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1. Загальна інформація 

1.1. Криворізький національний університет у рейтингах 

 

Відображення позиції Криворізького національного університету (далі 

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

ЮНЕСКО, сформованому за індексами оцінок якості науково-педагогічного 

потенціалу, якості навчання, міжнародного визнання - надано на рис.1. 

Цьогоріч Університет піднявся на 16 позицій вище й посідає 72 місце з 

200 кращих закладів вищої освіти України.    

 

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

          Другий 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». 

Зросла кількість публікацій (від 304 до 334), кількість цитувань (від 523 до 

541), індекс Гірша (від 14 до 15).   

Зі 162 закладів вищої освіти України, які мають індекс у Scopus, 

Університет на 46 місці. 

 

Рис.2. Рейтинг університету у Scopus 
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У рейтингу Webometrics Ranking of World`s Universities, який відображає 

presence, impact, openness, excellence rank, т.б. присутність, вплив, 

відкритість, перевагу закладу вищої освіти в мережі Інтернет з  342 закладів 

вищої освіти України Університет другий рік поспіль  посідає 36 місце.  

За консолідованим рейтингом ЗВО України, який щороку складає 

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

середнім балом ЗНО вступників на контрактну форму навчання Університет 

на 75 місці з 237 закладів вищої освіти України. 

1.2. Нагороди працівників та студентів 

У 2018 році отримали нагороди працівники та студенти Криворізького 

національного університету. 

Грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації нагороджено завідувача кафедри автоматизованих 

електромеханічних систем у промисловості та транспорті, д.т.н., професора 

Сінчука Олега Миколайовича. 

 

Переможцями обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – 

Дніпропетровщині» стали доцент кафедри електропостачання та 

енергетичного менеджменту Михайленко Олексій Юрійович та доцент 

кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та 

транспорті Казакевич Ігор Аркадійович.  

 

Нагородним знаком  «За заслуги перед містом» ІІ ступеня нагороджено 

директора Гірничого коледжу Криворізького національного університету 

Посохова Олександра Ізотовича. 

Грамотою Верховної Ради України нагороджено директора політехнічного 

коледжу Криворізького національного університету Кулішову Наталю 

Олексіївну. 

 

Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради 

нагороджено: 

 

завідувача кафедри автомобільного транспорту, д.т.н., професора 

Монастирського Юрія Анатолійовича; 

 

старшого викладача кафедри автомобільного транспорту Потапенка 

Володимира Володимировича; 

 

завідувача кафедри відкритих гірничих робіт, д.т.н., професора Жукова 

Сергія Олександровича; 

 

завідувача кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, д.т.н., 

доцента Моркун Наталю Володимирівну; 
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доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж, к.т.н. Іщенка Миколу 

Олександровича; 

 

доцента кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин 

Письменного Сергія Васильовича. 

 

Грамотою виконкому Криворізької міської ради нагороджено: 

 

завідувача кафедри моделювання і програмного забезпечення, д.т.н., 

професора Азаряна Альберта Арамаїсовича; 

 

доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції, 

к.х.н., доцента Мовчан Ольгу Григорівну; 

 

в.о. директора Науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в 

гірничорудній і металургійній промисловості, д.т.н., професора Щокіна 

Вадима Петровича; 

 

декана електротехнічного  факультету, к.т.н., доцента Осадчука Юрія 

Григоровича; 

 

завідувача кафедри екології, д.м.н., доцента Бондаренка Анатолія 

Миколайовича; 

 

доцента кафедри електромеханіки, к.т.н. Бондаревського Станіслава 

Львовича; 

 

доцента кафедри збагачення корисних копалин і хімії, к.т.н. Булаха Олексія 

Володимировича; 

 

старшого викладача кафедри іноземних мов Георгієву Олену Петрівну; 

 

старшого викладача кафедри електромеханіки Данилейка Олега 

Костянтиновича; 

 

доцента кафедри промислового та цивільного будівництва, к.т.н. Єрьоменка 

Олександра Юрійовича; 

 

доцента кафедри електромеханіки, к.т.н. Ільченка Олександра 

Володимировича; 

 

доцента кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, к.т.н. 

Лобова Вячеслава Йосиповича; 
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старшого викладача кафедри теплогазопостачання, водовідведення і 

вентиляції Михалківа Дмитра Володимировича; 

 

доцента кафедри збагачення корисних копалин і хімії, к.т.н. Ніколаєнка 

Костянтина Вікторовича; 

 

доцента кафедри електромеханіки, к.т.н. Рожненко Жанну Георгіївну; 

 

старшого викладача кафедри економіки, організації та управління 

підприємствами, к.е.н. Рябикіну Катерину Григорівну; 

 

доцента кафедри геології, прикладної мінералогії, к.г.-м.н. Труніна 

Олександра Миколайовича; 

 

доцента кафедри будівельних геотехнологій, к.т.н. Хвороста Василя 

Валерійовича 

 

         Відзнакою міського голови - годинником з іменним написом 

Криворізького міського голови нагороджено: 

 

завідувача кафедри геодезії, д.т.н., професора Сидоренка Віктора 

Дмитровича; 

 

завідувача кафедри економіки, організації та управління підприємствами, 

д.е.н., професора Турила Анатолія Михайловича. 

 

У номінації «За наукові досягнення» Відзнаку міського голови 

отримали доценти кафедри збагачення корисних копалин та хімії Кривенко 

Андрій Юрійович, Олійник Максим Олегович, доцент кафедри автоматизації 

комп’ютерних наук і технологій Тронь Віталій Валерійович. 

 

Призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

отримали студенти: 

 

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

кафедра іноземних мов); 

 

Явтушенко Олександр, гр.ТМ-17-м – програмування обробки на 

верстатах з числовим програмним керуванням (кер. Цивінда Н.І., кафедра 

технології машинобудування); 

 

Богдан Анатолій, гр.ТМ-17м – технологія машинобудування (кер. 

Цивінда Н.І., кафедра технології машинобудування). 

 

У ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студенти 

університету одержали 26 дипломів. 
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 Дипломи І ступеня одержали  11 студентів (факультети: геолого-

екологічний, гірничо-металургійний, електротехнічний, факультет 

інформаційних технологій). 

 

 Дипломи ІІ ступеня одержали 7 студентів (електротехнічний і гірничо-

металургійний факультети).  

 

 Дипломи ІІІ ступеня одержали  10 студентів (електротехнічний, 

гірничо-металургійний, механіко-машинобудівний факультети та факультет 

інформаційних технологій). 

 

Керівниками робіт цих студентів були викладачі: Євтєхов В.Д., Олійник 

Т.А., Тарасютін В.М., Козакевич І.А., Харитонов В.М., Ткачук В.В., 

Данилейко О.К., Барановська М.Л., Домнічев М.В., Рожненко Ж.Г., 

Бондаревський С.Л., Касаткіна І.В.. Долгіх О.В., Хворост В.В., Луценко С.О., 

Котов І.А., Цивінда Н.І., Іщенко М.О., Ільченко В.О., Кірієнко С.М. 

 

Спортивні досягнення 2018 року: перемоги волейболісток та 

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

Волейболістки - чемпіони міста, призери чемпіонату області та відкритого 

турніру  України. Команда важкоатлетів стала другою в загальнокомандному 

заліку чемпіонату України. У команді чемпіонами України та 

Дніпропетровської області серед юніорів стали Великий Максим (гірничо-

металургійний факультет), Хоменко Наталя (електротехнічний факультет), 

Удовіченко Сергій  (факультет економіки та управління бізнесом), Великий 

Дмитро (геолого-екологічний факультет). 

 

2. Підготовка фахівців з вищою освітою, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників, виконання державного замовлення, 

дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

 

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

нормативні документи університету 

 

          Упродовж 2018 року відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» оновлено низку положень з організації освітнього процесу та його 

кадрового забезпечення в університеті, зокрема: 

          Правила призначення та виплати академічних стипендій студентам, 

аспірантам і докторантам (нова редакція); 
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           Про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення в університеті; 

          Про призначення відповідальних за діловодство в структурних 

підрозділах університету; 

          Антикорупційна програма на 2018-2020 р.р.; 

Положення: 

- про куратора академічної групи; 

- про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком; 

- про організацію прийому на навчання вступників для здобуття ступеня 

«магістр»; 

- про проведення співбесіди зі вступниками; 

- про організацію прийому на навчання вступників для здобуття ступеня 

«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; 

- про апеляційну комісію. 

