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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» — проєкті 

ЮНЕСКО, сформованому за індексами оцінок якості науково-педагогічного 

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

Університет посідає 50 позицію з 200 кращих закладів вищої освіти 

України.    

 

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

П’ятий  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 726 до 817), кількістю цитувань (від 2959 до 4320), індексом 

Гірша (від 26 до 31) Університет посідає 30 місце.  Ця позиція є на 12 щаблів 

вищою порівняно з минулорічною. 
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Рис.2. Рейтинг Університету в  Scopus 

У рейтингу Webometrics Ranking of World`s Universities, який 

відображає impact, openness, excellence rank, т.б. вплив, відкритість, перевагу 

закладу вищої освіти в мережі Інтернет,  Університет посідає 18 місце, що є 

на 14 позицій вище порівняно з  минулим роком. 

 

1.2. Нагороди працівників та студентів 

У 2021 році отримали нагороди працівники та студенти Криворізького 

національного університету. 

Подякою Міністерства освіти і науки України нагороджено завідувачку 

кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій Моркун Наталю 

Володимирівну. 

Грамотою Національної академії педагогічних наук України 

нагороджено завідувача кафедри автоматизованих електромеханічних систем 

у промисловості та транспорті Сінчука Олега Миколайовича. 

Нагрудним знаком «За заслуги перед містом» III ступеня нагороджено 

декана будівельного факультету Астахова Валентина Івановича. 

Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради з нагоди 

Дня молоді нагороджено декана факультету механічної інженерії та 

транспорту Пікільняка Андрія Валерійовича. 

Грамотою департаменту освіти і науки виконкому Криворізької 

міської ради з нагоди Дня науки нагороджено завідувача кафедри геології і 

прикладної мінералогії Євтєхова Валерія Дмитровича. 

Грамотою департаменту освіти і науки виконкому Криворізької 

міської ради з нагоди Дня науки нагороджено доцента кафедри 

комп’ютерних систем та мереж Кумченка Юрія Олександровича. 

Почесною грамотою виконкому Металургійної районної в місті ради з 

нагоди Дня молоді нагороджено асистента кафедри підземної розробки 

родовищ корисних копалин Грищенка Михайла Анатолійовича.  
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Почесною грамотою виконкому Металургійної районної у місті ради з 

нагоди Дня Молоді нагороджено провідного фахівця Центру сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників Тітову Дарію Володимирівну. 

Грамотою виконкому Металургійної районної в місті ради з нагоди 

Дня молоді нагороджено начальника планового відділу Назарову Ганну 

Володимирівну. 

Відзнакою міського голови — годинником з іменним написом 

Криворізького міського голови нагороджено доцента кафедри права Палій Євгенію 

Анатоліївну.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.07.2021 № 865 у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт студенти університету одержали 27 дипломів, із них – 9 дипломів I 

ступеня. 

Керівниками робіт цих студентів були професори Письменний С.В., 

Попов С.О., доценти Долгіх Л.В., Ніколаєнко К.В., Почужевський О.Д., 

Демченко О.С. 

Спортивні досягнення 2021 року: перемоги волейболісток 

Університету (тренер Сердюк І.С.). Волейболістки — чемпіони міста та 

володарки Кубку Кривого Рогу.  

 

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  2021 року відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» в Університеті оновлено низку положень з організації освітнього 

процесу та його кадрового забезпечення, зокрема: 
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 Положення про професійний розвиток науково-педагогічних 

працівників Криворізького національного університету; 

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті; 

 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в 

Криворізькому національному університеті; 

 Положення про порядок проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії в Криворізькому національному університеті; 

  Доповнення до «Положення про організацію освітнього процесу  у 

Криворізькому національному університеті» в частинах:  

 щодо процедур роботи з освітніми програмами, спрямованих на 

забезпечення якості освітніх програм і якісної організації освітньої діяльності 

університету, установлення чіткого, прозорого та обов’язкового для всіх 

порядку розроблення, затвердження, моніторингу та закриття освітніх 

програм; 

 щодо гаранта освітньої програми;  

 щодо проведення відкритих занять та взаємовідвідувань;  

 в частині атестації здобувачів вищої освіти. 

 

2.2. Результати вступної кампанії 

          Вступна кампанія 2021 року в Криворізькому національному 

Університеті пройшла прозоро й відкрито.  

Інфографіку термінів вступної кампанії подано на рис. 3 – 6. 
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Рис. 3 
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Рис. 4. 
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Рис.5 
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Рис. 6 

 

Динаміку структури заяв, поданих до Університету під час вступних 

кампаній 2019-2021 рр., відображено на рис. 7. 

  

 

 

Рис. 7. Динаміка структури поданих заяв 
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Найбільшу кількість заяв подано на спеціальності, які наведено на рис. 8. 

 

  Рис. 8. Перелік спеціальностей, на які подано найбільшу кількість заяв 

На перший курс навчання денної форми здобуття освіти за освітніми 

програмами підготовки бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти в 

2021 році Міністерство освіти і науки України затвердило для Університету 

464 місця (у 2019 – 571, у 2020 –  483). 

За рекомендацією ЄДЕБО місця державного замовлення для навчання в 

Університеті отримали 220 осіб на денну та 25 осіб на заочну форму здобуття 

освіти, із яких було зараховано 197 осіб (у 2019 – 218, у 2020 – 221). 

Динаміку максимальної кількості місць державного замовлення, 

наданих ЄДЕБО рекомендацій та фактичної кількості зарахованих осіб 

денної форми здобуття освіти за 2018-2021 рр. наведено на рис. 9. 

 

 

Рис.9. Динаміка максимальної кількості місць державного замовлення, 

рекомендацій ЄДЕБО та фактичної кількості зарахованих осіб денної 

форми здобуття освіти 
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Усього в 2021 році на навчання до факультетів Університету 

зараховано 917 вступників, зокрема: 557 – за ступенем «бакалавр», 360 особи 

– за ступенем «магістр». 

Чисельність вступників, зарахованих на навчання у 2019-2021 рр., 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Чисельність вступників, зарахованих на навчання у 2019-2021 рр. 

БАКАЛАВР МАГІСТР 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

937 751 557 701 382 360 

Разом 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 

1638 1133 917 

 

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 2019-2021 рр., 

відображає рис. 10.  

 

Рис. 10. Чисельність вступників, зарахованих на навчання за 

державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб 
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765 

596 540 

873 

537 

377 

Держзамовлення Контракт 



13 

 

Чисельність вступників, прийнятих на навчання за ступенем 

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

навчання, наведено на рис. 11. 

БАКАЛАВР  

на базі ОКР «молодший спеціаліст» 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 

494 254 188 

 

 

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

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

навчання 

Відповідно до Умов прийому було здійснено переведення 12 

вступників на вакантні бюджетні місця денної форми навчання за 

спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення», «Гірництво», 

«Металургія», «Будівництво та цивільна інженерія», «Комп’ютерна 

інженерія, «Науки про Землю». 

Університет звернувся з проханням до МОН України виділити 6 

додаткових місць за всіма рівнями освіти для вступників, які мають 

спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням. Було 

виділено лише одне місце. 
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2.3. Профорієнтаційна та маркетингова діяльність  

2021 рік став роком розпочатої масштабної маркетингової діяльності, 

складовими якої є профорієнтаційна, рекламно-інформаційна, іміджева 

діяльність, діяльність із формування в споживача освітніх послуг упевненості 

у високому професіоналізмі викладачів, наявності розвинутої матеріальної 

бази, із дотримання сталих традицій університету.  

Об`єкти цієї діяльності наведено на рис.12. 

 

 Рис.12. Об`єкти маркетингової  діяльності  університету 

Профорієнтаційна діяльність здійснюється шляхом розповсюдження 

інформації про спеціальності та надання консультацій щодо особливостей 

підготовки фахівців та умов вступу. 

 Загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи 2021р. наведено на 

рис.13. 
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7

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА   ДІЯЛЬНІСТЬ

Проведені загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи
у 2021 році

Дата Назва заходу

13лютого День відкритих дверей (онлайн)

Лютий-

березень

Проведення 6 онлайн-зустрічей з випускниками коледжів 

КНУ

Травень-

червень

Розповсюдження інформаційних буклетів університету 

випускникам шкіл після тестування біля пунктів 

проведення ЗНО

19 червня 
День відкритих дверей (очно, конференц-зал головного 

корпусу)

8 вересня 
Зустріч з випускниками гірничо-електромеханічного 

коледжу КНУ (очно)

Вересень 2021-

квітень 2022
Проведення курсів підготовки до ЗНО для вступу до ЗВО

 

Рис.13. Загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи 

Системні профорієнтаційні заходи 2021 кафедр і факультетів наведено 

на рис.14. 

8

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА   ДІЯЛЬНІСТЬ

Проведені індивідуальні  системні профорієнтаційні 
заходи кафедр і факультетів у 2021 році

Дата Назва заходу

Постійно Відвідування батьківських зборів

Постійно

Відвідування випускників у школах та налагодження 

особистих контактів з адміністрацією школи  та класним 

керівником

Щороку Оновлення інформаційних буклетів

Проведено 
частково 

(через 
посилення 

карантинних 
обмежень)

Проведення профорієнтаційного уроку «Твій вибір вирішує 

твій успіх»

Проведення тижня профорієнтації факультетів університету

5-денний молодіжний форум «Успішний вступ» для 

учнівської молоді під час осінніх канікул 

Екскурсія до університету «Один день з життя студента» 

Профінформаційні зустрічі «Щоб обирати - корисно знати»

         

Рис.14. Системні профорієнтаційні заходи 
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Рекламно-інформаційною діяльністю забезпечувались: якісне та  

всебічне представлення Університету в інформаційному просторі; 

популяризація  знань про Університет в Україні та за кордоном; розроблення 

стратегії розвитку соціальних мереж і вебсторінок Університету; ведення 

офіційної сторінки в соціальних мережах та наповнення вебсайту 

Університету. 

Заходи рекламно-інформаційної діяльності наведено на рис.15. 

17

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА   ДІЯЛЬНІСТЬ

Приймальна 
комісія

Оновлення вкладки для вступника на головній сторінці сайту університету 

Створення на сторінці університету в Instagram блоку «Вступ 2021»

Підтримка функціонування Telegram-каналу для зворотного зв'язку приймальної 

комісії зі вступниками, здобувачів освіти з адміністрацією університету

Оновлення стенду «Терміни вступної кампанії 2021»

Друк оновлених буклетів (роздавали випускникам після складання ЗНО)

Реклама (0564.ua) в Instagram (23.06-23.07)

Facebook (28.06-28.07)

Реклама на радіо (4 радіостанції - ХІТ FM, Русское радио, RELAX, Radio ROKS)

(5 місяців - березень-липень)

Реклама на ТРК «РУДАНА» шляхом участі представників університету в 

телепередачах «10 хвилин», «Ракурс», блоках новин

Запис та представлення на ютуб каналі університету 3 відеороликів про умови вступу

Викладення актуальної інформації щодо вступу у Facebook та Instagram на сторінках 

КНУ та групи Приймальна комісія КНУ

Оновлення вуличного стенда при вході до  головного корпусу  університету

 

Рис.15. Рекламно-інформаційна діяльність  

Іміджева діяльність базувалася на формуванні позитивного сприйняття 

Університету, на  формуванні кола партнерів, які створюють позитивний 

імідж та підтримують Університет, підтримці корпоративної культури 

Університету, зокрема:  

 - ребрендинг університету, оновлення логотипу, виготовлення 

орендованої продукції (рис.16,а); 
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ІМІДЖЕВА   ДІЯЛЬНІСТЬ

Приймальна 
комісія

 

Рис.16,а. Іміджева діяльність  

- співпраця з великими промисловими партнерами "АрселорМіттал 

Кривий Ріг" (проєкт Нова фабрика), підприємствами Метінвесту 

(стипендіальні програми), співпраця із Зеленим центром Метінвест, ГО 

"Криворізька фундація майбутнього", підприємствами Ferexpo і т.д.; 

- проведення студрадою університету студентського фестивалю 

"Студфест 2021" ; 

- участь директора Геолого-мінералогічного музею та викладачів 

кафедри геології  та прикладної мінералогії в  міському заході Industrialfest 

2021 (23 серпня 2021); 

- запис привітань ректора, голови студради до визначних свят і подій, 

що підтримує корпоративну культуру; значний вплив на підтримку 

корпоративної культури має  профспілка університету та міжнародний 

відділ: організація екскурсій, створення святкової атмосфери на свята 

(рис.16,б).  
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20

ДІЯЛЬНІСТЬ З ФОРМУВАННЯ У СПОЖИВАЧА 
ВІДЧУТТЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПОКУПКОЮ

Приймальна 
комісія

 

Рис.16,б. Іміджева діяльність 

 

2.4. Формування контингенту студентів 

У 2021 році в Криворізькому національному університеті 

здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти за денною та заочною 

формами здобуття освіти за 26 освітніми програмами першого 

(бакалаврського) рівня освіти з 14 галузей знань, за 35 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 2021 році подано в табл.3. 

