
   

 

П Р О Г Р А М А 

кандидата на посаду ректора Криворізького національного університету 

Ступніка Миколи Івановича  

          Криворізький національний університет – один із найстаріших  

технічних навчальних закладів, який за столітню історію свого існування 

утвердився не лише як провідний заклад вищої освіти Кривбасу, особливо в 

галузі підготовки фахівців для гірничо-металургійної промисловості, але й 

своєрідний центр  підготовки  науковців різних рівнів та продукування 

наукових знань.   Університет став дієвим соціальним і кар`єрним «ліфтом» 

для багатьох своїх вихованців та співробітників і осередком культури міста. 

         Поточні вибори керівника Університету почались у мирній країні й 

мають завершитись у зовсім іншому вимірі – в умовах масштабної агресивної 

навали рашистських військ. 

         Україна стала іншою. Ніхто у світі, навіть наші партнери на Заході, не 

очікували такої відсічі, такого єднання фронту й тилу в нашій державі. 

        Й Університет має змінитися. Трансформуватися відповідно до вимог 

воєнного часу, відповідно до завдань відбудови економіки, реалізація яких, 

як свідчить досвід людства, є не менш тяжкою ношею, ніж тягар власне 

війни.  

        Маємо для цього потужний потенціал нашої Alma Mater та її 

найцінніший скарб – студентів, викладачів, співробітників. 

       Саме від них, хто не злякався випробувань й попри все тримає «свій 

фронт» і продовжує самовіддано працювати, залежить стійкість, прогрес і 

майбутнє нашого Університету та нашої держави – і  на полі бою, і під час її 

відбудови.  

       Процес пізнання, генерації й освоєння нових знань жодна війна не 

зупинить.  

 

1. Стратегічні цілі 

· об`єднання університетського загалу довкола спільних цінностей задля 

миру, розвитку та світлого майбутнього нашої Батьківщини, активна участь у 

зміцненні країни  воєнного та післявоєнного періоду;   

 



 

· розбудова  внутрішніх  освітньо-наукових процесів  Університету на 

засадах Професійності, Відповідальності, Компетентності, Свободи, 

Духовності, Патріотизму, Доброчесності; 

· формування активної позиції у справі науково-методичного супроводу 

освітніх реформ у державі; 

· подальший розвиток мережі партнерських інституцій та установ в Україні 

та за кордоном для реалізації різноформатних проєктів освітнього, наукового, 

соціально-громадянського, спортивно-оздоровчого та культурно-мистецького 

напрямків; 

· зміцнення позицій Університету в рейтингах та покращення вебометричних 

показників науково-педагогічних працівників; 

· активізація зусиль колективу Університету, спрямованих на збереження та 

зростання контингенту здобувачів вищої освіти. 

2. Корпоративна культура 

· розвиток традицій Університету, які формують національну  ідентичність, 

патріотизм, доброчинність і волонтерство учасників освітнього процесу; 

· підтримка позитивного іміджу  на міжнародному та українському рівнях і в 

територіальній громаді міста Кривий Ріг через реалізацію суспільно 

значущих проєктів,  використання та популяризація корпоративного іміджу 

Університету зовні. 

 

3. Розвиток персоналу 

· ініціювання нового комплексу взаємовідносин у колективі, розвиток 

взаємодопомоги між співробітниками й підрозділами та, водночас, 

підвищення рівня вимогливості під час воєнного стану; 

· запровадження програм індивідуального професійного вдосконалення; 

· застосування передових технологій покращення менеджменту науково-

освітніх процесів в Університеті; 

· дотримання культури академічної доброчесності, запровадження механізмів 

для запобігання випадкам плагіату та унеможливлення інших проявів 

недоброчесної поведінки; 

 

 



 

· активна співпраця зі студентським самоврядуванням Університету, 

подальше розроблення механізмів зворотного зв’язку зі студентами та 

роботодавцями; 

· пошук варіантів розвитку системи матеріального заохочення працівників в 

умовах воєнного стану з метою стимулювання ефективної, творчої, 

ініціативної діяльності. 