          На засіданні Вченої ради Криворізького національного університету 

розглянуто питання та схвалено «Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний 

університет». Положення розроблено за принципами відповідності 

європейським та національним стандартам якості вищої освіти, системного 

підходу, який передбачає керування якістю на всіх стадіях освітнього 

процесу, а саме: планування змісту професійної підготовки, формування 

контингенту здобувачів вищої освіти, оцінювання результатів навчання, 

посилення практичної підготовки, забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу, запобігання академічному 

плагіату, участь у національних та міжнародних рейтингових дослідженнях. 

          З метою дієвості системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

створено Центр забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту 

Криворізького національного університету, Положення про який схвалено 

вченою радою 30 жовтня 2018 року. 

2.2. Результати вступної кампанії 

 

          Вступна кампанія 2018 року в Криворізькому національному 

університеті пройшла прозоро й відкрито.  

Інфографіку термінів вступної кампанії подано на рис. 3 та рис.4. 
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02.07.18 

РЕЄСТРАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОННИ

Х КАБІНЕТІВ 

12.07.18 

20.07.18 

21.07.18 

22.07.18 

23.07.18 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ВІД 
ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ СКЛАДАТИ 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, СПІВБЕСІДУ 

24.07.18 

25.07.18 

26.07.18 

07.08.18 

06.08.18 

01.08.18 

08.08.18 

18.08.18 

15.09.18 

Іспит з математики, біології 

Іспит з іноземної мови, географії, 
хімії, історії України 

 

Апеляція з іноземної мови, 
географії, хімії, історії України 

 Оприлюднення рейтингового списку 
вступників, які вступають на онові 

ЗНО та вступних іспитів 

Закінчення строку виконання вимог 
 для зарахування вступників на місця  

державного замовлення 

Зарахування вступників 
за державним замовленням 

(не пізніше 12.00) 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних, юридичних осіб 

Переведення вступників на вакантні 

місця за державним замовленням 

Останнє зарахування вступників за 
кошти фізичних, юридичних осіб 

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ 
І ДОКУМЕНТІВ 

Співбесіда 

 
Іспит з української мови і літератури 

Апеляція з української мови 
і літератури 

 
Консультація з математики, фізики, 

біології 

 

Апеляція з математики, фізики, 
біології 

Консультація з іноземної мови, 
географії, хімії, історії України 

 

Консультація з української мови і 
літератури 

13 30     

Іспит з фізики 



 10 

14 00
 

15 00     

14 00   

12 00   

16 00     

8 30     

11 00     

Консультація з української мови і 
літератури 

13 30     

ІНФОГРАФІКА  ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 р. 

для  вступників на здобуття ступеня бакалавра  

на  базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

12.07.18 

 

06.08.18 

05.08.18 

01.08.18 

07.08.18 

15.09.18 

Консультація з фахового 
випробування для спеціальностей 

факультетів  
ГЕФ, ФІТ, ФЕУБ, ЕТФ (ЕЕЕ) 

Апеляція з фахового 

випробування 

Оприлюднення рейтингового списку  

(не пізніше 12.00) 

Закінчення строку виконання вимог 
 для зарахування вступників на 

місця  
державного замовлення (18.00) 

Зарахування вступників 
за державним замовленням 

(не пізніше 12.00) 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних, юридичних осіб 

Останнє зарахування вступників за 
кошти фізичних, юридичних осіб 

 

ПРИЙОМ   ЗАЯВ 

І   ДОКУМЕНТІВ 

Співбесіда для вступників, які 
здобули освіту за іншою 

спеціальністю 
 

 

Консультація з фахового 
випробування для спеціальностей 

факультетів  
БФ, ГМФ, ТФ (АТ), ММФ (ПМ) 

 

24.07.18 

25.07.18 

27.07.18 

Фахове випробування для 
спеціальностей факультетів  
БФ, ГМФ, ТФ (АТ), ММФ (ПМ) 

 

Фахове випробування для 
спеціальностей факультетів  
ГЕФ, ФІТ, ФЕУБ, ЕТФ (ЕЕЕ) 

 

Консультація з фахового 
випробування для спеціальностей 

факультетів  
ТФ (ТТ), ММФ (ГМ), ЕТФ (ТЕП) 

Фахове випробування для 
спеціальностей факультетів 

 ТФ (ТТ), ММФ (ГМ), ЕТФ (ТЕП) 
ТФ (АТ), ММФ (ПМ) 

 

26.07.18 

Рис.3. 
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ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 р. 

для  вступників на здобуття ступеня магістра  

(на всі спеціальності, окрім спеціальності 051 Економіка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

12.07.18 

26.07.18 

28.07.18 

04.08.18 

05.08.18 

02.08.18 

06.08.18 

15.09.18 

Фахове випробування для 
спеціальностей факультетів  

ГМФ, ТФ 

 

Апеляція з фахового 
випробування 

Оприлюднення рейтингового списку  

(не пізніше 12.00) 

Закінчення строку виконання вимог 
 для зарахування вступників  на місця  

державного замовлення (17.00) 

Зарахування вступників за державним 

замовленням (не пізніше 12.00) 

Зарахування вступників за кошти 
фізичних, юридичних осіб 

Останнє зарахування вступників за 

кошти фізичних, юридичних осіб 

ПРИЙОМ   ЗАЯВ 
І   ДОКУМЕНТІВ 

Співбесіда для вступників, які 
здобули вищу освіту за іншою 

спеціальністю 

 

10 00     

Фахове випробування для 
спеціальностей факультетів  

ФІТ, ГЕФ, ММФ 

 

27.07.18 

Фахове випробування для 
спеціальностей факультетів 

ЕТФ, БФ, ФЕУБ 

 

29.07.18 
Консультація з іноземної мови 

для спеціальностей 
факультетів 

ФІТ, ГЕФ, ММФ, ТФ 

 
Консультація з іноземної мови 

для спеціальностей 
факультетів 

 ЕТФ, БФ, ФЕУБ, ГМФ 
 

 

Вступний іспит з іноземної мови 
для спеціальностей факультетів 

 ГМФ, ТФ 

 

8 30   

Вступний іспит з іноземної мови 
для спеціальностей факультетів  

ФІТ, ГЕФ, ММФ 

Вступний іспит з іноземної мови 
для спеціальностей факультетів  

ЕТФ, БФ, ФЕУБ 
Апеляція з іноземної мови 

30.07.18 
11 00   

13 30   

31.07.18 

14 00   

16 00   

14 00   

8 30     

11 00     

13 30     

15 00   

Консультація з фахового 
випробування для спеціальностей 

факультетів 
 ГМФ, ТФ 

Консультація з фахового 
випробування для спеціальностей 

факультетів  
ЕТФ, БФ, ФЕУБ 

 

Консультація з фахового 
випробування для спеціальностей 

факультетів  
ФІТ, ГЕФ, ММФ 

 

14 00     

15 00     

16 00   

Рис.4. 
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Динаміку структури заяв, поданих до університету під час вступних кампаній 

2016-2018 рр., відображено на рис.5. 

              

Рис.5. Динаміка структури подання заяв 

 

          Найбільшу кількість заяв подано на спеціальності, які наведено на 

рис.6. 

                               
Рис.6. Перелік спеціальностей, на які подано найбільшу кількість заяв 

 

          На перший курс навчання за освітніми програмами підготовки 

бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти в 2018 році Міністерство 

освіти і науки України затвердило для університету – 626 місць (у 2016 – 534, 

у 2017 – 658) на денну форму навчання. 
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          За рекомендацією ЄДЕБО, місця державного замовлення для навчання 

в університеті отримали 267 осіб на денну та 15 осіб на заочну форму 

навчання, із яких було зараховано 245 осіб (у 2016 році – 339, у 2017 році – 

256 осіб). 