                                                                                                Таблиця 2 

Загальна чисельність студентів у 2021 році 

Ступені вищої 

освіти 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Разом 

Молодший 

бакалавр 

3553 769 4322 

Бакалавр 1791 645 2436 

Магістр 505 237 742 

Аспірант 35 4 39 

Разом 5884 1655 7539 
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Динаміку чисельності студентів Університету впродовж 2019 - 2021 рр. 

наведено на рис. 17. 

.  

Рис.17. Динаміка чисельності студентів упродовж 2019 - 2021 рр. 

На рис.18 та рис.19 надано контингент студентів денної та заочної 

форм здобуття освіти факультетів університету за спеціальностями станом на 

31.08.2021 р. 

Денна форма здобуття освіти 

 

Рис.18. Контингент студентів денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями  
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Заочна форма здобуття освіти 

 

Рис.19. Контингент студентів заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями 

 

2.5. Організація освітнього процесу 

2.5.1. Ліцензування, акредитація освітньої діяльності та 

розроблення нових освітніх програм підготовки фахівців 

Упродовж 2021 року в Університеті проводилася планова робота з 

акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Проведено 

такі акредитаційні експертизи: 
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- «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». 

- «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека». 

- «Металургія» спеціальності 136 «Металургія». 

- «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 

«Транспортні технології». 

За другим (магістерським) рівнем: 

- «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека». 

- «Професійна освіта (Цифрові технології)» спеціальності 015 «Професійна 

освіта». 

- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

За третім (освітньо-науковим) рівнем: 

- «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія». 

- «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування». 

Три  з чотирьох  освітніх  програм за першим (бакалаврським) рівнем 

отримали рішення Національного Агентства із забезпечення якості вищої 

освіти  про акредитацію. Освітня програма «Геологія» за першим 

(бакалаврським) рівнем отримала умовну акредитацію і 22-24 грудня 2021 

року пройшла повторну. Очікується звіт експертної групи за результатами 

експертизи. 

Освітні програми «Цивільна безпека» та «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» за другим (магістерським рівнем) у другому півріччі 

2021 року пройшли повторні (після умовних) акредитаційні експертизи. Усі 

інші програми другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 

рівнів акредитовані. 

Освітня програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (первинна акредитація) зараз 

знаходиться на етапі призначення експертної групи для проведення 
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акредитаційної експертизи. 

Після завершення акредитаційної процедури гаранти освітніх програм, 

які акредитувались протягом року, розробили заходи щодо врахування 

рекомендацій експертів та усунення виявлених ними недоліків, призначено 

відповідальні за їх реалізацію. Звіти про їх виконання надаються 

проректорові з науково-педагогічної і навчальної роботи, інформація щодо 

зазначених заходів та стану їх реалізації оприлюднюється на сайті 

Університету. Якісний склад груп забезпечення освітніх програм з 

урахуванням вимог нових Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 24 

березня 2021 року №365) затверджено наказом по Університету.  

Кафедри  Університету   надали такі пропозиції щодо відкриття нових 

освітніх програм: 

1. Кафедра комп'ютерних систем та мереж розглядає можливість 

відкриття ОП “Інформаційні технології” за першим (бакалаврським) рівнем. 

2. Кафедра автоматизованих електромеханічних систем у 

промисловості та транспорті розглядає можливість відкриття ОП 

“Електроніка” за початковим  (короткий цикл) рівнем вищої освіти.  

 

На табл. 3 та рис. 20 надано перспективний план акредитації освітніх 

програм  

                                                                                                   Таблиця 3 

Перспектива акредитації освітніх програм 

  

2021-22 

н.р. 

2022-23 

н.р. 

2023-24 

н.р. 

2024-25 

н.р. 

2025-26 

н.р. 

Перший 

(бакалаврський) рівень 
2 2 15 2 2 

Другий 

(магістерський) рівень 
1 2 26 3 4 

Третій (освітньо-

науковий) рівень  
1 1 1 0 0 
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Рис.20. Перспектива акредитації освітніх програм 

 

2.5.2. Якість підготовки фахівців 

           

      У  звітному році проведено роботу  щодо розроблення та введення в 

дію нових освітніх програм  та навчальних планів  згідно із затвердженими 

наказами Міністерства освіти і науки України стандартами як для першого 

(бакалаврського), так і для другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Це 

спеціальності:  

081 Право - за другим (магістерським) рівнем;  

103 Науки про Землю - за другим (магістерським) рівнем;              

121 Інженерія програмного забезпечення  - за другим (магістерським) 

рівнем;   

123 Комп’ютерна інженерія - за другим (магістерським) рівнем;  

131 Прикладна механіка - за другим (магістерським) рівнем;  

133 Галузеве машинобудування -  за першим (бакалаврським) рівнем, 

за другим (магістерським) рівнем;  

144 Теплоенергетика - за другим (магістерським) рівнем; 
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151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - за другим 

(магістерським) рівнем;                   

184 Гірництво - за першим (бакалаврським) рівнем;  

192 Будівництво - за першим (бакалаврським) рівнем;  

193 Геодезія - за першим (бакалаврським) рівнем;  

263 Цивільна безпека - за другим (магістерським) рівнем;  

274 Автомобільний транспорт - за першим (бакалаврським) рівнем;  

275 Транспортні технології (за видами) - за другим (магістерським) 

рівнем;  

015 Професійна освіта - за другим (магістерським) рівнем;  

281 Публічне управління та адміністрування - за другим 

(магістерським) рівнем. 

Для забезпечення якісного періодичного перегляду та моніторингу, 

оновлення змісту чинних освітніх програм гаранти ОП, керівники 

структурних підрозділів організували роботу, яка спрямована на їх 

модернізацію (перегляд та вдосконалення їх цілей і програмних результатів 

навчання, відповідність та узгодження їх освітніх компонентів), 

удосконалення чинних навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти. Протягом лютого-серпня 2021 року засіданнями Вченої ради було 

розглянуто й затверджено звернення деканів факультетів щодо модернізації 

документації, яка  унормовує навчальний процес.  

Згідно з рішенням Вченої ради від 30.03.2021 р. (протокол №8) 

запроваджено видачу випускникам Університету документів про вищу освіту 

(дипломів, додатків до них,  академічної довідки) європейського зразка. 

Слідуючи очікуванням сучасного студентства не лише в обсязі 

інформації, але й у можливості її практичного застосування, Університет 

ініціює нові форми та методи освіти. 

Новою моделлю освітньої послуги є формат навчально-пізнавального 

проєкту «Нова Фабрика». Проєкт поєднує надання поглиблених знань з 

металургійних дисциплін, орієнтований на підготовку фахівців різного 
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профілю для нашого стейкголдеру - роботодавця  ПАТ  «АрселорМіттал 

Кривий Ріг».  Проєкт передбачає практику застосування отриманих знань за 

фахом у реальному виробництві, управлінських навичок, ознайомлення в 

реальних цехах з новітнім обладнанням, додаткове вивчення іноземної мови.  

Для якісного проведення додаткових занять для студентів різних груп, 

курсів та форм навчання організовано окремі гнучкі графіки та розклади 

занять, організовані ситуаційні мобільні поточні групи. Згідно з 

розробленими під конкретний проєкт навчальними планами для викладачів 

кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва розраховано 

навчальне навантаження та складено комфортні графіки роботи, які 

коригуються   залежно  від карантинних обмежень. 

У звітному  році неабияким викликом для студентів та викладачів став 

довготривалий перехід на «WorkFromHome» в період карантину.  

У доволі стислі терміни освітній процес було переформатовано, а саме 

організовано проведення навчальних занять у дистанційній формі. 

Для студентів денної та заочної форм здобуття освіти створено 

Classroom(и) за всіма навчальними дисциплінами. Викладачі ретельно 

освоїли можливості дистанційних програм (розміщення лекційного, 

навчально-методичного, нормативного матеріалу; надання групових і 

індивідуальних завдань, зокрема із запланованим терміном їх отримання 

студентами; реєстрація студентського загалу, який вивчає відповідну 

дисципліну; можливості широкого спілкування викладача зі студентами та 

ін.).  

Дистанційна форма навчання не може конкурувати з традиційною, 

особливо для технічних спеціальностей. Набутий досвід роботи з 

платформами WORKSPACE від кампанії Google, МООDLE, Zoom  повинен 

широко застосовуватися при організації освітнього процесу за традиційною 

формою навчання. 

Дослухаючись до порад представників Міністерства освіти і науки 

України, Університет не знехтував необхідністю підвищення компетентності, 
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самовдосконалення викладачів при роботі в онлайн-режимі. Наказами від 

12.10.2020 р. №307 та від 13.11.2020 р. № 351 «Щодо організації 

дистанційного навчання в умовах карантину» забезпечувалася дієвість 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Завідувачі кафедр  мали 

можливість контролю якості проведення занять викладачами, рівня 

підготовленості студентів. 

Було надано доступ до показових занять викладачів кафедр науково-

педагогічному персоналу для взаємонавчання, вивчення досвіду з метою 

вдосконалення педагогічної майстерності з використанням новітніх освітніх 

технологій, демонстрації передових методик викладання для молодих 

викладачів. 

За результатами заліково-екзаменаційних сесії, показники успішності 

та якості знань студентів лишилися в межах минулорічних. 

 

2.5.3. Підсумки атестації випускників 

Результати підсумкових атестацій останнього випуску дають 

показники, які свідчать про покращення результатів порівняно з попереднім 

навчальним роком              

Таблиця 4. 

Підсумки атестації випускників у 2021 році 

 
Ступінь 

вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Кількість 

випускникі

в 

Частка випускників, які за підсумками 

атестації отримали оцінку,% 

Видано 

Якість Успішність дипломів з 

відмінно добре задовільно відзнакою,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2020-2021 н.р. (червень) 

  

бакалавр 

денна 486 141 29,0 246 50,6 98 20,2 31 6,4 79,6 99,8 

заочна 299 61 20,4 207 69,2 31 10,4 3 1,0 89,6 100,0 

разом 785 202 25,8 453 57,8 129 16,5 34 4,3 83,5 100,0 

магістр 
(перехресний 

вступ) 

денна 24 17 70,8 5 20,8 2 8,3 3 12,5 91,7 100,0 

заочна 126 82 65,1 41 32,5 3 2,4 21 16,7 97,6 100,0 

разом 150 99 66,0 46 30,7 5 3,3 24 16,0 96,7 100,0 

Разом 

 

935 301 32,2 499 53,4 134 14,3 58 6,2 85,6 99,9 

2020-2021 н.р. (грудень) 

  

магістр 

денна 331 191 57,7 129 39,0 11 3,3 72 21,8 96,7 100,0 

заочна 171 80 46,8 85 49,7 6 3,5 10 5,8 96,5 100,0 

разом 502 271 54,0 214 42,6 17 3,4 82 16,3 96,6 100,0 

Разом 

 

502 271 53,9 214 42,5 17 3,4 82 16,3 96,4 99,8 
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Задля наочності ці цифрові показники подано у діаграмах на рис.21-23. 

 

Рис. 21.  Кількість випускників 

 

Рис. 22. Якість захищених робіт випускниками денної форми навчання 

 

Рис. 23.  Якість захищених робіт випускниками заочної форми 

навчання 
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2.5.4. Кадрове забезпечення 

 

Якісні параметри складу науково-педагогічного потенціалу 

Університету наведено в табл.5. 

                                                                                                        Таблиця 5 

             Якісні параметри кадрового забезпечення освітнього процесу 

у 2019- 2021 рр. 

№ 

з/п 

Назви показників 2019  2020 2021 

1. Кількість кафедр 35 35 34 

2. Кількість випускових кафедр 29 29 29 

3. 
Кількість науково-педагогічних 

працівників (штатних), осіб 

378 348 311 

4. 
Кількість науково-педагогічних 

працівників (сумісників), осіб 

18 16 13 

5. 
Кількість докторів наук, професорів 

(штатних), осіб 

58 61 54 

6. 
Кількість докторів наук, професорів 

(сумісників) 

5 5 5 

7. 
Кількість кандидатів наук, доцентів 

(штатних) 

169 175 192 

8. 
Кількість кандидатів наук, доцентів 

(сумісників) 

4 2 6 

9. 
Кількість кафедр, які очолюють доктори 

наук, професори 

22 21 22 

10. 
Кількість випускових кафедр, які 

очолюють доктори наук, професори 

19 19 20 

 

            Важливою компонентою системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти в Університеті є безперервне вдосконалення професійних і 

особистісних компетентностей науково-педагогічного, педагогічного та 

керівного персоналу. 

