В Університеті відсутня заборгованість по заробітній платі, за 

спожиті енергоносії й комунальні послуги. 

На  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 року №710 «Про ефективне використання держаних коштів» 

затверджено  план заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення 

витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, план заходів із 

погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду державного бюджету, а також зменшення обсягу 

дебіторської заборгованості. 

Університет  у звітному періоді  своєчасно й у повному обсязі вносив 

платежі до бюджету, зокрема до Пенсійного фонду й державних соціальних 

фондів, виконував кошториси доходів і видатків, не мав і не має 

кредиторської та дебіторської заборгованості перед організаціями й 

фінансовими установами.  

Університет дотримувався встановленого законодавством порядку 

укладання договорів оренди нерухомого майна та розрахунків за ними. 

Забезпечено виконання показників ефективності використання державного 

майна та його збереження, показників майнового стану навчального закладу 

відповідно до нормативно-правових актів. Господарчі та інженерні служби 

Університету виконали значний обсяг робіт, пов’язаних із  підтриманням у 

належному стані та подальшим розвитком майнового комплексу, 

забезпечення життєдіяльності. 

 

4.2. Виконання показників ефективності використання державного 

майна 

Упродовж звітного періоду здійснено заходи зі збереження та 

утримання в належному стані матеріально-технічної бази Університету, 

зокрема: 

Для отримання акта готовності Університету до нового 2019 — 2020 

навчального року були проведені лабораторно-інструментальні дослідження: 
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проведено відбір проб питної води, визначення освітленості, параметрів 

мікроклімату та шумового навантаження в навчальних корпусах на загальну 

суму 2 916,38 грн. 

Для покращення умов навчального процесу придбані: 

- аудиторні дошки на суму 84 995,00 грн; 

- стільці на суму 157 296,00 грн; 

- матеріали для виготовлення парт на суму 80 000,00 грн; 

- світлодіодні лампи на суму 142 252,00 грн.  

З метою підготовки до опалювального сезону виконано державну 

повірку приладів обліку теплової енергії, лічильників холодного 

водопостачання та засобів вимірювальної техніки на загальну  суму 8 094,55 

грн. 

Для виконання ремонтних робіт з усунення протікання системи 

водопостачання в навчальних корпусах, а також для підготовки до нового 

опалювального періоду системи теплопостачання придбано матеріали на 

суму  

7 000,00 грн. 

На виконання припису КП «Кривбасводоканал» та технічних умов 

були придбані прилади обліку водопостачання на об’єкти: навчальний 

корпус №4 (вул. Пушкіна, 44), прибудова навчально-лабораторного корпусу 

зі спортзалом до навчального корпусу №1, виставковий павільйон (вул. 

Віталія  

Матусевича, 11) та навчальний корпус №5 (вул. Трамвайна, 16
б
 ) на загальну 

суму 15 251,10 грн. 

Проведено роботи з очищення каналізаційного колектора за адресою: 

вул. Пушкіна, 44 на суму 5472,00 грн. 

Виготовлено меблі для приміщення приймальної комісії, на які 

придбано матеріали на суму 6 050,00 грн. 

Виконано заміну труб системи опалення та водопостачання в 

приміщеннях навчальних корпусів та лабораторій – 400 м, у гуртожитках – 

100 м. 
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У навчальних корпусах та гуртожитках Університету замінено крани та 

змішувачі в кількості 60 шт., а також бачки —  40 шт. 

Для виконання сантехнічних робіт придбано матеріали на загальну 

суму 55 130,00 грн. 

Проведено штукатурні та малярні роботи аудиторного фонду 

загальною площею 1900 м
2 
та гуртожитків площею 236 м

2
. 

Виконано ремонт ганку центрального входу навчального корпусу №1. 

Для утримання в належному стані корпусів Університету, проведено 

ремонт даху – 60 м
2
. 

На проведення поточних ремонтів власними силами придбано 

матеріалів на суму 13 100,00 грн.  

Для виконання ремонтних робіт з посилення електричної проводки в 

навчальному корпусі №1 та гуртожитку №2, а також для підготовки зливних 

систем корпусів, виведених із навчального процесу, придбано матеріалів на 

суму 50 820,00 грн. 