          Динаміку максимальної кількості місць державного замовлення, 

наданих ЄДЕБО рекомендацій та фактичної кількості зарахованих осіб 

денної форми навчання за 2016-2018 рік наведено на рис.7 

                   

  Рис.7. Динаміка максимальної кількості місць державного замовлення, 

рекомендацій ЄДЕБО та фактичної кількості зарахованих осіб денної 

форми навчання 

 

          Усього в 2018 році на навчання до університету зараховано 1740 

вступників. 

 

          Чисельність вступників, зарахованих на навчання у 2016-2018рр., 

наведено в таблиці 1. 

                                                                                                       Таблиця 1 

Чисельність вступників, зарахованих на навчання в 2016-2018 рр. 

 
БАКАЛАВР МАГІСТР 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1118 962 914 421 813 826 

Разом 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

2217  

(у т.ч. 678 спеціалістів) 
1775 1740 
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Чисельність вступників, зарахованих на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб у 2016-2018 рр., 

відображає рис.8. 

 

          Рис.8. Чисельність вступників, зарахованих на навчання за 

державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб 

 

          Чисельність вступників, прийнятих на навчання за ступенем 

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

навчання, наведено на рис.9. 

                             

Рис.9. Чисельність вступників, прийнятих на навчання за ступенем 

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

терміном навчання 

 

 Відповідно до Умов прийому, було здійснено перерозподілення та 

переведення 6 вступників пільгової категорії (табл.2) на вакантні бюджетні 

місця (дітей загиблих у антитерористичній операції, учасників бойових дій у 

антитерористичній операції, дітей-сиріт, осіб з інвалідністю І, ІІ груп, дітей 
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учасників бойових дій в антитерористичній операції, шахтарів та дітей 

шахтарів). 

                                                                                                         Таблиця 2 

Перерозподілення  та переведення вступників пільгової категорії на 

вакантні бюджетні місця 

 
                                                                                                           

Шифр 

спеці-

альності 

Назва спеціальності 

Форма 

навчання 

Кількість 

місць 

121 Інженерія програмного 

забезпечення  

денна 2 

123 Комп’ютерна інженерія денна 1 

122 Комп’ютерні науки денна 1 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

денна 2 

 

 

 

Після переведення всіх пільговиків було «підтягнуто» 4 вступників, які 

мали бали, нижчі за прохідні.  

Університет звернувся з проханням до МОН України щодо виділення  16 

додаткових місць за всіма рівнями освіти для вступників, які мають 

спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням.  Місця 

було виділено. 

 

 

2.3. Профорієнтаційна робота 

 

           Інфографіку забезпечення системи профорієнтаційної роботи та 

врахування умов її ведення в 2018 році подано на рис.10.                                                                  
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Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка наказу щодо організації 

профорієнтаційної роботи,  

плану роботи 

 

Укладення (пролонгація) договорів про творчу 

співпрацю з управлінням освіти і науки 

міськвиконкому, загальноосвітніми закладами та 

коледжами 

 

укладено 21 договір із закладами 

загальної середньої освіти сільських 

районів, пролонговано 127 договорів 

із 118 закладами загальної середньої 

освіти, 9 коледжами 

Формування груп слухачів курсів підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Створення на факультетах спеціалізованих 

наукових гуртків із залученням учнів-

старстарстаршокласників 

Участь у батьківських зборах з інформацією 

«Вища освіта для ваших дітей» 

 

354 слухачі 

23 гуртки 

Участь у загальноміських заходах, що сприяють 

створенню позитивного іміджу університету 

- KNU Bike Picnic з велопробігом по 

місту;  

- ніч індустріальної культури;  

- висвітлення життя й діяльності 

університету в ЗМІ. 

 

Жовтень-листопад 

Проведення профорієнтаційних уроків  

«Твій вибір вирішує твій успіх» 

для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх   навчальних 

закладів  проведено 52 уроки 

Проведення тижнів профорієнтації факультетів  

 

інформаційні зустрічі «Щоб обирати 

– корисно знати», міні-тренінги «У 

пошуках свого покликання», 

екскурсії «Один день з життя 

студентів», залучення учнів до участі 

в наукових гуртках кафедр, 

запрошення на концерти 

«Студентська осінь», спортивні 

змагання, спартакіади 

першокурсників 
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№ 

з/п 

Дати Факультети 

1 05.11.2018 -

11.11.2018 

Гірничо-металургійний факультет 

2 Транспортний факультет 

3 12.11.2018 –

18.11.2018 

Будівельний факультет 

4 Геолого-екологічний факультет 

5 19.11.2018 – 

25.11.2018 

Факультет економіки та управління бізнесом 

6 Механіко-машинобудівний факультет 

7 26.11.2018 – 

02.12.2018 

Факультет інформаційних технологій 

8 Електротехнічний факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Навчальний заклад Дата 
1 Гірничо-

електромеханічний коледж 
26.09.2018 

2 Політехнічний коледж 27.09.2018 

3 Автотранспортний коледж 

 
16.10.2018 

4 Гірничий коледж 17.10.2018 

5 Індустріальний коледж 31.10.2018 

6 Інгулецький коледж 21.11.2018 

7 Гірничий коледж 05.12.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

екскурсії по факультетах, 

профорієнтаційні уроки - 

охоплено 75 закладів 

загальної середньої освіти 

Проведення 5-денного форуму учнівської 

молоді «Успішний вступ» 

Участь у батьківських зборах 

Профорієнтаційні 

зустрічі з 

випускниками 

коледжів 

Грудень 

День відкритих дверей університету 

День відкритих дверей факультетів Згідно з графіком 
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\ 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.10. Заходи забезпечення системи профорієнтаційної роботи у 2018 році 

 

Умови ведення вступної кампанії: 

 

Проблеми демографічного характеру 2018 року:  

 

- 2018 рік - 3172 випускники шкіл міста ( 2014 рік -5201випускник); 

- у 18 школах міста відсутні  11 класи. 

 

Конкуренція з боку закладів вищої освіти міста: 

 

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

фахівців зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в 

Криворізькому національному університеті. 

 

Активна діяльність закордонних емісарів: 

 

19% випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста 2018 року 

продовжили навчання поза межами України. 

Проведення виїзних «Днів відкритих дверей» 

18 виїзних  днів відкритих 

дверей для учнів десятих та 

одинадцятих   класів 

загальноосвітніх закладів та 

студентів коледжів у всіх 

районах міста 

18 виїзних  днів відкритих дверей 

для учнів десятих та одинадцятих   

класів загальноосвітніх закладів 

та студентів коледжів у всіх 

районах міста 

Травень-липень 

Використання білбордів профорієнтаційного 

характеру 

Направлення на електронні адреси шкіл, у 

т.ч. сільських районів  

проспектіів університету та запрошення 

на навчання 
Проведення батьківських зборів 

26 травня в м. Інгулець на базі 

Центру  дитячої та юнацької 

творчості. 

23 червня в конференц-залі 

університету 

Організація роботи профорієнтаційного 

пункту та профінформаційного сайту 

«Орієнтир» 
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2.4. Формування контингенту студентів 

 

          У 2018 році в Криворізькому національному університеті 

здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти відповідно до нового 

Переліку за 12 галузями знань та 23 спеціальностями. Відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року - за 27 спеціальностями 

підготовки бакалаврів, 23 спеціальностями підготовки магістрів та 10 

спеціальностями підготовки докторів філософії. 

Загальну чисельність студентів у 2018 році подано у табл.3 

                                                                                                          Таблиця 3 

Загальна чисельність студентів у 2018 році 

 

Ступені вищої 

освіти 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Разом 

Молодший 

бакалавр 

3859 659 4518 

Бакалавр 2140 1208 3348 

Магістр 993 597 1590 

Доктор філософії 35 13 48 

Разом 7027 2477 9504 

 

Динаміку чисельності студентів університету впродовж 2016-2018 рр. 