 На виконання Закону України «Про вищу освіту» та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» розроблено та 

затверджено Вченою радою «Положення про професійний розвиток  
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науково-педагогічних працівників Криворізького національного 

університету».  

 Збільшилась увага  науково-педагогічних працівників щодо  

необхідності перегляду підходів до підвищення  рівня професійного розвитку 

шляхом навчання як за програмами підвищення кваліфікації та стажування в 

Україні,  так і за кордоном. 

 У рамках проєкту програми  Erasmus+  № 619227-EPP-1-2020-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP:  «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до 

досконалості викладання / UTTERLY» оголошено відкритий конкурс на 

участь у команді майбутнього Центру Сертифікації викладачів у 

Криворізькому національному університеті із можливістю пройти 

міжнародне стажування в університетах ЄС: 

· Університет Вітовта Великого, Литва; 

· Байройтський університет, Німеччина; 

· Версальський університет Сен-Кантен, Франція. 

 Пропозиції забезпечили викладачів Університету якісним навчанням та 

сертифікатами про підвищення кваліфікації різного обсягу, наприклад: 

-  Шахно А.Ю. - Міжнародний освітній грант №EG/U/2021/08/12 від 

Міжнародного історико-біографічного інституту (Дубай-Нью-Йорк - Рим – 

Єрусалим – Пекін), активна участь у II Міжнародній програмі підвищення 

кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та 

науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами 

Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для 

Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» з 

12 серпня 2021р. по 12 жовтня 2021р. в обсязі 180 годин або 6 кредитів ECTS 

(з них 15 годин інклюзивної освіти/ 0,5 кредиту ECTS). 

 

- Астаф’єва К.О. - сертифікат №SCIR-2021-0198 «Digital management of 

scientific research in public administration». International conference on 

Relationship between public administration and business entities management 

(RPABM-2021). February 15- March 26. 2021. Tallinn. Estonia.  Обсяг 

навчального часу (кредити ECTS) – 3 (90 год.). 

 

- Турило А.А. - SERTIFICATE OF COMPLETION/INTERNSHIP 

«The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the 
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European Educational Practice (Economics. Finance and banking)». July 02.2020-

October 02.2020 в обсязі 180 годин. Registration number KPK 20/10/22/. 

 

        Сертифікати про навчання за курсом «Цифрові інструменти Google для 

закладів вищої, фахової передвищої освіти» в Академії цифрового розвитку, 

організованого Міністерством освіти і науки України за підтримки Google 

Україна отримали 22 викладачі Університету. 

        Ще частина науково-педагогічних працівників отримали сертифікати 

про підвищення кваліфікації, обравши для себе таке: 

- підвищення кваліфікації із застосування сучасних методів організації 

та проведення навчального процесу в дистанційному та змішаному форматі 

«Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в 

онлайн-форматі» (Бондар О.В. Сертифікат (№1770.20 від 23 грудня 2020р.); 

 

- підвищення кваліфікації з курсу «Хмарні технології у дистанційному 

навчанні в умовах карантину» Державного університету «Житомирська 

політехніка» (Бондар О.В. Сертифікат (ПК 05407870/372-20 від 13.04.20) ; 

 

- підвищення кваліфікації з курсу «Хмарні сервіси відкритої науки для 

освітян» Державного університету «Житомирська політехніка» з 18.05.20. по 

22.05.20 в обсязі 15 годин. (Бондар О.В.  Сертифікат (ПК 05407870/913-20 від 

27.05.20). Використано можливість накопичувальної схеми підвищення 

кваліфікації; 

 

- флеш-курс «Технології та принципи дистанційного навчання: 

формування цифрової компетентності педагога-тьютора».  ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної 

освіти (Панова С.М., Сертифікат № 367/20-ВУ від 25.08.2020р, Кірієнко С.М. 

Сертифікат № 365/20-ВУ від 25.08.2020р); 

 

- Школа керування ризиками. м. Київ. (Швагер Н.Ю. Сертифікат - А-

RM № 0009 dsl 17/06/2021);  

-  тренінг- консультація директорів функції охорони праці з навчання і 

впровадження комплексних ризик-орієнтаційних систем безпеки та здоров’я 

на роботі. Європейська спілка охорони праці. м. Київ ( Пищикова О.В. 

Сертифікат - № 13 від 13.09.2021,); 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.digitalacademy.in.ua%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGnqC1CG_OFj_RRBunk5h5wLr7ow
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– «CCNAv7: Introduction to Networks» CEELABS Training Institute 

(Slovakia) (Сенько А); 

 

- Teacher’s Internship program (IT Ukraine Association) (Сенько А. ); 

 

- Society of ambient intelligence (IV International Scientific congress) 

(Вдовіченко І.); 

 

- Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів 

освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників 

“Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності” 

(Шишкін О.О., Шишкіна О.О.); 

 

Кафедра іноземних мов КНУ стала учасником ретельно продуманої та 

високоякісної, чудово організованої роботи фасилітаторів та тренерів нового 

проєкту професійного розвитку від Британської Ради на платформі 

#TeachingEnglish OCT - формат навчання, розповсюдження та обміну 

досвідом викладачів англійської мови для професійного спрямування вищих 

навчальних закладів України. 

 

        Загалом,  план забезпечення професійного розвитку 2021 року 

виконаний у повному обсязі: 68 науково-педагогічних працівників 

Університету пройшли підвищення кваліфікації.  

         З цією метою у 2021 році Університет заключив нові договори про 

співпрацю з вищими навчальними закладами та підприємствами України: 

- Державним університетом економіки і технологій – 16.04.2021; 

- Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника – 

12.03.2021; 

- Інститутом технічної механіки Національної академії наук України і 

Державного космічного агентства України. – 12.04.2021; 

- Відокремленим структурним підрозділом «Фаховий коледж 

«Політехніка» Державного університету економіки і технологій – 

16.11.2021. 

       Порівняно з попереднім роком, кількість викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації, збільшилась майже вдвічі. 
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Дані про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників  у 2020-2021 рр. наведено в табл.6. 

Таблиця 6 

Дані про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 
працівників  у 2020-2021 рр. 

 

Рік 
Разом 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

На 

виробництві 

У наукових, 

навчальних 

закладах 

2020 21 4 17 5 16 

2021 45 2 43 12 33 

 

          Університет забезпечує планування та організацію підвищення 

кваліфікації педагогічним працівникам коледжів, науково-педагогічним 

працівникам закладів освіти. 

           Чисельність науково-педагогічних працівників, які пройшли 

стажування на базі Криворізького національного університету в  2020-2021 

рр., наведено в табл. 7.                                                                                                   

                                                                                                        Таблиця 7 

Чисельність науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування на 

базі Криворізького національного університету 

в 2020 — 2021 рр.  

Рік 

стажування 

Педагогічні 

працівники коледжів 

Науково-педагогічні 

працівники закладів освіти 

Разом 

2020 62 - 62 

2021 95 6 101 

 

           Основним із завдань Центру безперервної освіти Університету є 

підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ з 

питань зростання рівня їх фахової майстерності, психолого-педагогічної 

компетентності як викладачів в умовах виробництва, розвитку лідерських, 

комунікативних, організаторських здібностей. 

Університет має досвід підвищення кваліфікації фахівців не тільки в 

стінах навчального закладу, а й безпосередньо на підприємствах не лише  

нашого міста, а й інших регіонів України. 
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Центр безперервної освіти Університету, згідно із замовленнями 

підприємств, у 2021 році провів підвищення кваліфікації: 

- викладачам теоретичного навчання ПрАТ «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат» за програмою «Основи психолого-педагогічного 

мінімуму» - 134 особи; 

- спеціалістам та службовцям ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» за 

програмою «Видобуток, огрудкування та випал» - 19 осіб; 

- фахівцям ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за програмою 

«Мехатроніка» - 20 осіб; 

- викладачам теоретичного навчання, інструкторам та майстрам 

виробничого навчання Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Одеський державний центр професійного навчання працівників 

переробної промисловості» за програмою «Основи психолого-педагогічного 

мінімуму» - 25 осіб. 

             Після завершення навчання й складання екзамену 198 осіб отримали 

свідоцтва встановленого зразка про підвищення кваліфікації. 

Чисельність слухачів, курсів підвищення кваліфікації за роками подано 

на рис.24.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.24. Чисельність слухачів курсів підвищення кваліфікації 
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2.5.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

 

 Навчальні посібники, схвалені до видання у 2021 році, надано в табл.8. 

                                                                                                                Таблиця 8 

           Навчальні посібники, схвалені до видання у 2021 році 

 
Кафедра Заплановано 

видати 

Видано 

Технології будівельних 

виробів, матеріалів та 

конструкцій 

посібник  – 3 1. Шишкіна О.О. «Бетони нового 

покоління»; 

2. Шишкіна О.О. «Керування 

морфологією будівництва об’єктів»; 

3. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. 

«Теоретичні та практичні проблеми 

будівництва та цивільної інженерії» 

Відкритих гірничих робіт посібник  – 1 Азарян А.А., Азарян В.В., Трачук А.А. 

«Оперативний контроль та управління 

якістю при розробці залізорудних 

родовищ» 

Права посібник  – 1 Панченко М.І. «Кримінальне 

процесуальне право України у питаннях 

та відповідях» 

 

У звітному році стан навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу характеризувався інноваційними змінами, зокрема розробленням та 

вдосконаленням дистанційних курсів навчання. 

         В умовах безконтактних технологій в Університеті широко 

використовують інформаційно-освітнє середовище G Suite,  Moodle, Web-

портал КНУ з офіційними сторінками кафедр, у яких розміщено комплекси 

навчально-методичного забезпечення за всіма спеціальностями всіх освітніх 

ступенів освіти, що є важливою умовою організації навчання в режимі 

дистанційної освіти. Розширено можливості  знайомства з діяльністю кафедр 

– відкрито вільний доступ до їх сторінок.  

         Перебудування навчального процесу на використання технологій 

дистанційного навчання продемонструвало значне покращення процесу 

викладання із запровадженням онлайн- спілкування на базі  платформ Google 

Classroom,  Moodle,  опитування студентів із застосуванням відозв`язку на 

базі Google Hangouts Meet. Заняття в таких формах фіксуються. 
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Використання цих систем є продуктивним і ефективним, підвищує якість 

навчального процесу за рахунок можливості не тільки надавати навчальний 

матеріал, необхідні рекомендації студентам, але й здійснювати інтерактивний 

зв’язок, систематично контролювати діяльність студентів, коригувати їх  

навчально-пізнавальний процес.   

          Згідно з наказами ректора забезпечено здійснення всіх видів освітньої 

діяльності (у т.ч. проведення курсів підготовки до вступу до закладів вищої 

освіти та проведення підвищення кваліфікації тощо), а також організаційних 

заходів щодо функціонування Університету (проведення засідань ректорату, 

вчених рад університету, факультетів, засідань кафедр, комісій тощо) 

виключно з використанням технологій дистанційного формату. 

  Продуктивнішою стала діяльність структурних підрозділів 

Університету  в частині введення в роботу електронного документообігу, 

продовжується робота над опануванням усіх елементів програмного 

комплексу «АСУ ЗВО». Налагоджено роботу з особистими кабінетами 

здобувачів для можливості формування індивідуальної траєкторії навчання, 

вирішено питання об’єднання вже сформованого Банку вибіркових 

дисциплін з комплексом та розроблення функціонування Банку в єдиному 

електронному середовищі. Також проведено моніторинг та експериментальне 

випробування частини модуля «Деканат» ПК          «АСУ ЗВО» щодо 

формування заліково-екзаменаційних відомостей. Оформлення документації 

за результатами зимової сесії здійснено  в електронному форматі, який дасть 

можливість автоматично  швидко сформувати та отримати всю статистичну 

інформацію.  

У 2021 році видавництво Університету опублікувало друковані та 

електронні книжкові видання, зокрема: 

-  один навчальний посібник;  

-  одну  монографію; 

- один том тез матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 

«Розвиток промисловості та суспільства»; 
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- программу Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток 

промисловості та суспільства»; 

- два  випуски збірника наукових праць "Вісник Криворізького 

національного Університету»  

- один   випуск збірника наукових праць "Гірничий вісник"; 

-  4 9   навчально-методичних видань. 

2.5.6. Попит на випускників та їх працевлаштування. 

 

Для забезпечення можливості прямих контактів потенційних 

роботодавців зі здобувачами вищої освіти та випускниками університету, 

створення умов ефективної реалізації права випускника на працю, 

підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці Університет 

проводить консультаційно-роз’яснювальну роботу,  соціально-партнерські 

заходи «День кар’єри» та «Ярмарок вакансій».  

З урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період 

карантину, які унеможливлювали проведення заходу «Ярмарок вакансій» у 

звичному форматі, підприємствам було запропоновано   надати інформацію 

для розміщення на сайті університету (knu.edu.ua) з метою інформування 

випускників про можливості працевлаштування. 

           27 травня 2021 року в рамках проєкту « Інформаційна підтримка 

мереж ЄС в Україні» відбувся захід «Ярмарок кар’єри» в YouTube трансляції. 

Співорганізатори події: Криворізький національний університет, 

ГО «Криворізька фундація майбутнього», «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», ПАТ 

«Арселор Міттал Кривий Ріг», виконавчий комітет Криворізької міської 

ради. 

Протягом панельної дискусії та тренінгів учасники обговорювали 

перспективи професійного розвитку української молоді, сучасні вимоги 

роботодавців (зокрема в контексті євроінтеграції), а також перспективи 

працевлаштування випускників на підприємствах Кривого Рогу. YouTube 

mailto:knu@knu.edu.ua
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трансляцію заходу переглянули більше 900 глядачів, близько 100 студентів 

та аспірантів узяли участь у тренінгах. 

  

            Підприємства гірничо-металургійного комплексу організовують 

роботу із забезпечення умов для підвищення професійної майстерності та 

кваліфікації викладачів, підвищення якості навчання здобувачів вищої 

освіти: ПАТ «АрселорМітталКривийРіг»; холдинг«МЕТІНВЕСТ»; ПрАТ 

«Євраз Суха Балка»; ПАТ «Кривбасзалізрудком»; Криворізька філія 

шведської фірми «Аtlas Copco»; Дочірнє підприємство «Укррудпром» 

асоціації «Укррудпром»; Криворізький воєнізований гірничорятувальний 

загін та ін. 

            Моніторинг тенденцій розвитку ринку праці здійснюється шляхом 

оброблення офіційних відкритих даних, а також інформації, розміщеної на 

Інтернет-ресурсах із працевлаштування (rabota.ua, work.ua та ін.), листів-

запитів до підприємств та участі роботодавців у щорічному заході «Ярмарок 

кар’єри». Задля якісної й результативної організації та проведення такого 

заходу, до його початку  роботодавці подають замовлення на вакантні 

посади.  

            У табл.9 наведено дані про вакансії, надані підприємствами 

випускникам університету в 2019-2021 рр. 

 

                                                                        Таблиця 9 

Вакантні місця, надані підприємствами випускникам Університету 

 (на замовлення): 

 2019 2020 2021 

ПАТ «КЗРК» 105 41  

ПрАТ «ІнГЗК» - -  

ПрАТ «ЦГЗК» 14 8  

АТ «ПівдГЗК» - -  

ПрАТ «ПівнГЗК» 72 46 14 

ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
96 -  

ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА - - 42 
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БАЛКА» 

Фаренхольц Инжиниринг, 

ООО 
  4 

КП «Кривбасводоканал» - -  

ТОВ«СУ Аглострой - 4» - -  

ТОВ «МетінвестКРМЗ» 

(КЗГО) 
- 10  

АТ «Криворіжгаз» - 5  

ТОВ «ЄРТРАНЗ» 

(ТОВ «Електропривод») 

32 58 15 

   

 

Для проходження практики здобувачами вищої освіти, які навчаються 

за відповідними освітніми програмами, укладено договори (гарантійні листи) з 

підприємствами, закладами та установами. 

У 2021  році було укладено 33 договори про проходження практики 

здобувачами вищої освіти в кількості 1058 осіб.  

Інформацію про кількість місць виробничої  практики здобувачів 

вищої освіти відповідно до договорів з підприємствами наведено в табл.10. 

                                                                                          Таблиця 10 

Інформація про кількість місць виробничої практики для здобувачів 

вищої освіти у 2021 році: 

 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Кількість місць 

заплановано отримано 

1 ПАТ 

«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

179 179 

2 ПрАТ «ПівнГЗК» 94 94 

3 ПАТ «ПівдГЗК» 210 210 

4 ПАТ «КЗРК» 113 113 

5 ПрАТ «ІнГЗК» 54 54 

6 ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ- 

КРМЗ» 

5 5 

7 ПрАТ «ЦГЗК» 90 90 

8 ТОВ 

«Гормашремонт» 
25 25 

9 ТОВ «Адамант» 30 30 

10 ТОВ «ЛИВАРНО-

ВИРОБНИЧА 

КОМПАНІЯ 

«ПРОМГРУП»» 

19 19 
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Університет є учасником проєкту на здобуття вищої освіти за 

дуальною формою навчання. На підтримку цього проєкту було створено 

асоціацію інженерів-механіків, до якої крім знаних криворізьких 

підприємств, приєдналися підприємства- партнери: Корпорація ONTARIO (м. 

Торонто, Канада), Bella Mariya (Атланта, США), підприємства Харкова,  

Кропивницького, Олександрії, Борислава. 

Згідно з Меморандумом про співпрацю, підписаним між 

Університетом і підприємством «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», роботодавцями-

партнерами в упровадженні проєкту дуальної освіти, учасниками якого є 110 

студентів технічних спеціальностей Університету, є Північний та Південний 

гірничо-збагачувальні комбінати. У червні 2021 року відбувся перший захист 

кваліфікаційних робіт студентів-учасників проєкту спеціальності 184 

Гірництво освітньо-професійної програми «Збагачення корисних копалин». 

Студенти успішно  захистили свої проєкти із середнім балом 97 або 5,0 балів 

(тобто рівень А). 

          Згідно з Меморандумом про співпрацю, підписаним між Університетом  

і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», здобувачі вищої освіти чотирьох 

факультетів Університету задіяні в проєкті «Нова фабрика», за яким 

матимуть навички практичної роботи на високотехнологічній фабриці 

огрудкування. 

 

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

наукових знань під час підготовки кадрів із вищою освітою, 

міжнародне наукове співробітництво 

 

3.1.Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність,  

застосування наукових знань під час підготовки кадрів з вищою освітою 

 

Наукову діяльність у Криворізькому національному університеті 

здійснюють дослідницькі підрозділи, які включають науково-дослідну 
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частину університету, науково-дослідний гірничорудний інститут та 

науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і 

металургійній промисловості, що успішно співпрацюють з вищими 

навчальними закладами, науково-дослідними та проєктно-

конструкторськими інститутами та промисловими підприємствами України. 

Відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України (свідоцтво 

ДР № 02972 від 14.05.2021р.) Криворізький національний університет 

внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка 

держави. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 372 від 

24.03.2021 року «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в 

частині провадження ними наукової діяльності» Криворізький національний 

університет був атестований за напрямами наукової діяльності «Технічні 

науки», «Математичні науки і природничі науки», «Суспільні науки». 

Основними напрямами роботи наукових установ університету є 

розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій видобутку й 

переробки корисних копалин; збереження довкілля та охорона праці; 

підвищення рівня механізації і автоматизації технологічних процесів; 

керування якістю продукції гірничих підприємств; економічний розвиток 

підприємств різних галузей; розвиток металургійного виробництва; 

підвищення ефективності освіти; технічний аудит та реконструкція 

промислових будівель. 

 Університет посідає 18 місце в рейтингу університетів «Ranking WEB 

of Universities»,  30 місце в рейтингу університетів  за показниками бази 

даних «SciVerse Scopus», 

Відповідно до плану наукової діяльності було виконано 

держбюджетних науково-дослідних робіт на суму 5750 тис. грн. 

До науково-дослідних робіт, які виконані за рахунок державного 

бюджету, належать: 

"Методи і програмно-технічні комплекси контролю і управління якістю 
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залізорудної сировини при видобутку і переробці". Сума фінансування -

1405,678 тис. грн. 

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Азарян Альберт 

Арамаісович. 

 

  «Дослідження закономірностей та обґрунтування  методів підвищення 

ефективності процесу магнітної сепарації залізної руди із застосуванням 

ультразвукових технологій». Сума фінансування - 594,464 тис. грн. 

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Моркун 

Володимир Станіславович. 

 

"Підвищення ефективності процесів згущення та дешламації продуктів 

збагачення залізної руди на основі ультразвукових технологій." Сума 

фінансування - 1289,0 тис. грн. 

Науковий керівник –  Сердюк Олександра Юріївна, асистент кафедри  

автоматизації, комп’ютерних наук та технологій. 

 

До науково-дослідних робіт, виконаних відповідно до завдань 

перспективного плану розвитку закладу вищої освіти Міністерством освіти і 

науки України, належать держбюджетні роботи: 

«Дослідження закономірностей стабілізації геодинамічних процесів у 

гірському масиві і розробка ресурсозберігаючих технологій видобутку 

різносортних залізних руд». Сума фінансування - 1080,0 тис. грн. 

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Калініченко 

Всеволод Олександрович. 

 

«Інтеграція розумних технологій побудови електроенергетичних 

систем у контексті підприємств гірничо-металургійної галузі». Сума 

фінансування - 1080,0 тис. грн. 

Науковий керівник – Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних 

наук, професор. 

 

"Оцінка впливу розробки залізорудних родовищ Кривбасу на зміни 

природних властивостей геологічного середовища з метою визначення зон 

екологічного ризику". Сума фінансування - 301,40 тис. грн. 

Науковий керівник – кандидат геологічних наук, доцент Стеценко 

В’ячеслав Валерійович. 

 

Відповідно до плану наукової діяльності у 2021 році виконувалися 

госпдоговірні науково-дослідні роботи. Загальна сума надходжень від 
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госпдоговірної діяльності університету склала 18392,41 тис. грн. (2020 рік – 

17348 тис. грн). 

Відповідно по науково-дослідних підрозділах: 

- по науково-дослідному гірничорудному інституту сума надходжень 

склала 11162,89 тис. грн (2020 рік – 11537 тис. грн); 

 

- по науково-дослідній частині,сума надходжень склала 4193,75 тис. 

грн (2020 рік – 3807 тис. грн); 

 

- по науково-дослідному інституту безпеки праці та екології в 

гірничорудній і металургійній промисловості сума надходжень склала 

3035,77 тис. грн (2020 рік – 2004 тис. грн). 

 

Науково-дослідною частиною університету виконувалися науково-

дослідні роботи, направлені на вирішення завдань, що стоять перед 

промисловими підприємствами Криворізького залізорудного басейну. 

Виконувалися дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні 

впливу гірничих робіт шахти. Здійснювалася  розроблення заходів щодо 

захисту робочих майданчиків та автодоріг кар’єру від бутів гірничих порід, 

що падають і скочуються, та моделювання гідрогеологічної обстановки в 

районі верхніх уступів кар’єру. Виконувалось наукове супроводження 

геологічного вивчення й  експертизи кам’яновугільного родовища. 

Було виконана науково-дослідну роботу і погоджено проект  

організації території ландшафтного рекреаційного геологічного парку 

«Сланцеві скелі». 

Для підприємств «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» виконано дослідження 

підвищення точності каротажу вибухових свердловин в умовах гірничо-

збагачувальних комбінатів.  

Надано технічні послуги з випробування шахтних підйомних сталевих 

канатів підйомних машин та надано рекомендації з технічного 

обслуговування шахтних підйомних машин; випробування шахтних 

підйомних та інших сталевих канатів; випробування підвісних та причіпних 

пристроїв. 
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Були виконані дослідження з обстеження й  переатестації технічного 

стану будівельних конструкцій будівель і споруд. Розроблено рекомендації з  

продовження термінів їх експлуатації, видано відомості дефектів на всі 

складові елементи металевих конструкцій із зазначенням дефектів і 

необхідним переліком виконання ремонтних робіт. 

Науково-дослідна частина університету уклала з підприємствами 41 

договір на виконання науково-дослідних робіт, зальною вартістю 5643,0 тис. 

грн  

Найбільш вагомий внесок у здобутки Університету зробили дослідники 

факультетів:  

- гірничо-металургійний факультет: керівники науково-дослідних 

робіт - Бровко Д.В., д-р техн. наук, проф.; Плотніков О.В., д-р техн. наук, 

проф.;  Андрєєв Б.М.,  д-р техн. наук, проф.;  Долгіх О.В., канд. техн. наук, 

доц.; Стеценко В.В., канд. техн. наук, доц. Укладено договорів на виконання 

НДР у  2021 році на суму 3714,75 тис. грн. 