 

4. Студентоцентризм 

· удосконалення принципів, технологій та методик  профорієнтаційної 

роботи, сприяння вступникам у свідомому виборі освітніх і освітньо-

наукових програм; 

· створення комфортних умов для реалізації студентами, аспірантами, 

докторантами індивідуальної освітньої траєкторії;  

· забезпечення соціального захисту студентів згідно з вимогами чинного 

законодавства, необхідних побутових умов проживання в гуртожитках 

Університету; 

· сприяння роботі органів студентського самоврядування та участі здобувачів 

освіти в діяльності Університету та інституціях громадянського суспільства. 

 

5. Якість освіти 

· усебічна підтримка інноваційних форм і методів  викладання та сучасних 

видів освітньої практики (розширення потенціалу дистанційного навчання, 

електронні навчальні курси, реалізація концептуальних положень дуальної 

освіти); 

· забезпечення ефективного виконання практичної компоненти освітніх 

програм із урахуванням рекомендаційних характеристик потенційних 

роботодавців  та здійснення фактичного закріплення професійних навичок на 

практиці (спеціальні програми з підприємствами «МЕТІНВЕСТ 

ХОЛДИНГУ», проєкт «Нова фабрика» з «АрселорМіттал Кривий Ріг»); 

· удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, моніторинг 

рівня викладання нормативних та спеціальних курсів та їхнього навчально-

методичного супроводу. 

 

 



 

 

6. Дослідження 

· сприяння розвитку сучасних наукових шкіл та підтримка започаткування 

нових напрямів досліджень, зокрема тих, які відповідають передовим 

тенденціям розвитку суспільства, економіки, завданням обороноздатності 

держави, енергоефективності, соціальної та екологічної безпеки; 

· забезпечення утримання та зростання обсягів наукових досліджень, 

розширення кола замовників наукової продукції Університету; 

· активізація системи захисту інтелектуальної власності, комерціалізації 

наукових розробок; 

· підтримка та створення  сприятливих умов для виконання проєктно-

грантових досліджень науковцями Університету, зокрема молодими 

вченими. 

7. Інноваційність 

· забезпечення постійного впровадження новітніх технологій та інноваційних 

методик в освітній процес, наукову діяльність Університету; 

· налагодження системної роботи зі створення та підтримки стартапів. 

 

8. Інтернаціоналізація 

· розширення та підвищення дієвості  мережі іноземних партнерів та 

поглиблення співпраці за укладеними угодами для забезпечення участі 

Університету в міжнародних університетських асоціаціях, спілках, 

консорціумах;  

· активізація  входження дослідницьких колективів Університету в 

європейський дослідницький простір,  мобілізація організаційних зусиль для 

більш активної участі у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020»; 

· підтримка академічної мобільності студентів і викладачів, збільшення 

кількості активних учасників «ERASMUS+” та  інших міжнародних програм. 

 

 

 

 



 

 

9. Керування розвитком 

· продовження  роботи щодо імплементації законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших 

нормативно-правових актів, що стосуються статутної діяльності 

Університету; 

· забезпечення  передбачуваності та ефективності управлінських рішень, 

прогнозованості їх результатів, дотримання розподілу повноважень між 

представницькими органами самоврядування та структурами керування; 

· забезпечення ефективної взаємодії з Наглядовою радою Університету. 

 

10.  Інфраструктура  

· підтримка та поліпшення матеріальної бази Університету в усіх її 

складових, створення комфортних умов для освітньої, наукової діяльності; 

· підтримка необхідного рівня технічного забезпечення Університету;  

· реконструкція  стадіону Університету в сучасний спортивний комплекс 

згідно з Меморандумом  про співпрацю з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

 

11.  Безпека 

· виконання вимог чинного законодавства щодо безпечних та здорових  умов 

для всіх здобувачів освіти, працівників та відвідувачів Університету; 

· завершення обладнання адміністративних та освітньо-наукових корпусів і 

гуртожитків Університету сучасною пожежною сигналізацією та засобами 

пожежогасіння; 

· продовження обладнання системами відеоспостереження адміністративних 

та освітньо-наукових приміщень Університету; 

· забезпечення комплексного захисту баз даних Університету. 

 

 

 