наведено на рис.11. 

 

 

Рис.11. Динаміка чисельності студентів упродовж 2016-2018 рр. 
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На рис.12 та рис.13 надано контингент студентів денної, заочної форм за 

спеціальностями. 
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Рис.12. Контингент студентів денної форми навчання  за спеціальностями  

 



 21 

Заочна форма навчання
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Рис.13. Контингент студентів заочної форми навчання за спеціальностями 

 

 

 

2.5. Організація навчального процесу 

 

2.5.1. Ліцензування, акредитація освітньої діяльності та розроблення 

нових освітніх програм підготовки фахівців 

 

            У 2018 році розширено провадження освітньої діяльності шляхом 

започаткування нової спеціальності першого (бакалаврського) рівня 081 

«Право» та шляхом започаткування рівня вищої освіти зі спеціальності 263 

«Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем. 
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 Основним завданням року було проходження первинної акредитації 

освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня. 

 Групи забезпечення спеціальностей підготували матеріали самоаналізу 

за 29 освітньо-професійними програмами із 18 спеціальностей, зокрема: 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) /ОПП: Професійна освіта 

(комп’ютерні технології)/; 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; 073 Менеджмент /2 ОПП: Менеджмент організації та бізнес-

адміністрування; Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної 

діяльності/; 103 Науки про Землю /ОПП: Геологія/; 121 Інженерія 

програмного забезпечення; 123 Комп'ютерна інженерія; 131 Прикладна 

механіка /ОПП: Технології машинобудування/; 133 Галузеве 

машинобудування /ОПП: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання/; 

136 Металургія /2 ОПП: Металургія чорних металів; Ливарне виробництво 

чорних та кольорових металів і сплавів/; 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка /4 ОПП: Системи електропостачання 

промислових підприємств, міст та локальних об’єктів; Електричний 

транспорт; Електромеханічні системи автоматизації та електропривод; 

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв/; 

144 Теплоенергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології; 184 Гірництво /6 ОПП: Підземна розробка родовищ корисних 

копалин; Відкриті гірничі роботи; Охорона праці в гірничому виробництві; 

Шахтне і підземне будівництво; Маркшейдерська справа; Збагачення 

корисних копалин/; 192 Будівництво та цивільна інженерія /2 ОПП: 

Промислове і цивільне будівництво; Технологія будівельних конструкцій, 

виробів та матеріалів/; 193 Геодезія та землеустрій; 274 Автомобільний 

транспорт; 281 Публічне управління та адміністрування. 

Освітньо-професійні програми «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» та «Технології машинобудування» успішно 

акредитовані (засідання Акредитаційної комісії України від 6 листопада, 

протокол №132). Інші 27 освітньо-професійних програм успішно 

акредитовано на засіданні Акредитаційної комісії України 27 грудня, 

протокол №133. 

2.5.2. Якість підготовки фахівців 

Відповідно до процедур системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності, в університеті у 2017/2018 навчальному 

році проведено оцінювання залишкових знань 1101 студента у формі 

ректорських контрольних робіт (РКР) із  69 навчальних дисциплін для 
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студентів ступеня «бакалавр» та 7 навчальних дисциплін для студентів 

ступеня «магістр».  

Якість залишкових знань студентів за результатами РКР відображено на 

рис.14. 
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Рис.14. Якість залишкових знань бакалаврів та магістрів у 2016-2018 рр. 

                                                                                         
На рис.15 подано результати ректорського контролю знань 2018 року. 
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Рис.15. Результати ректорського контролю знань студентів у 2018 роцi 
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2.5.3. Підсумки атестації випускників 

 

          Під час  атестації більшість випускників показали високі теоретичні та 

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

виконання конкретних наукових, технічних, економічних та виробничих 

знань. Частину кваліфікаційних робіт виконано на замовлення підприємств 

та організацій і рекомендовано до впровадження. 

Підсумки атестації випускників 2018 року наведено в табл. 4. 

 

                                                                                                Таблиця  4 

Підсумки атестації  випускників у 2018 році 

 
Ступінь вищої 

освіти (освітньо-

кваліфікаційний 

рівень) 

Кількість 

випуск-

ників 

Частка випускників, які за підсумками 

атестації отримали оцінку,% 

Видано 

дипломів з 

відзнакою,% 
відмінно добре задовільно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бакалавр 1209 278 23,0 554 45,8 377 31,2 37 3,06 
магістр 353 199 56,4 129 36,5 25 7,1 83 23,5 
спеціаліст 99 50 50,5 43 43,4 6 6,1 3 3,03 
спеціаліст 

(перепідготовка) 
202         

Разом 1661 

(202) 

527 31,0 726 44,0 408 25,0 123 8,0 

 1863         

 

Якість атестації випускників у 2016-2018 рр. подано на рис.16. 
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                       Рис.16.  Якість атестації випускників у 2016-2018 рр» 



 25 

 

2.5.4 Кадрове забезпечення 

 

Групи забезпечення спеціальностей університету відповідають кадровим 

вимогам згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року №347.  

          Якісні параметри складу науково-педагогічного потенціалу 

університету наведено в табл.5 

                                                                                                   Таблиця 5 

Якісні параметри кадрового забезпечення освітнього процесу 

в 2016-2018 рр. 

 

№ 

з/п 

Назви показника 2016 2017 2018 

1. Кількість кафедр 36 34 34 

2. Кількість випускових кафедр 30 28 28 

3. Кількість науково-педагогічних 

працівників (штатних), осіб 

421 392 399 

4. Кількість науково-педагогічних 

працівників (сумісників), осіб 

12 17 20 

5. Кількість докторів наук, професорів 

(штатних), осіб 

54 52 54 

6. Кількість докторів наук, професорів 

(сумісників) 

6 4 8 

7. Кількість кандидатів наук, доцентів 

(штатних) 

186 167 165 

8. Кількість кандидатів наук, доцентів 

(сумісників) 

3 5 7 

9. Кількість кафедр, які очолюють доктори 

наук, професори 

32 32 31 

10. Кількість випускових кафедр, які 

очолюють доктори наук, професори 

29 28 26 

 

 

Виконуючи Закон України «Про вищу освіту» відповідно до затверджених 

планів університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

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

Стажування проходить у закладах вищої освіти міста Кривого Рогу та 

Дніпропетровської області, Києва (Центральна академія педагогічних наук 
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України, Університет менеджменту освіти), а також за межами держави - у 

Польщі, Чехії, Бельгії. 

          Дані про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічного 

персоналу університету в 2016-2018рр. наведено в табл. 6. 

 

                                                                                                  Таблиця 6 

Дані про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників у 2016-2018 рр. 

 

Рік Разом Керівники 

структурних 

підрозділів 

Науково-

педагогічні 

працівники 

На 

виробництві 

У наукових, 

навчальних 

закладах 

2016 53 4 49 7 46 

2017 76 11 65 12 64 

2018 141 9 132 18 123 

 

       Стажування науково-педагогічних працівників університету 

здійснюється на підставі договорів. За 2017/2018 н.р. укладено 16 таких 

договорів, із них: 13 із закладами вищої освіти, 2 з підприємствами, 1 з 

науково-дослідним інститутом. 

     На базі Криворізького національного університету проходять 

стажування науково-педагогічні працівники із закладів вищої освіти, 

коледжів. 

          Чисельність науково-педагогічних працівників, які пройшли 

стажування на базі Криворізького національного університету в 2016-2018 

рр. наведено у табл. 7. 

                                                                                                   

                                                                                                        Таблиця 7 

Чисельність науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування на 

базі Криворізького національного університету 

в 2016-2018 рр.  