- будівельний факультет: керівник науково-дослідних робіт  

- Паливода О.А., канд. техн. наук, доц. Укладено договорів на 

виконання НДР у  2021 році на суму 156,60 тис. грн; 

- факультет інформаційних технологій: керівник науково-дослідної 

роботи - Черкасов О.В., ст. наук. співроб. Укладено договір на виконання 

НДР у  2021 році на суму 150,0 тис. грн; 

- електротехнічний факультет: керівник науково-дослідної роботи - 

Осадчук Ю.Г., канд. техн. наук, доц. Укладено договір на виконання НДР у  

2021 році на суму 229,0 тис. грн; 

- науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій, обстеження і 

паспортизації будівель і споруд: керівник науково-дослідних робіт - Іванов 

Є.Г.,  канд. техн. наук, доц. Укладено договорів на виконання НДР у  2021 

році на 187,10 тис. грн; 

- канатно-випробувальна станція: керівник науково-дослідних робіт - 

Тимків В.М., ст. наук. співроб. Укладено договорів на виконання НДР у  2021 



44 

 

році на суму 956,25 тис. грн. 

 

Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького 

національного університету (НДГРІ)   виконував проведення спостережень 

за стійкістю бортів кар'єрів, гірничих виробок, шламосховищ, інших 

інженерних споруд та розроблення методів їх збереження. Виконувалися  

регламентні роботи з інструментальної перевірки підйомних комплексів і 

армування шахтних стволів, інструментальне спостереження за зрушенням 

гірничих порід і земної поверхні. 

Виконували сейсмомоніторинг і захист будівель та промислових 

споруд від сейсмічної дії масових вибухів, розроблення безпечних методів 

ведення вибухових робіт для гірничодобувних підприємств Кривбасу. Крім 

того, виконувалися спеціалізовані інструментальні обстеження й  комплексне 

оцінювання технічного стану та безпеки експлуатації гірничотехнічних 

об'єктів, а також інструментальні дослідження геодинамічного стану 

породного масиву в межах гірничого відводу шахт. 

Науково-дослідний гірничорудний інститут займається розроблення 

безпечних технологій ведення гірничих робіт, забезпечує розвиток гірничої 

науки, техніки, видобутку сировини, підвищення конкурентоспроможності 

продукції гірничорудних підприємств, комплексне рішення теоретичних і 

прикладних науково-технічних завдань гірничорудного виробництва. 

НДГРІ виконує науково-дослідні та проєктні роботи за госпдоговорами з 

гірничорудними підприємствами,  інститутами та іншими організаціями.  

Протягом 2021 року НДГРІ було укладено 35 договорів на виконання 

науково-дослідних робіт  загальною вартістю 9425,78 тис. грн (з ПДВ), крім 

того 10 перехідних робіт з 2020 року на суму 1910,04 тис. грн (з ПДВ). 

Загальна сума договорів, які виконувались у 2021 році, становить 11335,82 

тис. грн (з ПДВ). 
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Лабораторія геоінформаційних систем, проєктування, планування та 

технології відкритих гірничих робіт. 

Виконано комплекс маркшейдерських вимірювань з моніторингу за 

безпечною експлуатацією гірничотехнічних об'єктів, а саме: маркшейдерська 

інструментальна перевірка геометричних параметрів підйомних установок і 

копрів, інструментальна перевірка зносу шахтних провідників, гіроскопічне 

орієнтування підземних опорних маркшейдерських мереж, інструментальні 

спостереження за зрушенням гірських порід і земної поверхні, аналіз 

результатів спостережень за процесом зрушення гірських порід і земної 

поверхні в гірничому відводі шахтоуправління ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг». Виконано прогноз розвитку деформацій земної поверхні на найближчі 

два роки й визначено можливість безпечної експлуатації об'єктів, що 

потрапляють у зону впливу підземних гірничих робіт. 

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

1 800,00  тис. грн. 

Науковий керівник – професор, д-р техн.наук Щокін Вадим Петрович. 

У межах виконання умов договору для ДП ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» 

співробітники НДГРІ провелиі геофізичні вишукувальні роботи, оцінювання 

стійкості порожнин і ціликів за результатами розрахунків і за уточненою 

інформацією їх стану та положення з виконанням прогнозу можливих 

деформацій і аварійних ситуацій, розробили рекомендації із запобігання 

посиленню негативних природних і техногенних процесів і визначення 

шляхів реагування на можливі катастрофічні явища  техногенного та 

природного характеру. 

Для ТОВ Інструментальний завод «РОДЕН» науковці інституту 

розробили та виконали комплектацію спеціалізованого сейсмореєстратора 

ЗІР-2 необхідним програмним забезпеченням, супроводжувальною 

документацією (паспортом), інструкцією користувача, методикою 

вимірювань.  
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Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

1053,00 тис. грн. 

Науковий керівник – канд. техн. наук Рибалко Борис Іванович. 

 

Лабораторія управління вибухом і гірничої сейсміки. 

На гірничодобувних підприємствах Кривбасу проводиться моніторинг 

величин сейсмічних коливань та ударних повітряних хвиль при виконанні 

масових вибухів. У результаті комп'ютерного оброблення сейсмограм 

масових вибухів установлюються закономірності поширення сейсмічних та 

ударних повітряних хвиль, розробляються сейсмобезпечні методи виконання 

масових вибухів без шкідливого впливу на об'єкти, що охороняються.  

Укладено договорів із виконання науково-дослідних робіт на суму 

1791,7 тис. грн. 

Науковий керівник – канд.фіз-мат.наук Здещиц Анастасія Валеріївна. 

 

Лабораторія контролю та оцінки стану шахтних стволів. 

Виконувалися спеціалізовані інструментальні обстеження та комплексне 

оцінювання технічного стану та безпеки експлуатації гірничотехнічних 

об'єктів підприємств ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ 

«Кривбасзалізрудком», АТ «Марганецький ГЗК», ПрАТ «Полтавський ГЗК», 

ДП «СхідГЗК», інструментальні дослідження геодинамічного стану 

породного масиву в межах гірничого відводу шахти ім. Орджонікідзе ПрАТ 

«ЦГЗК». 

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

3 918,00 тис. грн. 

 Науковий керівник –ст. наук. співроб. Чепурний Володимир Іванович,  
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Лабораторія підземної розробки рудних родовищ у складних 

гідрогеологічних умовах. 

На ПрАТ «Запорізький ЗРК» продовжуються шахтні спостереження за 

порушеннями та вимірювання деформацій гірського масиву поблизу ведення 

очисних робіт у поверхах 740…840…940 м. У результаті цього розроблено 

науково-технічні та конструкторські рішення із запобігання обваленням 

порід висячого боку при відпрацюванні камер, розташованих у висячому боці 

покладу.  

Проведено моніторинг проявів гірського тиску та стану гірничих виробок 

Південно-Білозірського та Переверзівського родовищ із визначенням 

категорії ударонебезпечності досліджуваних ділянок масивів порід на основі 

даних експлуатаційної геологічної розвідки.  

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 908,31 

тис. грн. 

Науковий керівник - ст. наук. співроб. Куліш Станіслав Андрійович.  

 

Для підприємств ПАТ «Кривбасзалізрудком» та ПРАТ «СУХА БАЛКА» 

проводилось оцінювання з наданням висновку про безпечну експлуатацію 

будівель, споруд та природних об’єктів, що знаходяться в зонах впливу від 

підземних гірничих робіт шахт. 

У 2021 році було виконано корегування раніше виконаного 

співробітниками інституту «Проєкту рекультивації порушених земель 

шахтоуправління з підземного видобутку руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» у частині оновлення креслень ситуаційного плану робіт з рекультивації, 

коригування об’ємів робіт з технічної рекультивації та площі ділянок 

біологічного етапу рекультивації.  

Укладено договорів із виконання науково-дослідних робіт на суму 485,40 

тис. грн. 

Науковий керівник – канд.техн.наук, ст. наук. співроб. Штанько Людмила 

Олександрівна. 
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Лабораторія проєктування, планування та технології гірничих робіт і 

комплексів.  

Виконувалися роботи з коригування проєкту рекультивації складів 

пустих порід на території гірничого відводу шахти “Октябрська” ПАТ 

“Кривбасзалізрудком” з метою відновлення антропогенних форм рельєфу,  з 

проведенням у 2021 році процедури з оцінки впливу на довкілля. 

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 480,00 

тис. грн. 

Науковий керівник – канд.біолог.наук Антонік Валерій Іванович. 

 

Продовжується співробітництво інституту з ТОВ «ЦЕРН» у рамках 

укладених договорів на надання послуг  з: 

- розроблення проєктних рішень щодо захисту від підтоплення та 

затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, на усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території та об’єкти для  ПРАТ «ІнГЗК»; 

- озеленення території санітарно-захисної зони згідно з висновком ОВД 

при отриманні дозволу на викиди по проммайданчику №1 на площі 1 га 

ПРАТ «ЦГЗК». 

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

900,00 тис. грн. 

Науковий керівник - ст. наук. співроб. Петрухін Антон Всеволодович. 

 

Науково-дослідний інститут безпеки праці й екології в гірничорудній і 

металургійній промисловості Криворізького національного університету 

(НДІБПГ) здійснює наукове забезпечення конституційного права працівників 

гірничо-металургійного комплексу України на охорону їх життя і здоров'я  в 

процесі трудової діяльності. 
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Науково-дослідна діяльність інституту, а також робота з провадження її 

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

комбінатів проводяться в напрямках: аналіз виробничого травматизму і 

професійної захворюваності; підвищення рівня  безпеки праці на підземних і 

відкритих гірничих роботах; розроблення гірничорятувального устаткування, 

засобів для  боротьби з пилом та шкідливими газами при підземній і 

відкритій розробці корисних копалин, підготовці металургійної сировини; 

підвищення ефективності промислової і рудникової вентиляції; очищення 

повітря робочих місць і промислових викидів від пилу і шкідливих газів; 

нормалізація теплових режимів шахт. 

Інститут бере участь у міській програмі розв’язання екологічних 

проблем Кривбасу та поліпшення стану довкілля на 2016-2025 роки. 

Свою фінансово-господарську діяльність інститут здійснює виключно 

за договорами з підприємствами гірничо-металургійного комплексу України. 

 У 2021 році інститут має 46 договорів із загальним кошторисом 4018,55 

тис. грн (з ПДВ), зокрема 10 перехідних договорів, укладених у 2020 році. 

Дослідження виконували такі наукові структурні підрозділи: 

  

Лабораторія безпеки при видобуванні, переробці руд та гірничорятувальних 

робіт. 

Роботи виконуються за такими напрямками: аналіз обставин i причин 

виробничого травматизму та аварійності; попередження травматизму від 

падаючих шматків гірничої маси та обвалень у шахтах; розроблення та 

промислові випробування нових способів і засобів захисту гірників за 

факторами «падаючі шматки» та «обвалення»; підвищення рівня 

протиаварійного та протипожежного захисту гірничорудних підприємств; 

розроблення способів, технічних засобів та організаційних заходів, 

спрямованих на підвищення оперативності та боєздатності воєнізованих 

гірничорятувальних служб; розроблення способів i засобів рятування 

гірників під час аварій на гірничорудних підприємствах. 
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Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 96,0 

тис. грн. 

Науковий керівник - Рясний Віталій Мефодійович, канд. техн. наук,ст. 

наук. співроб., завідувач лабораторії. 

 

 Лабораторія безпеки вибухових робіт. 

Виконання робіт здійснюється за напрямками розроблення й 

удосконалення інженерних засобів та організаційних заходів щодо 

підвищення безпеки та покращення умов праці виконавців вибухових робіт 

та oci6, що контактують з вибуховими матеріалами, вирішення питань щодо 

безпечного виробництва й використання вибухових речовин сухого 

змішування та емульсійних, що виготовляться за місцем використання, 

контрольних попередніх та приймальних випробувань вибухових речовин, 

змішувально-заряджальної техніки, пунктів приготування вибухових 

речовин, незапобіжних вибухових речовин та неелектричних засобів, 

заводського виробництва, експертизи технічної документації на вибухові 

речовини й засоби механізації вибухових робіт, що розробляються. 

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

259,56 тис. грн. 

Науковий керівник - Ведмідь Петро Вікторович, ст. наук. співроб., 

завідувач лабораторії. 

 

 Лабораторія промислової вентиляції та комплексного очищення 

повітря і викидів. 

 Виконання робіт здійснюється за напрямками створення способів та 

засобів захисту атмосфери та повітря на робочих місцях від шкідливих 

викидів промислових підприємств та виробничих процесів; розроблення, 

випробування та впровадження систем комплексного очищення пило-газових 

викидів у атмосферне повітря та атмосферу на робочих місцях; розроблення 

ефективних систем вентиляції промислових об'єктів; розроблення 
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нормативних документів з охорони праці та промислової безпеки; 

проведення експертизи технічної документації на засоби очищення повітря 

від пилу та шкідливих газів, системи вентиляції промислових об'єктів; 

експертизи технічних рішень, прийнятих у проєктах, з метою оцінювання їх 

ефективності та доцільності, стану й перспектив зниження ризиків. 

Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

167,94 тис. грн. 

Науковий керівник - Куроченко Віталій Михайлович, канд. техн. наук, 

завідувач лабораторії. 