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог у гуртожитках та 

навчальних корпусах придбано дезінфікуючі та мийні засоби на суму  

64 060,00 грн. 

Для підтримання кліматичних умов у приміщеннях Університету 

придбано 6 теплових гармат та супутні матеріали до них на суму 36 583,00 

грн. 

Державне підприємство «Кривбаспроект» провело обстеження 

технічного стану зовнішньої стіни по осі 8 блока Б, навчального корпусу №6 

та виконало проект на суму 33 800,00 грн. 

Для економії бюджетних коштів на вивезення сміття спиляних гілок 

при омолоджуванні дерев придбано тріскоріз на суму 52 500,00 грн. 

Для безперебійної роботи автотранспорту Університету закуплено 

бензин на суму — 178 698,00 грн, для роботи автотранспорту науково-

дослідних інститутів на суму 396 715,20,00 грн. 

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог у гуртожитках та 

навчальних корпусах проведено профілактичну дезінфекцію на суму  
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10 856,27 грн. 

З метою збільшення робочих місць у комп’ютерних класах для 

студентів було придбано персональні комп’ютери та комп’ютерне 

обладнання на суму 169 996,80 грн. 

Для проведення заходів придбано 3 проектори на суму 33 000,00 грн 

Для виконання робіт з поточного ремонту в навчальних корпусах та 

гуртожитках придбано електроінструменти на суму 10 654,00 грн. 

Для виконання Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту» 

придбано студентські квитки, залікові книжки, дипломи та додатки до 

дипломів на суму 89 865,36  грн. 

Для утримання будівель і споруд НД ГРІ протягом 2019 року придбано 

будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт власними силами 

інституту на суму 85 829,36 грн, та проведено види робіт: 

– заміна електрообладнання (лампи, розетки, провід, стартери, 

кабель); 

– сантехнічні роботи (змішувачі, шланги) у кількості 2 шт.; 

– заміна дверних замків (врізаних, накладних)  — 8 шт.; 

– ремонт дерев’яних рам (саморізи, цвяхи); 

– заміна шарових кранів – 2 шт.; 

– фарбування віконних рам – 144,4 м
2
; 

– фарбування металевих конструкцій (гараж) – 85,8 м
2
; 

– вирівнювання стін цементно-вапняною штукатуркою – 36,3 м
2
; 

– фарбування стін водоемульсійною фарбою – 44,8 м
2
; 

– шпаклювання стін 42,0 м
2
; 

– цегляна кладка стін (гараж, друкарня, центрифуга) – 1175 шт.; 

– вирівнювання стін цементним розчином; 

– фарбування фасаду водоемульсійною фарбою (головний корпус) –  

342 м
2
; 

– установлення чавунних засувок (100 мм, (80 мм) – 4 шт.; 

– заміна труб опалення за допомогою КПТМ 

«Криворіжтепломережа». 

Залучено підрядну організацію для виконання: 

- ремонту даху головного корпусу (піна, стрічка бітумно-полімерна), 

сума витрат складає 719,40 грн; 

- ремонт електричного кабелю 6 кВ на суму 62 865 грн. 
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5. Дотримання умов Колективного договору, Статуту університету 

 

Протягом звітного року виконання Статуту університету 

забезпечувалось у повному обсязі та з дотриманням чинного законодавства. 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 806 від 

26.07.2018 р. «Про перейменування Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» виконано роботу з унесення змін 

до Статуту та викладення його в новій редакції. 

Зокрема, Статут приведено відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», яким внесено ряд змін до Закону України «Про вищу 

освіту», що змінюють порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти, 

умови та строки їх перебування на посаді. 

Трудові відносини між адміністрацією, профспілковою організацією та 

працівниками здійснюються на підставі чинного Колективного договору на 

2017-2021 роки. 

Працівники забезпечуються належними та безпечними умовами праці, 

щорічно здійснюються медичні огляди та забезпечуються всі, встановлені 

чинним законодавством та зазначеним Колективним договором, соціальні 

гарантії, виконуються зобов’язання зі своєчасної та повної виплати 

заробітної плати, виплат на оздоровлення. 