 

Рік 

стажування 

Педагогічні 

працівники коледжів 

Науково-педагогічні 

працівники закладів освіти 

Разом 

2016 71 6 77 

2017 77 6 83 

2018 53 4 57 

 

Центром безперервної освіти Університету в 2018 році проведено 

підвищення кваліфікації працівників 13 підприємств України за: 

  галузями знань «Електрична інженерія», «Механічна інженерія»; 
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 напрямом «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка»; 

за програмою «Основи психолого-педагогічного мінімуму», 

«Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при розробці родовищ 

відкритим способом»; 

 спеціальностями «Гірництво», «Галузеве машинобудування», 

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

«Збагачення корисних копалин»; 

 за програмою з питань розвитку центрів надання адміністративних 

послуг; 

за програмою в відповідно до професійного стандарту «Мехатроніка»; 

за програмою «Програмовані контролери Zelio Logic». 

 

Чисельність слухачів курсів КПК подано на рис.17. 

 

 

Рис.17. Чисельність слухачів курсів підвищення кваліфікації 

Університет увійшов до переліку уповноважених навчальних закладів, які 

мають ліцензію на освітню діяльність за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування», та має право на проведення  атестації щодо 

вільного володіння державною мовою. 

Результати діяльності атестаційної комісії подано на рис.18 

 

 

 

                            Рис.18. Діяльність атестаційної комісії 
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2.5.5. Навчально - методичне та інформаційне забезпечення 

 

Чисельність виданих навчально-методичних матеріалів у 2016-2018 рр. 

наведено на рис.19. 
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Рис.19.  Чисельність виданих навчально-методичних матеріалів, 

             виданих   у    2016-2018 рр. 

 
З метою регулярного оновлення та розширення парку комп’ютерної 

техніки університет щорічно здійснює закупівлі комп’ютерного та 

периферійного обладнання. Загальна кількість комп’ютерів в університеті  

становить 446. У 2018 році згідно з планом закупівлі придбано комп’ютерне 

та периферійне обладнання на загальну суму понад  200 тис. грн. 

 Інформаційне забезпечення навчального процесу розвивається й за кошти 

підприємств та компаній. Зокрема, у 2018 році в Університеті створено 

Дослідно-комунікаційний Центр сталого розвитку, який оснащено 

комп’ютерною й мультимедійною технікою (7 комп`ютерів, 4 телевізори, 

проектор тощо) за підтримки компанії «МЕТІНВЕСТ». 

Активно впроваджуються й використовуються веб-сервери університету, 

автоматизована система управління, яка інтегрує модулі: навчальні плани, 

розподіл навантаження, формування розкладу, кадрове забезпечення 

контингент студентів, формування індивідуальних планів. Забезпечено 

доступ науково-педагогічного персоналу та структурних підрозділів до 

корпоративної е-пошти, групової, офісної роботи, відеоконференцій та 

відеотрансляцій. Уведено в експлуатацію онлайн-сервіс для перевірки за 

інтернет-джерелами дисертаційних праць, статей та монографій на наявність 

академічного плагіату. Звітного року  віртуальне навчальне середовище 

Університету поповнилось 305 електронними навчально-методичними 

комплексами.  
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У 2018 р. створено каталог освітніх програм і каталог наукових розробок, 

який містить результати наукових та науково-технічних розробок, виконаних 

на кафедрах.  

Відбувається зміна парадигми розвитку бібліотеки Університету – від 

накопичення інформації до надання доступу до інформації.  

 Бібліотека  зібрала універсальний фонд документів, який нараховує 

945 788 примірників.  За звітний рік фонд бібліотеки поповнився на 

460 прим.,  з яких 388 – українською мовою, що становить понад 80% усіх 

надходжень, 48,5% нових надходжень – навчальна література (223 прим.), 

38,9 % – наукова література (179 прим.). 

 Кількість відвідувань бібліотеки становить 195597, у т.ч. відвідування 

соціокультурних заходів – 5000, зокрема  звернень до веб-ресурсів бібліотеки  

– 117685.  Щорічне зростання даного показника свідчить про те, що сайт 

бібліотеки – актуальний засіб  інформування. Постійне оновлення, змістовне 

наповнення, зручна навігація  роблять його авторитетним та надійним 

джерелом інформації.  

 Триває робота щодо наповнення бази даних електронного каталогу  

бібліотеки, який містить 350 тис. бібліографічних записів. Проводиться 

моніторинг мережі Інтернет щодо оновлення веб-ресурсу бібліотеки 

«Краєзнавство». 

 З метою забезпечення інтеграції української науки в європейський і 

світовий дослідницький простір університету надано доступ до 

наукометричних реферативних баз даних – Scopus і Web of Science. 

Бібліотека отримала права адміністратора цих ресурсів. Створено профіль 

університету у Web of Science; виконано коригування профілю КНУ у 

Scopus. 

Про навчальні та наукові досягнення свідчить видавнича діяльність 

Університету. 

У 2018 р. видавництво Криворізького національного університету 

опублікувало 4 друкованих і  7 електронних книжкових видань, зокрема 2 

підручники, 4 навчальні посібники,  5 монографій. 

Видано: 

- 4 збірники матеріалів тез наукових конференцій, зокрема 3 друковані та  

1 електронний; 

 - 2 тематичні випуски збірника наукових праць "Вісник Криворізького 

національного університету» та 1 збірник наукових праць "Гірничий вісник";  

-  135 навчально-методичних видань. 
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2.5.6. Попит на випускників та їх працевлаштування 

 

Попит на випускників Криворізького національного університету 

визначається кількістю договорів про цільову підготовку, договорів про 

співпрацю з підприємствами, установами й організаціями, у яких 

передбачене стажування, проходження практики та працевлаштування 

студентів; вакансій, які пропонували роботодавці на ярмарках кар’єри; 

запитів підприємств, які надходять до університету.  

У 2018 році було укладено 47 довгострокових договорів про співпрацю та 

54 договори про проведення практики студентів на 1301 місце (на 3-5 курсах 

за денною формою навчаються 922 студенти). 

Інформацію про кількість місць практики студентів відповідно до 

договорів з підприємствами в 2018-2019 н.р. наведено в табл. №8. 

 

                                                                                                        Таблиця 8 

Інформація про кількість місць практики студентів на підприємствах  у 

2018 році 
 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Кількість місць 
відмовлено відсоток примітка 

заплановано отримано 

1 ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
302 196 106 35,7 

 

2 ПрАТ «Півн.ГЗК» 247 172 75 31,2  

3 ПАТ «Півд.ГЗК» 223 214 9 4,0  

4 ПАТ «КЗРК» 267 239 28 10,5  

5 ПрАТ «Ін.ГЗК» 90 90 - 0  

6 ТОВ «МЕТІНВЕСТ- 

КРМЗ» 
101 28 73 72,3 

 

7 ПрАТ «ЦГЗК» 115 115 - 0  

8 ДП ДПІ 

«Кривбаспроект» 
72 72 - 0 

 

 Разом  1417 1126 291 20,5  

 

На заході «Ярмарок вакансій», який було проведено Центром сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників університету з 11 по 18 травня 

2018 року за участю 92 представників 53 підприємств, закладів та установ 

Кривого Рогу, Києва, Запоріжжя, Харкова, Кропивницького, випускникам 

було запропоновано 185 вакансій за оформленими домовленостями, що 

становить 71,12% від загального контингенту випускників – спеціалістів та 

магістрів денної форми навчання. За домовленістю з роботодавцями 

випускникам запропоновано 362 вакансії (140%). 

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

випускникам університету в 2016-2018 рр. 
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                                                                                                  Таблиця 9 

Вакантні місця, надані випускникам університету підприємствами 

 2016 2017 2018 
ПАТ «КЗРК» 53 169 123 
ПрАТ «ІнГЗК» - - - 
ПрАТ «ЦГЗК» - 12 22 
ПАТ «ПівдГЗК» - - - 
ПрАТ «ПівнГЗК» 39 139 - 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 135 - - 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - 23 - 
ТОВ «Електропривод» 10 25 26 
КП «Кривбасводоканал» - - - 
ТОВ«БУ Аглострой - 4» - - 11 
ТОВ «МетінвестКРМЗ» (КЗГО)  17 - 
КП «Криворіжтепломережа»   3 

 

З метою адаптації випускників університету на місцях працевлаштування, 

здійснення успішної кар’єри навчальним планом передбачено вивчення 

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

фахівця». 