 

Лабораторія промислової екології 

Під час виконання робіт вирішуються питання з паспортизації 

вентиляційних систем та пилогазоочисного обладнання, визначення видів та 

обсягів викидів забруднювальних речовин в  атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, ефективності пило-газоочисного обладнання, 

інвентаризації джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря, розроблення нормативів гранично-допустимих викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів у складі документів,  що обґрунтовують викиди забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря, розроблення питомих показників емісії 

забруднювальних речовин відpiзних виробництв, дослідження та оцінювання 

впливу викидів забруднювальних речовин на стан атмосферного повітря на 

межі санітарно - захисної зони, заходів для досягнення  встановлених 

нормативів гранично-допустимих викидів забруднювальних речовин та 

запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично - допустимих 

викидів у  процесі виробництва, здійснення заходів контролю за 

дотриманням установлених нормативів гранично - допустимих викидів 

забруднювальних речовин та умов дозволу на викиди, нормування викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від усіх видів 

технологічного та енергетичного обладнання. 
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Укладено договорів з виконання науково-дослідних робіт на суму 

3495,05 тис. грн. 

Науковий керівник - Єжов В’ячеслав Вадимович, канд. техн. наук,  

відповідальний виконавець робіт з промислової екології. 

 

         З метою активізації та координації наукових досліджень у Криворізькому 

національному університеті було створено Раду молодих вчених (РМВ), 

основною метою діяльності якої є всебічне сприяння науково-педагогічній, 

дослідницькій, винахідницькій та іншій діяльності аспірантів, молодих вчених 

віком до 35 років та докторантів до 40 років. 

Поставлена Радою молодих вчених мета досягається шляхом виконання 

таких завдань: 

- формування та підтримка умов для розвитку наукового, творчого 

потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених університету; 

- надання методичної допомоги щодо опублікування робіт молодих 

вчених у наукових джерелах; 

- створення умов для ефективної співпраці та встановлення зв'язків між 

науковцями, студентами, аспірантами, молодими вченими з метою обміну 

досвідом, поширення результатів наукових досягнень; 

- організаційна та методична підтримка в проведенні наукових заходів, 

конференцій, зборів, семінарів, круглих столів, при підготовці дисертацій та їх 

публікації; 

- консультування з питань збору, поширення інформації про гранти, 

фонди, інші заходи, спрямовані на підтримку діяльності молодих вчених; 

- інформаційна діяльність на вебсайті університету та в засобах масової 

інформації; 

- захист інтересів молодих вчених при здійсненні ними своєї наукової 

діяльності. 

У своїй діяльності наукове товариство молодих вчених велику увагу 
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приділяє захисту прав та інтересів молодих науковців, які навчаються 

або працюють Університеті, зокрема питань наукової діяльності, 

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, керуючись 

законодавством, статутом вищого навчального закладу та відповідним 

положенням. 

- Окрім цього, напрямами роботи Ради є: 

- проведення наукових досліджень; 

- освіта дітей та дорослих; 

- реалізація соціальних та економічних проєктів, орієнтованих на 

розвиток місцевих громад (пріоритетні сфери: розвиток малого та середнього 

бізнесу; екологія та благоустрій міста; культурно-мистецьке життя; соціальні 

комунікації та медіа, захист прав людини). 

- Актив товариства молодих вчених постійно долучається до заходів і 

нарад під егідою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, МОН 

України з питань пошуку шляхів оптимізації роботи та консолідації молодих 

науковців міста й області. 

- Здобутки молодих вчених університету гідно оцінюються на рівні 

Кабінету Міністрів України. Так, стипендіатами найвищого органу виконавчої 

влади були: Пікельняк Андрій Валерійович, Сердюк Олександра Юріївна, 

Паламар Альона Юріївна, Кузнєцов Денис Іванович. 

- Молоді вчені здійснюють керівництво дипломними й магістерськими 

роботами, беруть участь у підготовці студентів до Всеукраїнських 

студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт. Не лишається осторонь Рада молодих вчених під час підготовки 

документів для акредитації та ліцензування спеціальностей університету, на-

даючи допомогу щодо адаптації регламентуючої документації згідно зі 

змінами в законодавстві України «Про вищу освіту». 

Вагомим є те, що наукове товариство молодих вчених входить до складу 

Обласної ради молодих вчених, а також до складу Ради молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України та бере участь в обговоренні нових та 
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важливих документів, ініціатив Уряду та профільного Міністерства щодо 

нововведень. 

У січні 2021 року Рада молодих вчених звітувала на засіданні вченої 

Раді, на яку було запрошено представників Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації.  

Для популяризації виконання наукових досліджень у лютому 2021 року 

був проведений регіональний семінар для молодих учених Криворіжжя 

«Міжнародні та державні гранти й дослідницькі проєкти від ідеї до 

реалізації: практика, досвід, перспективи».  

В Університеті другий рік поспіль проводиться конкурс «Кращий 

молодий вчений року Криворізького національного університету». 

За результатами конкурсу було нагороджено дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступеня: 

дипломом І ступеня доцента кафедри технології 

машинобудування Пікільняка Андрія Валерійовича; 

дипломом ІІ ступеня  доцента кафедри геодезії Паламар Альону 

Юріївну; 

дипломом ІІІ ступеня доцента кафедри теплогазоводопостачання, 

водовідведення і вентиляції Кіріченка Павла Сергійовича. 

На підставі рішення виконкому міської ради від 26.05.2021 р. щодо 

призначення муніципальної стипендії ім. Володимира Бизова для молодих 

науковців нагороджено таких молодих науковців Університету: 

1. Градову Євгенію Олександрівну, асистента кафедри 

автомобільного транспорту. 

2. Паливоду Олександра Анатолійовича, завідувача кафедрою 

теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції. 

3. Паламар Альону Юріївну, доцента кафедри геодезії.  

Відзнакою обласного рівня до професійного свята працівників науки – 

Дня науки  в  цьому році було нагороджено Кумченка Юрія Олександровича.  
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З метою гідного відзначення у 2021 році 25-ї річниці Конституції 

України та згідно з Указом Президента України від 30 березня 2021 року № 

128 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції України» Криворізьким 

національним університетом за підтримки ректорату Радою молодих вчених 

29 червня було організовано патріотично-виховну вікторину, спрямовану на 

поширення інформації про історію конституціалізму, на формування правової 

культури та виховання поваги до Основного Закону України. 

Міжнародні та державні гранти й дослідницькі проєкти від ідеї до 

реалізації: практика, досвід, перспективи, усі ці питання було розглянуто на 

Регіональному науково-практичному семінарі молодих вчених та аспірантів, 

який відбувся 24 лютого 2021 року.  

Саме об’єднання зусиль голів Рад молодих вчених Криворізького 

національного університету, Криворізького державного педагогічного 

університету та голови Ради Дніпропетровської області дали змогу 

організувати та провести семінар для молодих вчених. У заході взяли участь 

спікери, переможці міжнародних Всеукраїнських та регіональних наукових 

конкурсів та проєктів: 

Мозолевич Григорій Якович – керівник експертної групи з питань 

стратегії та узгодження політики Директорату науки та інновацій 

Міністерства освіти і науки України, кандидат технічних наук, доцент. 

Кравченко Микола Володимирович – заступник начальника управління 

науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальник відділу науки, 

вищої освіти та атестаційної експертизи. 

Гаманюк Віта Анатоліївна – проректор з наукової роботи 

Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних 

наук, професор; 

Моркун Володимир Станіславович – проректор з наукової роботи 

Криворізького національного університету, доктор технічних наук, професор. 



56 

 

Маренков Олег Миколайович - завідувач кафедри загальної біології та 

водних біоресурсів Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Возняк Андрій Васильович - декан факультету дошкільної і 

технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету, 

кандидат технічних наук, доцент. 

Шляхтич Роман Петрович – старший викладач кафедри історії 

України та правознавства Криворізького державного педагогічного 

університету, кандидат історичних наук, доцент. 

Бондар Катерина Миколаївна – доцент кафедри практичної психології 

Криворізького державного педагогічного університету, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

Сістук Володимир Олександрович – доцент кафедри автомобільного 

транспорту Криворізького національного університету, кандидат технічних 

наук, доцент. 

Деревягіна Наталія Іванівна –  доцент кафедри гідрогеології та 

інженерної геології НТУ «Дніпровська політехніка», кандидат технічних 

наук, доцент. 

Моркун Наталія Володимирівна – завідувач кафедри автоматизації, 

комп’ютерних наук і технологій Криворізького національного університету,  

доктор технічних наук, професор. 

 

Відповідно до листа департаменту освіти і науки № 625/0/211-20 від 

05.02.2020 р. з метою виконання вимог ст. 10, 24 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» та ст. 41 Закону України «Про вищу 

освіту» адміністрацією Криворізького національного університету було 

проведено засідання Вченої ради, присвячене розгляду ефективності 

співпраці адміністративного апарату закладу вищої освіти з радами молодих 

вчених та науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і 
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молодих вчених щодо питань організації та проведення різноманітних 

науково-освітніх заходів. 

На засідання було запрошено представників департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, проректорів з наукової роботи та голів рад 

молодих вчених інших закладів вищої освіти області. 

З метою гідного відзначення у 2021 році 25-ї річниці Конституції 

України та згідно з Указом Президента України В. Зеленського від 30 

березня 2021 року № 128 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції 

України» Криворізьким національним університетом за підтримки ректорату 

Радою молодих вчених 29 червня було організовано патріотично-виховну 

вікторину, спрямовану на поширення інформації про історію 

конституціалізму, на формування правової культури та виховання поваги до 

Основного Закону України. 

Молоді вчені КНУ є постійними учасниками обласного конкурсу 

проєктів «Молоді вчені – Дніпропетровщині», на якому вони мають 

можливість представити й захистити результати власних досліджень. 

Презентації наших учених завжди отримують схвальні відгуки від експертів. 

У цьому році на конкурс було подано три роботи від молодих учених 

Криворіжжя. 

З 67 конкурсантів переможцями стали 25 молодих науковців області, 

серед яких є представник Науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ 

– Бакай А.В., який за результатами конкурсу отримав призове місце та 

матеріальне заохочення. 

Щорічно РМВ КНУ бере учать у конкурсі «Кращий молодий вчений», 

який проводиться за трьома напрямами (технічний, економічний та 

гуманітарний). 

У цьому році участь у конкурсі брали участь Паламар А.Ю. та 

Шишкіна О.О. 
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Слід відзначити старання РМВ щодо участі в конкурсі «Краща рада 

молодих вчених», на котрому РМВ КНУ посідає з-понад 16 університетів 9 

місце в рейтингу. 

Актив товариства молодих вчених постійно долучається до заходів і 

нарад під егідою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, МОН 

України з питань пошуку шляхів оптимізації роботи та консолідації молодих 

науковців міста і області. 

29 травня 2021 року відбулась визначна подія - VI турнір з футзалу за 

Кубок Ради молодих вчених Дніпропетровської області,  присвячений Дню 

науки в Україні. 

До участі в турнірі було запрошено команди молодих вчених 

(спеціалістів) з футзалу закладів вищої освіти та науково-дослідних установ 

Дніпропетровської області. На полі грали представники 7 закладів вищої 

освіти та науково-дослідних установ Дніпропетровської області. Команда 

Ради молодих вчених Криворізького національного університету 

посіла почесне 3 місце.  

У Кривому Розі десятий рік поспіль місто відзначило талановиту та 

обдаровану молодь. Це – добра традиція, яку започаткувала адміністрація 

міста. Нагороду в номінації «За наукові досягнення», отримали студенти 

Криворізького національного університету за підтримки своїх наукових 

керівників. 

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в 

Університеті є: індивідуальна робота на кафедрах і факультетах; студентські 

науково-дослідні гуртки; творчі проблемні групи, «круглі» столи, семінари; 

підготовка наукових публікацій; участь у студентських олімпіадах, наукових 

конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних); виконання ініціативних наукових 

досліджень тощо. 

Для студентів КНУ важливою є щорічна участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт за широким переліком спеціальностей 



59 

 

з природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводиться 

Міністерством освіти і науки України. Так, студенти КНУ мають можливість 

проаналізувати стан дослідженої проблеми на підприємствах або галузях 

економіки, надати свої пропозиції щодо наукового та практичного 

розв’язання проблеми та позмагатися на науковому й інтелектуальному 

рівняхз колегами зі всієї України. 

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2020-2021 року, 

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік переможців (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 28.07.2021 № 865).  

Серед переможців Конкурсу диплом І ступеня отримали 9 студентів, 

диплом ІІ ступеня отримали 9 студентів, диплом ІІІ ступеня отримали 9 

студентів. 

Студенти-переможці з технічних та математично-природничих наук, 

які отримали Дипломи І ступеня: 

1. Євтєхов Володимир Євгенович, напрям: «Науки про Землю» 

(геологія) (керівник – асистент Демченко О. С.). 