Належно проводиться робота з підготовки приміщень закладу до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

Адміністрація Університету визначає пріоритетним дотримання умов 

відкритості, законності, неупередженості та об’єктивності при розв’язанні 

питань, які виникають під час реалізації прав та виконання обов’язків 

Криворізького національного університету як юридичної особи публічного 

права. 

 

6. Дотримання  вимог законодавства, захист інформації відповідно до 

законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог 

Держаудитслужби та її територіальних органів, виконання вимог 

органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

 

У звітному 2019 році Університет продовжував у своїй діяльності 

дотримуватися Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 



 47 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указів 

Президента України та Постанов Верховної Ради України, актів Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

Університету та інших нормативно-правових актів України.  

У трудових відносинах ректорат Університету дотримується норм 

законодавства про працю, а саме: Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про охорону праці» та 

ін.  

Університет надає платні освітні послуги згідно з переліком і 

порядком, установленими Постановою Кабінету Міністрів України від  

27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності».  

Криворізький національний Університет є розпорядником публічної 

інформації та діє відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, зокрема надає публічну інформацію за 

запитами та оприлюднює її в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах, на інформаційних стендах. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», 

постійно здійснюється контроль за дотриманням порядку надання 

інформації, яка містить персональні дані, й одержанням дозволу від 

працівників та осіб, які навчаються в Університеті, щодо користування їх 

персональними даними. В Університеті запроваджено практику обмеження 

доступу до інформації, що містить персональні дані.  

 

Упродовж 2019 року в Університеті було здійснено десять перевірок: 

1. Підтвердження обґрунтованості виданих документів на оформлення 

пенсій, пов’язаних із нарахуванням заробітної плати, підтвердженням 

трудового стажу та сплати збору до Пенсійного фонду по застрахованих 
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особах (Криворізьке Південне управління Пенсійного фонду м.Кривого Рогу 

Дніпропетровської області ) – 8 перевірок. 

Порушень не встановлено. 

2. 05.08.2019 — 23.08.2019 – планова перевірка з питань дотримання 

встановленого порядку та обґрунтованості видачі й продовження листів 

непрацездатності застрахованим особам за коштами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності за період з 01.07.2017 до 30.06.2019.  

Надано акт перевірки дотримання страхувальником вимог 

законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

 

Порушення: 

- неправильно обчислено середню заробітну плату, а саме: до розрахунку 

середньої заробітної плати включено виплати, які не входять до 

розрахункового періоду (перерахунок заробітної плати відносять до того 

місяця, за який він нарахований); 

- не правильно обчислено середню заробітну плату, а саме: виплати в місяцях 

розрахункового періоду (з першого до першого числа), у яких застрахована 

особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність), не 

виключені з розрахунку. 

 

 Порушення усунено. 

 

3. 16.10.2019 – перевірка додержання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування щодо достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому соціальному страхуванню по застрахованих особах 

(Криворізьке Південне управління Пенсійного фонду м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області) – 1 перевірка. 

Надано припис про усунення порушень. 

Порушення:  

подання недостовірних відомостей щодо одного реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, наданих до реєстру застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування за період 01.07.2004 по 31.12.2004. 

 

Порушення усунено. 
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7. Дотримання прав та законних інтересів осіб із особливими потребами 

 

У період соціальних зрушень у країні толерантне ставлення до 

абітурієнтів з числа пільгових категорій та абітурієнтів із особливими 

потребами набуває важливого значення. 

Тому вступна кампанія 2019 року мала такі особливості: 

на денну форму навчання бакалаврського рівня за пільговими 

категоріями було прийнято:  

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 32 

особи; 

- дитина, батько якої загинув під час участі  в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України – 1 особа; 

- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», зокрема ті, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) у порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України – 3 особи; 

         — особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку 

захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 

лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

07 березня 2008 року за № 189/14880 – 3 особи; 

- особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи 

не менш як 15 років – 10 осіб; 

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» – 2 особи; 
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- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» – 8 осіб (із них 4 є студентами  контрактної 

форми навчання); 

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю – 11 осіб 

(із них 1 є студентом  контрактної форми навчання). 