Університет - активний учасник проекту здобуття професійної освіти за 

дуальною формою навчання. З цією метою на механіко-машинобудівному 

факультеті 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.  Навіть за незначний час 

свого існування асоціація вже дає перші позитивні результати взаємодії з 

підприємствами.  З 1 січня 2019 року  розпочинається фінансування дуальної 

системи навчання на факультеті підприємствами «МЕТІНВЕСТ».  

 

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

наукових знань під час підготовки кадрів з вищою освітою, 

міжнародне наукове співробітництво  

 

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

наукових знань під час підготовки кадрів із вищою кваліфікацією 

 

         Основні пріоритетні напрями наукових досліджень у 

Криворізькому національному університеті спрямовані на розв`язання  проблем:  

розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій видобутку й переробки 

гірничої сировини; збереження навколишнього середовища та охорона праці;  

підвищення рівня механізації й автоматизації технологічних процесів; 
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керування якістю продукції гірничих підприємств; економічний розвиток 

підприємств різних галузей; розвиток металургійного виробництва; підвищення 

ефективності освіти;  технічний аудит та реконструкція промислових будівель. 

Дослідження в університеті виконують 54 доктори та 172 кандидати 

наук. 

Вагомий внесок у суспільне наукове надбання здійснюють науковці, які 

виконують держбюджетні науково-дослідні роботи. На цей час університет 

виконує чотири перехідні науково-дослідні роботи на загальну суму  

4 млн86 тис. грн. 

До найважливіших слід віднести: 

 "Визначення закономірностей трансформації  напружено-

деформованого стану, порушеного виробками гірського масиву, з метою 

створення ресурсозберігаючих технологій видобутку руд", науковий керівник 

доктор технічних наук, професор  Ступнік М.І. 

"Визначення закономірностей поширення високоенергетичного 

ультразвуку в неоднорідних середовищах для оптимізації процесів збагачення 

залізної руди", науковий керівник - доктор технічних наук, професор Моркун 

В.С. 

"Розроблення пристрою неруйнівного контролю фізико-хімічних 

властивостей гірських порід в  експлуатаційних свердловинах", науковий 

керівник - доктор технічних наук, професор Азарян А.А. 

"Оптимізація процесу буріння свердловин на основі визначення фізико-

механічних і хіміко-мінералогічних характеристик гірської породи", науковий 

керівник - доктор технічних наук, професор Моркун В.С. 

Результати наукових здобутків науковців університету  дозволили  

науково-дослідній частині укласти 37 госпдоговірних робіт на суму  

3 млн.588 тис. грн із  установами та підприємствами Дніпропетровської 

області. 

У 2018 році сума надходжень за виконані науково-дослідні роботи 

склала 2 252 тис. грн. Основні напрями наукових досліджень спрямовані на 

розв`язання проблем,  пов’язаних із підвищенням показників ефективності 

підземної та відкритої розробки корисних копалин, автоматизації технологічних 

процесів, переробки корисних копалин, забезпечення безпеки праці й екології 

промислових регіонів. 

Серед найбільш важливих слід відзначити такі науково-дослідні роботи: 

"Розробка інклінометра для оперативного контролю зенітних кутів і 

магнітних азимутів рудних свердловин підземного видобутку", науковий 

керівник - доктор технічних наук, професор Азарян А.А. 
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 "Аналіз і систематизація даних про існуючі схеми поводження з 

промисловими відходами на підприємстві ПАТ "Південний ГЗК" та 

підприємствах гірничо-видобувної та металургійної галузей України", науковий 

керівник - кандидат технічних наук, доцент Бровко Д.В. 

 Загалом виконані наукові здобутки дозволили науковцям університету 

розробити нові технічні рішення, на які для захисту наукових пріоритетів, 

подано 49 заявок та отримано 45 патентів України. 

За звітний період науково-педагогічні працівники університету 

підготували 1884 публікації, видали 29 монографій, із яких 5 закордонних,  24 

підручники та навчальні посібники. 

Узагальнення результатів досліджень було висвітлено у 292 статтях,  

виданих у збірниках, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science та Index Copernicus. 

Загальна кількість цитувань у виданнях, які входять до наукометричних 

баз даних, складає 541. 

Максимальний індекс Гірша (h – індекс) станом на 2018 рік складає 15. 

 

На базі університету проводиться Всеукраїнський конкурс студентських  

наукових робіт з напрямів «Гірництво» та «Науки про Землю (Геологія)». 

 Беручи участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт, 28 студентів отримали 26 дипломів, з них : 1 диплом  з напряму 

«Енергетика», 5 дипломів   з напряму «Електричні машини і апарати», 5 

дипломів  з напряму «Електротехніка та електромеханіка», 9 дипломів  з 

напряму «Гірництво», 2 дипломи  з напряму «Науки про Землю», 2 дипломи  з 

напряму «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», 1 диплом  з напряму 

«Механічна інженерія», 1 диплом  з напряму «Автоматизація та комп’ютерно –

інтегровані технології». 

  Студенти - учасники Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 

н.р. отримали 1 диплом  - ІІ місце з французької мови, 1 диплом  - ІІ місце  з 

«Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням», 1 

диплом  - ІІІ місце з «Технології машинобудування».  

  У Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з  напряму 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» одержали 1 диплом  ІІІ 

ступеня. 

 У Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі 

проектів з напряму «Екологічного та енергетичного менеджменту» одержали 1 

диплом  ІІІ ступеня. 
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    Рада молодих учених університету проводить роботу з організації 

щорічних міжнародних науково-технічних конференцій для молодих учених на 

базі Криворізького національного університету, також  бере участь у організації 

щорічних міжнародних науково-технічних конференцій, організатором яких є 

ректорат Криворізького національного університету.  

    У 2018 році Рада молодих учених спільно з СНТ «Гірничий інженер» 

організували роботу ХV-ої міжнародної науково-технічної конференції  

молодих учених, магістрантів та студентів з проблем гірничо-металургійної 

промисловості «Проблеми енергозберігання й механізації в гірничо-

металургійному комплексі» та трьох Всеукраїнських  науково-технічних 

конференцій молодих учених,  які проводяться згідно з планом, затвердженим  

Міністерством освіти і науки України. 

 

   До складу університету входять два науково-дослідні інститути: 

науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ) та науково-дослідний 

інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості (НДІБПГ),  які успішно співпрацюють із вищими навчальними 

закладами, науково-дослідними та проектно-конструкторськими інститутами й 

промисловими підприємствами з різних регіонів України.  

Основний вид діяльності Науково-дослідного гірничорудного 

інституту – дослідження та розроблення в галузі природничих та технічних 

наук. 

          У 2018 р. виконувалися дослідження за   41 договором із 

підприємствами гірничорудної галузі на загальну суму 10 879 996,20 грн, 

зокрема 32 нові договори, підписані в 2018 році   на виконання науково-

дослідних робіт, зальною вартістю   8 775 902,2 грн. На 1 грудня сума 

надходжень по гірничорудному інституту становить 7 млн 233 тис. грн.  

        

Науково - виробничою базою з систем розроблення із закладанням 

виробленого простору є Запорізький залізорудний комбінат (ПрАТ «ЗЗРК»). 

За останні роки співробітники інституту розв`язували питання дослідження 

проявів гірського тиску, проведення шахтних спостережень та вимірювання 

деформацій навколоконтурного гірського масиву поблизу ведення очисних 

робіт при відпрацюванні родовища системою розробки із закладкою 

виробленого простору. Також для ПрАТ «ЗЗРК» розроблено нову редакцію 

«Технологічної інструкції виконання закладних робіт». Виконано проект зі 

зміцнення бетонного кріплення ствола й ліквідації водоприпливів. 
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Для забезпечення безперебійної роботи шахт і кар’єрів ПрАТ 

«Полтавський ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Марганецький 

ГЗК», ПрАТ «СУХА БАЛКА» співробітники інституту систематично 

проводять регламентні роботи з інструментальної перевірки підйомних 

комплексів і армування шахтних стволів, інструментальне спостереження за 

зрушенням гірських порід і земної поверхні. Проведення спостережень 

здійснюється з використанням високоточних електронних тахеометрів і 

цифрових нівелірів, маркшейдерського теодоліта й універсальної 

малогабаритної апаратури для контролю зносу, кінематичних зазорів і 

геометричних параметрів шахтного армування. 