2.  Повалій Денис Сергійович, напрям: «Комп'ютерні науки» 

(керівник – проф. Попов С. О.). 

3. Заболотний Дмитро Вікторович, за двома напрямами: 

«Електротехніка та електромеханіка» (керівник – доц. Козакевич І. А.), 

«Електричні машини і апарати», (керівник – доц. Козакевич І. А.). 

4. Шерстньов Юрій Володимирович, за двома напрямами: 

«Електротехніка електромеханіка» (керівник – доц. Козакевич І. А.), 

«Електричні машини і апарати», (керівник – доц. Козакевич І. А.). 

5. Майструк Максим Сергійович, за двома напрямами: 

«Електротехніка електромеханіка» (керівник – доц. Козакевич І. А.), 

«Електричні машини і апарати», (керівник – доц. Козакевич І. А.). 

6. Білюк Вікторія Олександрівна, напрям: «Гірництво» (керівник – 

доц. Письменний С.В.). 
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7. Коршунова Олена Романівна, напрям: «Гірництво» (керівник –  

доц. Долгіх Л. В.). 

8. Митрофанов Денис Павлович, напрям: «Гірництво» (керівник –

доц. Ніколаєнко К. В.). 

9. Москаленко Віктор Олександрович, напрям: «Автомобільний 

транспорт» (керівник – доц. Почужевський О. Д.). 

За успіхи в розвитку науки й культури, освіти, охорони здоров’я молоді 

та спорту, за заслуги у сприянні розвитку суспільства й регіону загалом, 

відповідно до рішення виконкому міської ради від 13.04.2011 №150 «Про 

відзнаку Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді», 9 

здобувачів-переможців за присвоєний диплом І ступеня у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт у 2020 – 2021 н.р. нагороджені 

відзнакою Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді в 

номінації «За наукові досягнення». 

Участь студентів у Міжнародних конкурсах: за результатами 

міжнародного  онлайн-конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea 

Science 2021» на базі Одеської національної академії харчових технологій у 

номінації «Економіка і управління» 3 місце посіли студенти Манелюк Денис 

та Данилевська Арина. Керівник: доцент Ярова А.Б. Студенти підтвердили 

свою участь у міжнародному заході публікацією «Usage of information and 

communication technologies in personnel management of public service in 

ukraine» у збірнику наукових тез та отримали відповідний сертифікат. 

За підтримку студентської науки й поширення знань в області 

інформаційних технологій, робототехніки, комп'ютерних ігор, автоматизації 

та WEB-дизайну Оргкомітет Міжнародного конкурсу студентських наукових 

робіт «Black Sea Science 2021» висловив свою вдячність за участь студентів 

КНУ Вєсєловському Данилу та Іващенку Олексію у  цьому студентському 

змаганні в номінації "Інформаційні технології, автоматизація і 

робототехніка". Студенти отримали відповідний сертифікат. Керівник: 

доцент Іщенко М.О. 
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У березні-квітні студенти факультету інформаційних технологій 

Шевчук Владислав та Вєсєловський Данило під керівництвом Іщенка М.О. 

доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж, узяли участь в Online-

seminar PLCnext Technology for EduNet - Part 11- Live-demonstration, “Web 

HMI on PLCnext Technology 2021” за участю технічних фахівців Phoenix 

Contact, Бломберг, Німеччина. Для участі в цьому семінарі було підготовлено 

тези доповідей англійською мовою. 

26 травня 2021 року ві Криворізькому національному університеті 

відбулася Міжнародна науково-практичні конференція «English StudyLab». 

Вона об’єднала іноземних студентів, що здобувають освіту на підготовчому 

відділенні, здобувачів вищої освіти, викладачів університету та всіх тих, хто 

захоплюється вивченням іноземних мов. Найкращі студенти були відзначені 

дипломами в  різних номінаціях. 

Найкращими спікерами стали Марніссі Нада, Айнау Чаймає, Дарбаші 

Сукаіна («Чи чудова англійська мова?»), Куценко Аліна («Як з часом 

змінилася англійська мова»), Тагуi Арідж («Арабські запозичення в 

англійській мові»), Гульман Дар’я («Особливості англійської вимови: 

зрозумілість, достовірність»), Румянцева Ольга («Розмовна англійська 

абревіатура»), Камінський Дмитро («Спілкування без меж: як мобільні 

програми змінюють міжкультурне спілкування»).  

Кращими визнали презентації Могилевського Олексія («Обробка 

пісень іноземними мовами»), Абуш Юсеф, Геммаді Зієд («Типи культур та їх 

вплив на мову»), Беляєвої Катерини, Хрипункової Євгенії («Мотиваційні 

аспекти у вивченні іноземних мов»), Тімченка Артема («Вебсайти для 

вивчення англійської мови»). 

З-поміж найкращих проєктів відзначили Хадіуї Чахразед, Чайеб 

Абдерахман, Суахі Райене, Гесом Бея Аят («Інноваційні технології в обробці 

природних мов»), Павліченко Марію («Багатомовні QR-коди») та ін. 

11 травня 2021 року в Київському національному університеті 

технологій та дизайну в рамках святкування Дня Європи і Дня науки в 



62 

 

Україні відбулася VІ Міжнародна конференція «Діалог культур у 

Європейському освітньому просторі», яка покликана поширювати досвід 

щодо підвищення якості підготовки іноземних студентів у ЗВО України, 

покращувати їх адаптацію в мовному середовищі, створювати умови для 

науково-дослідної роботи та публічних виступів. Кращі доповіді учасників 

англійсько-українського проєкту КНУ опубліковано в збірці матеріалів 

конференції. 

22 грудня відбулося перше урочисте засідання «English SCI-HUB», 

нового start-up проєкту, спрямованого на покращення процесу 

інтернаціоналізації університету. Молоді вчені та аспіранти отримали нову 

платформу для обговорення наукових здобутків, їх поширення в 

міжнародному науковому просторі та розвитку навичок публічних виступів 

англійською мовою.  

Найкращими презентаціями були: виступи Ольги Кравченко «3-D 

Fuzzy Control of Ultrasonic Cleaning» (науковий керівник д.т.н., проф. Моркун 

В. С.), Вадима Саяпіна « Microgrids as a Way to Modernize the Main Power 

Grid» (науковий керівник к.т.н., доц. Денис Кузнєцов), Сергія Дігтяря 

«Photogrammetry in Underground» (науковий керівник к.т.н., доц. Любов 

Долгіх). 

Виступи аспірантів 1-го курсу Марини Вільгельм, Валентина Власюка, 

Аркадія Зеленського, Антона Юріна були інформаційно насиченими, 

яскравими та викликали зацікавленість. 

 

3.2. Міжнародне наукове співробітництво 

3.2.1. Угоди про співробітництво 

Міжнародна діяльність університету є одним із пріоритетних напрямків 

його розвитку. Співпраця із закладами вищої освіти ближнього та дальнього 

зарубіжжя дає можливість сприяти всебічному розвитку здобувачів освіти та 

співробітників університету, удосконалювати навчальний процес, 

примножувати наукові здобутки. 
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Університет має 65 активних угод про міжнародну співпрацю. У 

звітному році ця кількість доповнилась угодою  з Малайзійським 

міжнародним університетом. Їх наявність дозволяє обмін науковцями, 

викладачами,студентами.            

3.2.2. Закордонні відрядження. Прийом іноземних фахівців 

 

Упродовж 30 березня – 1 квітня 2021 року делегація освітян та 

науковців на чолі з Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом 

перебувала з робочим візитом у Республіці Таджикистан. 

На освітньому форумі «Навчайся в Україні» в Таджицькому аграрному 

університеті ім. Ш. Шотемур (м. Душанбе) Криворізький національний 

університет представили проректори Юлія Кашубіна та Владислав Чубаров. 

Завдяки створеним організаторами сприятливим умовам та налагодженій 

ефективній комунікації про наш університет тепер добре відомо таджицьким 

студентам, викладачам, старшокласникам та їхнім батькам.  

У контексті міжнародної співпраці та згідно з договором між 

університетом та Карагандинським університетом імені академіка Є.А. 

Букетова (Республіка Казахстан), 20 квітня 2021 року за підтримки кафедри 

професійної та соціально-гуманітарної освіти відбулася гостьова лекція для 

педагогів та здобувачів на тему: «Підготовка педагогів професійного 

навчання для системи технічної і професійної освіти в Республіці Казахстан». 

Із вітальним словом виступив ректор професор Ступнік Микола Іванович, 

наголосивши на важливості таких зустрічей задля обміну досвідом, який є 

цікавим як для викладачів, так і для студентів. Спікером від ЗВО 

«Карагандинський університет імені академіка Є. А. Букетова» була 

кандидат педагогічних наук, професор кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну Шрайманова Гульмира. 

Доктор технічних наук, професор Титюк Валерій Костянтинович 

протягом листопада-грудня 2021 року перебував у Казахстані, проводив 
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заняття для студентів, магістрантів та докторантів на запрошення 

керівництва НАТ «Карагандинський індустріальний університет» – одного з 

найпотужніших технічних закладів вищої освіти Казахстану. 

3.2.3. Іноземні студенти 

 

В Університеті навчається 88 іноземних студентів, 23 з них здобувають 

освіту за денною формою навчання, 37 – за заочною, 28 – на підготовчому 

відділенні. Географія студентів, які навчаються в Університеті, представлена 

13 країнами. 

         У 2021 році 8  студентів успішно завершили навчання та отримали 

дипломи бакалаврів та магістрів.  

 

3.2.4. Участь у міжнародних програмах та проєктах 

 

Упродовж звітного періоду понад 100 викладачів та майже 60 студентів 

скористались різними видами академічної мобільності. 

Переконливим результатом успішної міжнародної діяльності є те, що 

Університет виступає активним учасником проєкту Erasmus+: 

CybPhys «Розвиток практично орієнтованої студентоцентрованої освіти в 

області моделювання кіберфізичних систем»; 

UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до 

досконалості викладання». 

Очікувані результати: 

- порівняльне дослідження та розроблення стратегії викладацької 

майстерності; 

- обрання тренерів, які пройдуть навчання в європейських університетах-

партнерах, відкриття центрів сертифікації; 

- розроблення професійних стандартів для викладачів університетів та 

навчальних програм удосконалення викладання; 
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- акредитування програми сертифікації та створення методології її 

оцінювання 

 

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 

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 
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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 

Матеріально-технічна база Університету у 2021 році зазнала 

позитивних змін. 

За програмою соціального партнерства міста з підприємством 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочато реконструкцію стадіону 

університету, виконується капітальний ремонт спортивної зали  та 

ремонтуються дві аудиторії, які будуть оснащені сучасною технікою. 

          Упродовж звітного періоду здійснено заходи зі збереження та 

утримання в належному стані матеріально-технічної бази університету, 

зокрема: 

З метою створення необхідних умов для доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до навчального 

корпусу №1 встановлено підйомники: вертикальний зовні і похилий 

всередині приміщення на загальну суму 162 000,00 грн., а також виконано 

улаштування тротуару із тротуарної плитки для безперешкодного доступу до 

зовнішнього підйомника на загальну суму 37 000,00 грн. 

З метою підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки на 

об’єктах університету задля забезпечення безпечних й нешкідливих умов 

навчання та праці учасників освітнього процесу встановлено систему 

пожежної сигналізації, систему керування евакуацією та систему оповіщення 

про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій в прибудові навчально-

лабораторного корпусу зі спортзалом на загальну суму 1 900 000,00 грн.  

Здійснено заходи з підвищення енергоефективності будівель 

університету, а саме: виконано поточний ремонт по частковій заміні вікон на 
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металопластикові в кількості 56 штук та ремонт металопластикових вікон у 

навчальному корпусі №1 на загальну суму 1 312 000,00 грн. 

Для отримання акта готовності університету до нового 2021-2022 

навчального року було проведено лабораторно-інструментальні дослідження, 

а саме: проведено відбір проб питної води, освітленості, параметрів 

мікроклімату та шумового навантаження в навчальних корпусах на загальну 

суму 9 165,00 гривень. 

З метою підготовки до опалювального сезону: 

- проведено державну повірку приладів обліку теплової енергії на суму 

8 360,00 грн; 

- виконано ремонт теплового пункту по вул. Віталія Матусевича, 11 на 

суму 37 200,00 грн; 

- проведено технічне обслуговування лічильників тепла на суму 

 6 500,00 грн. 

Для підготовки корпусів та гуртожитку університету до нового 2021-

2022 навчального року та проведення ремонтних робіт при підготовці до 

опалювального сезону придбано матеріальних цінностей на суму 

44 300,00 грн., а саме: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої, 

трубопроводи, труби та кріпильні деталі. 