Для студентів пільгової категорії проводилися тренінги з фінансової 

грамотності з метою навчання студентів-сиріт, студентів, позбавлених 

батьківського піклування, раціонального використання коштів.  

 

8. Ужиття заходів для запобігання проявам корупційних правопорушень 

Звітного року питання запобігання корупції постійно розглядалися під 

час обговорення освітньої, наукової, виховної та господарської діяльності 

університету на засіданнях вчених рад, ректорату університету, оперативних 

нарадах.  

У профілактичній роботі щодо запобігання корупції активно 

використовувалися «Кодекс честі викладача Криворізького національного 

університету», «Кодекс честі студента Криворізького національного 

університету», «Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних 

правопорушень у Криворізькому національному університеті».  

Згідно з планом заходів «Антикорупційної програми на 2018 — 2020 

рр.» постійно велася роз’яснювальна щодо основних положень Закону 

України «Про запобігання корупції» серед працівників, співробітників та 

осіб, які навчаються в університеті; проводилася обов’язкова антикорупційна 

експертиза всіх проектів нормативно-правових актів, які готуються 

структурними підрозділами університету, з метою виявлення в них норм, що 

можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень; керівники 

структурних підрозділів брали участь у нарадах, семінарах, круглих столах із 

питань запобігання й протидії корупції; здійснювався розгляд питань 

стосовно виконання законодавства щодо запобігання корупції, реалізації 
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заходів щодо запобігання корупційним проявам, проводилася робота зі 

скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері; проводилися семінари-

наради посадових осіб університету за участю правоохоронних органів та 

органів юстиції міста; матеріали щодо запобігання й протидії корупції 

розміщувалися на веб-сайті університету; здійснювався контроль за 

дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель, уживалися 

заходи із запобігання можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим зловживанням під час проведення торгів 

(конкурсних торгів). Було проаналізовано декларації про майно, доходи 

витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік, які було подано у 

визначений законодавством термін з метою запобігання протиправним діям, 

які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними, та на 

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими 

особами університету.  

Було проведено 5 заходів роз’яснювального, навчального, методичного 

характеру, зокрема інструктивна нарада з працівниками, які брали участь у 

вступній кампанії; семінар заступників деканів та кураторів навчальних груп 

з питань етичної поведінки та активізації спільної з органами студентського 

самоврядування роботи з виявлення та протидії корупції; круглий стіл з 

питань запобігання корупції під час екзаменаційних сесій. Питання 

запобігання корупції розглядалися в ході заходів «Тижня права».  

Звернень та повідомлень щодо причетності працівників університету 

до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень за 

звітний період не надходило. 

 

 

9. Фізичне виховання студентів, спортивна матеріально — технічна база, 

оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання і спорту 

 

Протягом звітного року в Університету працювали 7 секцій з різних 

видів спорту, де займаються 102 студенти. 

 Студенти-спортсмени брали участь у змаганнях різних рівнів:  

 Волейбол. Дівчата. 
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  05 — 07.10 2019  — команда КНУ стала чемпіоном XXV традиційного 

турніру, присвяченого вшануванню пам’яті Героя Соціалістичної Праці В.Ф. 

Заботіна (м. Херсон). 

Відкритий Кубок міста Кривий Ріг – команда КНУ посіла III місце. 

Важка атлетика. 

 

24 — 29.03.2019 — чемпіонат України серед юніорів (м. Коломия), 

Великий Максим (гірничо-металургійний факультет) —  бронзовий  призер; 

 

8.11.2019 —  кубок області (м. Дніпро),  Перемєна Дмитро (факультет 

інформаційних технологій), Великикй Максим (гірничо-металургійний 

факультет) посіли І місце; Хоменко Наталя (електротехнічний факультет) 

посіла ІІІ місце; 

 17 — 22.11.2019 — чемпіонат України  (м. Харків),  Перемєна Дмитро 

(факультет інформаційних технологій) посів ІІІ місце. 