З метою поліпшення екологічної обстановки в місті та зниження 

негативного впливу вибухових робіт на навколишнє середовище й житлові 

масиви від вибухових робіт у кар’єрах і підземних шахтах проводилися 

систематичні дослідження рівня сейсмічного впливу на навколишнє 

середовище та розроблялися заходи щодо зниження їх негативного впливу. 

За результатами виконаних інструментальних спостережень надавалися звіти 

для екологічної служби міськвиконкому. 

Продовжувалася робота на шахті «Родина» ПАТ 

«Кривбасзалізрудком» зі створення та впровадження геоінформаційної 

системи моніторингу стану масиву порід у зонах впливу підземних пустот. У 

2018 році виконано обґрунтування вимог до інтегрованого вимірювального 

комплекту сенсорів спеціалізованої ГІС, реєстратора й каналів зв’язку, 

інтегрованої інформаційної частини та програмного забезпечення 

спеціалізованої ГІС, розроблено Технічне завдання на проект системи 

безперервного моніторингу. 

З метою прогнозування деформаційних процесів і складання 

експертного висновку про можливість подальшої безпечної експлуатації 

ствола шахти ім. Орджонікідзе ПрАТ «ЦГЗК» та об'єктів промислово-

цивільного будівництва, розташованих у висячому боці покладу «Південна 

Магнетитова», виконано геофізичні інструментальні дослідження 

геодинамічного стану породного масиву в межах гірничого відведення. 

Інститут для ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА» провів дослідження та розробив висновки щодо безпечного ведення 

робіт, експлуатації будівель, споруд і природних об’єктів, що знаходяться в 

зонах зрушення від підземних гірничих робіт.  

Співробітники інституту виконали для АТ «Марганецький ГЗК» 

коригування гірничотехнічної частини 6 проектів шахт та кар’єрів, а також 
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розробили проект зі зміцнення бетонного кріплення ствола та ліквідації 

водоприпливів. 

Розроблено проект рекультивації порушених земель шахтоуправління 

з підземного видобутку руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з 

оцінюванням особливості агротехнічних умов та визначенням ступеня їх 

придатності для проведення робіт із зеленого будівництва.  З метою  

створення озелененої території загального користування  проводилася 

рекультивація земельної ділянки раніше відпрацьованого кар'єру недіючої 

шахти «Валявка-Північна». 

У 2018 році було проведено п’яту міжнародну науково-технічну 

конференцію «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-

економічні наслідки діяльності підприємств ГМК», присвячену 85-річчю 

заснування НДГРІ. 

Співробітники інституту в 2018 р. подали  4 заявки на винаходи  та 

отримали  3 патенти на корисну модель. 

Кількість наукових статей, опублікованих протягом року, – 46. 

 

Науково-дослідна діяльність інституту безпеки праці й екології в 

гірничорудній і металургійній промисловості, а також робота з упровадження 

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

комбінатів проводиться за такими  напрямами:  

аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності; 

підвищення рівня  безпеки праці на підземних і відкритих гірничих роботах;  

експертиза технічної документації   підприємства на відповідність 

законодавчим актам з охорони праці та промислової безпеки і заходів 

безпечного ведення робіт; 

вимірювання забруднювальних речовин в атмосферному повітрі 

населених пунктів під час проведення масових вибухів на  кар'єрах; 

проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого 

середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць; 

дослідно-промислові випробування, розроблення технічної 

документації з пилогазопритискання при проведенні масових вибухів у 

кар'єрах і на об’єктах пилоутворення підприємств з використанням розчину 

торфогідроксидного реагенту. 

. 

У 2018 році за рахунок науково-технічної діяльності обсяг коштів 

НДІБПГ склав 3 697 тис. грн, на 1 грудня 2018 року сума надходжень 

становила 1 млн 327 тис. грн. Отримано один патент UA 129332 U та 
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опубліковано дві статті в журналах,  включених до науковометричних баз 

Scopus та WoS. Також протягом 2018 року колектив університету взяв участь 

у роботі трьох міжнародних науково-технічних конференцій та 9 нарадах на 

промислових підприємствах міста. 

На виконання доручень мера Кривого Рогу Ю.Г. Вілкула щодо 

реалізації положень Меморандуму з Генеральним консульством Польщі про 

створення  Кривому Розі науково-технічного простору, що об'єднає наукові й 

освітні ресурси міст двох країн, спільно з КП "Інститут розвитку міста КР" 

парафовано договір про творчу співдружність з  Вроцлавським 

технологічним парком (WPT), у рамках якого за домовленістю з 

регіональним відділенням Climate-KIC ( C-KIS is supported by the EIT, a body 

of the European Union) проводилася робота щодо попереднього визначення 

спорідненої проблематики й об'єднання ресурсів інституцій міст для участі 

НДІБПГ КНУ в програмах, що фінансуються EC. 

 

3.2. Міжнародне наукове співробітництво 

3.2.1. Угоди про співробітництво 

Станом на кінець 2018 року в Університеті є 91 договір з 

міжнародними організаціями та установами.  Протягом 2018 року було 

укладено угоди з новими зарубіжними університетами та організаціями: 

1. Люблінська політехніка (Польща). 

2. Вища школа лінгвістична (Польща). 

3. Компанія Белла Марія (США). 

4. Компанія Міка Студія (Велика Британія). 

5. Жилінський технічний університет (Словаччина). 

6. Університет Ланьчжоу – Міжнародний відділ. 

7. Сіанський університет – Інститут космонавтики. 

8. Південно-західний університет – Відділ освіти. 

9. Південно-західний університет політики – Інститут міжнародної освіти. 

10. Чунцінський університет зв’язку і телекомунікації – Міжнародний відділ. 

11. Чунцінський університет комунікацій – Міжнародний відділ. 

12. Чунцінський торговельний університет – Міжнародний відділ. 

13. Сичуанський університет іноземних мов – Міжнародний відділ. 

14. Чунцінський політехнічний університет – Міжнародний відділ. 

15. Чунцінський інститут технологій – Відділ міжнародних справ. 

16. Чунцінський університет – Міжнародний відділ. 
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     3.2.2. Закордонні відрядження. Прийом іноземних фахівців 

 

Протягом  2018 р. професорсько-викладацький склад, аспіранти, 

студенти мали закордонні відрядження з метою проведення наукової роботи, 

проходження стажування та участі в різноманітних форумах, конференціях, 

з’їздах, симпозіумах та конкурсах.  

Відрядження були здійснені до таких країн: Бельгія (1), Велика Британія 

(2), Німеччина (2), Польща (9), Росія (1),Франція (8), Казахстан (1), 

Словаччина (1), Білорусь (6), Туреччина (1), Латвія (1). 

У рамках договорів про співпрацю та з метою розвитку міжнародного 

співробітництва Університет відвідали: 

- представники «Федерації обмінів Франція-Україна» Жак Форжерон, 

президент та лектори Монік Дюфе та Домінік Боліард. Протягом 2 тижнів 

викладали студентам університету французьку мову; 

- представники Люблінської політехніки з метою поширення інформації 

про програму подвійних дипломів; 

- представник компанії EducationUSA з інформацією про освітні 

можливості, які надає Посольство США в Україні за програмами обміну;  

- представники турецького університету з метою залучення будівельного 

факультету до участі в спільному проекті; 

- делегація з Німеччини з дружнім та ознайомчим візитом у рамках 

німецько-українського форуму в м. Кривому Розі з метою започаткування 

сталого партнерства в різних сферах діяльності. 