Для виконання робіт з поточного ремонту в навчальних корпусах та 

гуртожитках придбано будівельних матеріалів на суму 56 497,00 грн. 

Для забезпечення навчального процесу в університеті придбано папір 

на суму 82 000,00 грн. 

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

придбано студентські квитки, залікові книжки, дипломи та додатки до 

дипломів на суму 92 326,00  грн. 

Для проведення рекламних та профорієнтаційних заходів придбано 

рекламної та інформаційної продукції на загальну суму 140 399,00 грн., а 

саме стенд, буклети, сувеніри та брошури. 
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Для безперебійного роботи автотранспорту університету проведено 

страхування транспортних засобів на суму 6 078,00 грн; 

- закуплено бензин на суму 133 600,00 грн; 

- придбано запасні частини на суму 99 400,00 грн; 

- придбано мастильні засоби на суму 7 767,00 грн. 

Для отримання містобудівних умов для проєктування капітального 

ремонту стадіону виготовлено топографічну зйомку на суму 3 000,00 грн. 

Для забезпечення належних умов збереження державного майна 

встановлено охоронну сигналізацію в навчальних корпусах №6, №3 та №5а 

на суму 197 600,00 грн. 

Для виконання завдань і здійснення повноважень органів 

студентського самоврядування придбано електротоварів та інших 

матеріальних цінностей на суму 29 160,00 грн. 

З метою надання в оренду об’єктів нерухомого майна університету та 

визначення справедливої вартості будівель проведено незалежну оцінку 

навчальних корпусів на суму 21 000,00 грн. 

Для утримання в належному стані прибудинкової території 

університету здійснено заходи з утилізації й  видалення сміття на суму 

71 433,00 грн. 

З метою економного використання енергоносіїв під час опалювального 

сезону були виведено з навчального процесу три навчальних корпуси та 

гуртожиток №4. 

Власними силами працівників технічних служб університету виконані 

такі роботи: 

-  заміна труб системи опалення та водопостачання в приміщеннях 

навчальних корпусів у  гуртожитках – 425 м,  

-  в навчальних корпусах та гуртожитках університету замінено 

засувки, крани та змішувачі у кількості 33 шт., 

-  проведено штукатурні та малярні роботи аудиторного фонду 

загальною площею 780 м
2 
, 

-  для утримання в належному стані корпусів університету, проведено 

ремонт даху – 30 м
2
, 
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-  виконано роботи по повній заміні верхньої та нижньої розводки 

системи опалення навчального корпусу №2, 

- виконано ремонтні та малярні роботи парапету на території 

навчальних корпусів №2 та №3 площею 140 м
2 
. 

 

Для покращення умов праці працівників приймальної комісії та 

деканатів було виготовлено: 

- Стіл комп’ютерний – 2 шт. 

- Книжкова шафа – 3 шт. 

- Антресоль – 1 шт. 

- Шафа для одягу – 1 шт. 

- Тумби для паперів – 5 шт. 

- Полиця – 1 шт. 

- Шафа вмонтована – 2 шт. 

- Бар’єр – 2 шт. 

 

Для утримання будівель і споруд НДГРІ протягом 2021 року придбано 

електротоварів та будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт 

власними силами інституту на суму 163 183,97 грн та проведено роботи: 

- заміна електрообладнання (лампи, розетки, провід, стартера, 

кабель); 

- заміна дверних замків (врізаних, накладних) -10 шт.; 

- заміна змішувачів – 10 шт.; 

- крейдове фарбування стелі – 121 м
2 
; 

- вирівнювання стін цементно-вапняною штукатуркою – 29,7 м
2
; 

- шпаклювання бетонних, дерев’яних поверхонь – 60 м
2
; 

- фарбування дерев’яних, бетонних поверхонь - 71,5 м
2
; 

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

- фарбування металевих поверхонь – 100,1 м
2
; 

- цегляна кладка, закладання віконних отворів – 710 шт. ; 

- ремонт стільців, книжкових полиць, віконних рам, кріплення замків 

(саморізи) – 195 шт.; 

- ревізія засувок (болти М16, М12; гайки М16, М12) – 16 шт. ; 

- встановлення протипожежних дверей (підвальне приміщення) – 1 

шт. ; 

- встановлення каналізаційних люків – 4 шт. 

 

Придбано матеріальних цінностей та надано послуг для роботи НДГРІ 

протягом 2021 року: 

- придбання бензину, дизельного пального – 236 088,00 грн; 

- придбання канцтоварів – 33216,5 грн; 

- обслуговування оргтехніки – 34395,3 грн; 
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- придбання дезінфікуючих засобів - 1050,00 грн; 

- придбання медичних масок - 9600,00 грн; 

- створення сайту – 21 000,00 грн; 

- повірка приборів («Кривбасстандартметрологія») – 26 721,14 грн; 

- охорона інституту – 7250,00 грн; 

- Вивіз сміття («Екоспецтранс») – 27408,37 грн; 

- навчання – 47 586,00 грн; 

-  вода питна - 5160,00 грн; 

- страхування автомобілів і водіїв – 5927,40 грн; 

- інтернет – 2585 грн; 

- технічне обслуговування автомобілів – 14 376 грн; 

- придбання електротоварів – 17 458,77 грн; 

- придбання будівельних матеріалів – 144 725,20 грн; 

- клінінгове прибирання  та обслуговування будівель інституту - 

362811,84 грн; 

- охорона бази відпочинку «Наука» - 182 439,84 грн; 

- основні засоби (кондиціонери, термінал, сейсмоприбори) – 163807,80 

грн; 

- запчастини для автомобілів – 26 677,85 грн; 

- протипожежна безпека – 39 849,90 грн. 

 

Усього на суму 1 380 170,87 гривень. 

 

5. Дотримання умов Колективного договору, Статуту університету 

 

Протягом 2021 року виконання статутних завдань забезпечувалось у 

повному обсязі та з дотриманням вимог чинного законодавства. 

Трудові відносини між адміністрацією, профспілковою організацією та 

працівниками здійснювалися на підставі чинного Колективного договору на 

2017-2021 роки. 

Працівники забезпечуються належними та безпечними умовами праці, 

забезпечуються всі, установлені 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 університету до 

роботи в осінньо-зимовий період, з урахуванням карантинних заходів.  

Адміністрація університету визначає пріоритетним дотримання умов 

відкритості, законності, неупередженості та об’єктивності при вирішенні 
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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 2021 році Університет продовжував у своїй діяльності 

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

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 

вебсайтах, на інформаційних стендах. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», 

постійно здійснюється контроль за дотриманням порядку надання 
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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 2021 року в Університеті було здійснено шість перевірок: 

 

1. 04.01.2021р.,24.02.2021р.,02.03.2021р.,02.06.2021р. - Підтвердження 

обґрунтованості виданих документів на оформлення пенсій, пов’язаних з 

нарахуванням заробітної плати, підтвердженням трудового стажу та сплати 

збору до Пенсійного фонду  по застрахованим особах ( Головне управління 

Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області) – 4 перевірки. 

Порушень не встановлено. 

 

2. 10.02.2021р.- Дотримання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування за період з 28.07.2011року по 31.12.2020 рік (Головне 

управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області).  

Надано припис про усунення порушень.  ( Порушення усунено). 

       3. 11.10.2021р. – Проведення планової документальної перевірки 

дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів 

Фонду соціального страхування України за період з 01.07.2019 по 

30.09.2021року. 

 Надано акт документальної перевірки дотримання порядку використання 

страхувальником страхових коштів Фонду соціального страхування 

України.              

             Порушення на загальну суму 141,19 грн.:  

- неправильно встановлено календарні дні зайнятості в розрахунковому 

періоді;  
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           - неправильно взято розрахунковий період, а саме: у разі коли 

застрахована особа прийнята 01.09.2021, розрахунок зроблено з посадового 

окладу, а не за фактично відпрацьований календарний час (календарні дні). 

 ( Порушення усунено). 

 

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 2021 року мала такі особливості: 

на денну форму здобуття освіти бакалаврського рівня за пільговими 

категоріями було прийнято:  

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також 

особи з їх числа – 12 осіб; 

- дитина, батько якої загинув під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, – 1 особа; 

  -  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, – 7 осіб; 

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

не менш як 15 років – 11 осіб (з них 3 за контрактною формою здобуття 

освіти); 

- 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», – 5 осіб;  

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

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю – 5 осіб (із 

них 1 є студентом  контрактної форми здобуття освіти); 

- діти з багатодітних сімей (5 і більше дітей в сім`ї), - 2 особи (з них 1 за 

контрактною формою здобуття освіти); 

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія 

окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія АР Крим та міста 

Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи або 

переселилися з неї після 1 січня 2021 року), – 3 особи. 

          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 

 

Протягом звітного року в Університеті проведено ряд заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою університету на 2021-2023  роки 

та виконано План заходів із запобігання та протидії корупції в Криворізькому 

національному університеті на 2021 рік. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України щодо 

електронного декларування та на виконання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції», «Переліку посад з високим та підвищеним рівнем 

корупційних ризиків», затвердженого Рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції в Криворізькому національному університеті в 

період з січня по квітень була проведена кампанія декларування посадових 
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осіб університету, його структурних та відокремлених структурних 

підрозділів.  

Уповноваженим з антикорупційної діяльності здійснювався супровід 

декларантів під час  заповнення декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

За результатами кампанії декларування посадові особи Університету в 

повному обсязі та у визначений законодавством термін подали декларації за 

2020 рік.  

Уповноважений з антикорупційної діяльності постійно забезпечує 

надання консультаційної допомоги з дотримання вимог антикорупційного 

законодавства здобувачам вищої освіти,  науково-педагогічним працівникам 

та представникам адміністрації Університету. Здійснюється перевірка 

функціонування «Скриньок довіри». 

       За 2021 рік надано 115 консультації з питань запобігання та протидії 

корупції.  

З метою запобігання корупційним правопорушенням затверджено 

Положення про комісію з оцінювання корупційних ризиків та створено 

постійно діючу Комісію з оцінювання таких ризиків у Криворізькому  

національному університеті, здійснюється моніторинг текстів господарських 

договорів університету, проводиться постійний контроль за діяльністю 

відокремлених структурних підрозділів університету щодо виконання вимог 

антикорупційного законодавства, розроблено та запроваджено форму 

повідомлення про роботу близьких осіб з метою попередження виникнення 

та своєчасного виявлення реального або потенційного конфлікту інтересів 

серед працівників університету.  

За 2021 рік не було виявлено фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень працівниками Університету; відсутні відкриті 

кримінальні провадження щодо фактів корупції та посадових злочинів 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів вищої 

освіти та інших категорій працівників Університету. 
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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 займалися 111 студентів. 

Студенти-спортсмени брали участь у змаганнях різних рівнів:  

 

 Важка атлетика. 

 01-06.06.2021, м. Хмельницький, учасник чемпіонату України серед 

чоловіків і жінок, Всеукраїнської Універсіади (Чемпіонату України серед 

студентів) - Перемєна Дмитро (факультет інформаційних технологій).  

 05-10.07.2021 р., м. Бахмут, учасник чемпіонату України серед молоді 

до 23 років - Великий Максим (гірничо-металургійний факультет). 

 

 Волейбол. Дівчата. 

 З лютого по травень 2021, м. Кривий Ріг, чемпіонат міста -  команда 

КНУ посіла І місце. 

 Жовтень – грудень 2021, м. Кривий Ріг, Кубок міста – змагання 

тривають. 

 

  Футзал. 

 Квітень 2021, м. Кривий Ріг, чемпіонат міста – бронзові призери. 

 Травень 2021, м. Кривий Ріг, Кубок міста – срібні призери. 

   

До  спортивної матеріально-технічної бази університету входять шість 

спортивних зал, а саме: 

 - спортивна зала для занять баскетболом та футзалом з одноразовою 

пропускною спроможністю 80 осіб. Спортивна зала має електронне табло, 

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. Спортивна зала знаходиться у 

відмінному технічному стані; 

 - дві 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, 
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чотири роздягальні, душову. Зали знаходяться в задовільному технічному 

стані; 

 - спортивна зала, призначена для занять волейболом, з одночасною 

пропускною спроможністю 40 осіб. При спортивній залі існують допоміжні 

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

кімната. Зал знаходиться в задовільному технічному стані; 

 - спортивна зала, призначена для занять настільним тенісом. Зала 

обладнана чотирма столами для настільного тенісу та чотирма 

гімнастичними драбинами. Зал знаходиться в хорошому  технічному стані; 

 - спортивна зала, призначена 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. 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; 

 майданчики для спортивних ігор; 

 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 обладнанням, 

розмірами 110 х 10 м , та 25 х 14 м. 

   три кругові бігові доріжки, дві ями для стрибків у довжину з розбігу, 

які мають покриття з регуполу.  
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