Футзал. 

Сезон 2018 — 2019 рр. — чемпіонат міста серед закладів вищої освіти, 

команда КНУ посіла I місце.  

Баскетбол. Чоловіки. 

Сезон 2019 — 2020 рр. —  команда КНУ-КДПУ бере участь у 

чемпіонаті України серед команд вищої ліги. На даний час вони посідає І 

місце в турнірній таблиці своєї підгрупи. 

Організовано пройшла традиційна для Університету спартакіада 

«Першокурсник» (2019), щорічною є перемога легкоатлетів у весняному та 

осінньому кросах, а також у традиційній міській легкоатлетичній естафеті.  

 У звітному році  активізувалася співпраця кафедри фізичного 

виховання з міськими засобами масової інформації (ТРК «Рудана», 

«Криворіжжя», міська преса). 

До  спортивної матеріально-технічної бази Університету входять шість 

спортивних залів. 

 Спортивний зал для занять баскетболом та футзалом з одноразовою 

пропускною спроможністю 80 осіб.  Спортивний зал має електронне табло, 
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суддівсько-інформаційне обладнання, 6 баскетбольних щитів, а також 

допоміжні споруди та приміщення: 3 роздягальні загальною площею 153,3 

м
2
, дві душові, загальною площею 32 м

2
, два туалети, кімнату персоналу 

обслуги, тренерську, медичний кабінет, масажну, викладацьку, три трибуни, 

балкон з кількістю місць на 452 особи. Спортивний зал знаходиться у 

відмінному технічному стані. 

 

Два спортивні зали, призначені для занять важкою атлетикою, з 

одночасною пропускною спроможністю відповідно 30 і 40 осіб. Зали мають 

допоміжні споруди та приміщення: три тренерські кімнати, два туалети, 

чотири роздягальні, душову. Зали знаходяться в задовільному технічному 

стані. 

Спортивний зал, призначений для занять волейболом, з одночасною 

пропускною спроможністю 40 осіб.  При спортивному залі є допоміжні 

споруди та приміщення: дві роздягальні, дві душові, два туалети, тренерська 

кімната. Зал знаходиться в задовільному технічному стані.  

Спортивний зал, призначений для занять настільним тенісом. Зал 

обладнаний чотирма столами для настільного тенісу та чотирма 

гімнастичними драбинами. Зал знаходиться в хорошому  технічному стані. 

Спортивний зал, призначений для занять боротьбою та загальною 

фізичною підготовкою з одночасною спроможністю 30 осіб.  

  Спортивний комплекс (вул. Пушкіна,37) для повноцінних 

академічних занять з ігрових, силових видів спорту, а також тренувальних 

занять для студентів – членів збірних команд Університету. До складу 

спортивного комплексу входять: баскетбольна зала,  зала настільного тенісу, 

тренажерна зала. 

До складу матеріально-технічної бази Університету входить спортивне 

ядро, яке включає: футбольне поле розміром 94 х 67 м, баскетбольний 

майданчик розміром 32 х 20 м,   волейбольний майданчик розміром 24 х 14 

м, гандбольний майданчик розміром 40 х 20 м,   тенісний майданчик 

розміром 24 х 12 м, два майданчики з нестандартним тренажерним 



 54 

обладнанням розмірами 110 х 10 м  та 25 х 14 м, а також  три кругові бігові 

доріжки, дві ями для стрибків у довжину з розбігу, які мають покриття з 

регуполу. 

 Протягом звітного року підтримувався стан спортивної бази 

Університету відповідно до сучасних вимог проведення навчального 

процесу, спортивних тренувань і змагань серед студентів, викладачів і 

співробітників. 

 Кожна спортивна зала обладнана стендами з правилами техніки 

безпеки щодо організації та  проведення навчальних та тренувальних занять.   

 Звіт про стан фізичного виховання й спорту в Університеті щорічно 

надається до Дніпропетровського обласного комітету фізичного виховання та 

спорту й оприлюднюється на сайті Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