 

3.2.3. Стажування студентів та викладачів за кордоном 

 

- завдяки налагодженню співпраці з Вищою  лінгвістичною школою 

(Польща) 6 викладачів пройшли Програму підготовки та складання іспиту з 

англійської мови на рівень В2; 

             

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

програмою      ЕразмусМундусЕмеральд на навчання в магістратурі від 

Університету Ліж`є (Бельгія); 

 

-  студенти ММФ стали переможцями в конкурсі «Авіатор» і були направлені 

на ознайомчий візит до Великої Британії; 
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- студенти транспортного факультетуту на чолі з завідувачем кафедри  

Монастирським Ю.А. стали переможцями міжнародного конкурсу від 

компанії БілАЗ“BELAZCHALLENGE” (Білорусь); 

 

- завдяки плідному співробітництву з Федерацією обмінів Франція-Україна 

(FEFU) улітку 2018 р. у Франції пройшли лінгвістичне стажування в сім’ях 3 

студенти; 

 

- студенти будівельного факультету пройшли професійне стажування в 

Німеччині в рамках співпраці з компанією «Селфінвест»; 

 

- підписано договір про співпрацю та узгоджено навчання для студентів за 

програмою «Подвійний диплом» з Люблінською політехнікою (Польща). 

3.2.4. Іноземні студенти 

 

Станом на кінець 2018 року в університеті навчається 32 студенти за 

денною формою навчання та 45 студентів за заочною формою, 51 студент  

навчається на підготовчому відділенні. Географія студентів, які навчаються в 

університеті,  представлена 15 країнами. 

У 2018 році 23 студенти успішно завершили навчання та отримали 

дипломи бакалаврів та магістрів. 

 

3.2.5. Участь у міжнародних програмах та проектах 

 

Університет є співвиконавцем таких міжнародних проектів: 

 

- кафедра іноземних мов є учасником Проекту Британської Ради  «Англійська 

мова для університетів»; 

- 2 проекти академічної мобільності для студентів, аспірантів та викладачів у 

рамках міжнародної програми Erasmus+ (KeyAction 1 – 

Mobilityforlearnersandstaff – HigherEducationStudentandStaffMobility); 

- Турецька Програма академічних обмінів MEVLANA (підписано угоди з 3 

університетами). 
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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 відсутні заборгованості по заробітній платі, за 

спожиті енергоносії й комунальні послуги. 

На  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 року №710 «Про ефективне використання держаних коштів» 

затверджено  план заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення 

витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, план заходів із 

погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду державного бюджету, а також зменшення обсягу 

дебіторської заборгованості. 

Університет  у звітному періоді  своєчасно й у повному обсязі вносив 

платежі до бюджету, зокрема до Пенсійного фонду й державних соціальних 

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

кредиторської та дебіторської заборгованості перед організаціями й 

фінансовими установами.  

Університет дотримувався встановленого законодавством порядку 

укладання договорів оренди нерухомого майна та розрахунків за ними. 

Забезпечено виконання показників ефективності використання державного 

майна та його збереження, показників майнового стану навчального закладу 

відповідно до нормативно-правових актів. Господарчі та інженерні служби 

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

належному стані та подальшим розвитком майнового комплексу, 

забезпечення життєдіяльності. 
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У 2018 році сума надходжень становила 12 млн. 40 тис. грн., з них 

надходження загального фонду 95 млн. 777 тис.грн., спеціального 28 млн. 

263 тис.грн. Сума надходжень звітного року збільшилась на 8 млн. 585 

тис.грн. за рахунок загального фонду бюджету на 4 млн. 194 тис.грн., 

спеціального фонду на 4 млн. 391 тис.грн.  

             Основні складові видатків загального фонду бюджету: 

-  заробітна плата з нарахуваннями – 63 млн. 423 тис. грн. (66,2%); 

-  стипендія – 21 млн. 667 тис. грн. (22,6%); 

-  комунальні послуги – 4 млн. 873 тис. грн. (5,1%); 

-  забезпечення студентів пільгової категорії – 4 млн. 686 тис. грн. (4,9%); 

-  інші поточні трансферти (щорічні грошові допомоги студентам сиротам) –  

1 млн.128 тис. грн. (1,2%). 

Видатки  спеціального фонду становили 27 млн. 415 тис.грн., а саме на  

- заробітну плату з нарахуваннями – 20 млн. 382 тис. грн. (74,4%); 

- комунальні послуги – 4 млн. 450 тис. грн. (16,2%); 

- матеріали, обладнання та інвентар – 1 млн. 106 тис. грн. (4%); 

- оплата послуг, поточний ремонт обладнання та будівель – 1 млн. 176 тис. 

грн. (4,3%); 

- відрядження – 201 тис. грн. (0,7%); 

- податки – 100 тис. грн. (0,4%). 

         На кінець календарного року залишок коштів  складає 9 млн. 254 тис. 

грн., що в порівнянні з минулорічним залишком більше на 471 тис.грн.  

Надходження 2018 року науково-дослідних структур становили 12 млн. 

948 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком на 2 млн. 404 тис.грн. більше.  

Загальна сума витрат по науково-дослідним структурам становить 12 

млн. 538 тис. грн. 75% цих коштів витрачається на заробітну плату 

працівників цих структур, 5%  на комунальні послуги, 12% на поточний 

ремонт обладнання та будівель. 
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           Відповідно до Положення про преміювання та Колективного 

договору крім посадових окладів, обов’язкових надбавок і доплат  та 

надбавок стимулюючого характеру, співробітниками і студентами 

університету у 2018 році отримано матеріальну  допомогу на суму 2 млн. 791 

тис.грн.: 

- за заявами працівників – 809 тис.грн., а це більше, ніж на третину (30,5%) 

минулорічної допомоги; 

- за заявами студентів – 12 тис.грн.,  

- на оздоровлення – 1млн. 970 тис.грн.,а це на 61 тис.грн. більше, ніж 

минулого року. 

 

У 2018 році збільшився об’єм кошт матеріального заохочення 

(преміювання) студентам та співробітникам університету, а саме:  

- премія працівникам становила  2 млн. 738 тис.грн., що майже на 48% 

більше, ніж минулого року; 

- премія студентам 165 тис.грн. 

 

 

4.2. Виконання показників ефективності використання державного 

майна 

Упродовж звітного періоду здійснено заходи зі збереження та 

утримання в належному стані матеріально-технічної бази університету, 

зокрема: 

Для отримання акта готовності університету до 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 2 916,38 гривень. За 

результатами проведених досліджень, університет був готовий до 

навчального року з дотриманням вимог санітарного законодавства та 

пожежної безпеки. 

З метою підготовки до опалювального сезону виконано державну 

повірку приладів обліку теплової енергії, лічильників холодного 

водопостачання та засобів вимірювальної техніки на загальну  суму 21 946,00 

гривень. 

Виконано ремонт і технічне обслуговування системи централізованого 

опалення на суму 20 498,00 грн. 
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Виконано заміну труб системи опалення та водопостачання в 

приміщеннях навчальних корпусів та лабораторій – 292 м, у гуртожитках – 

150 м.  

З метою підготовки споруд і будівель до опалювального сезону та 

отримання паспортів і актів готовності проведено промивання та гідравлічні 

випробування систем опалення. Виконано роботи з проведення ревізії та 

заміни запірної арматури. 

У навчальних корпусах  та гуртожитках університету замінено крани та 

змішувачі в кількості 117 шт. 

Проведено штукатурні та малярні роботи аудиторного фонду 

загальною площею 225 м
2 

і приміщень загального користування площею 820 

м
2
.  

З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов та належного 

утримування будівель було виконано поточний ремонт м’якої покрівлі 

навчального корпусу № 4 загальною площею 180 м
2
.  

У гуртожитках університету відремонтовано блоки, гігієнічні 

приміщення, хол та коридори, загальна площа виконаних робіт-  370 м
2
.  

Для безперебійної роботи автотранспорту університету закуплено 

бензин на суму 311 282,00 грн, для роботи автотранспорту науково-

дослідних інститутів - на суму 281 569,00 грн. 

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог у гуртожитках та 

навчальних корпусах проведено профілактичну дезінфекцію на суму 9 138,00 

грн. 

Для проведення поточного ремонту навчальних корпусів та 

гуртожитків 
 
 придбано будівельні матеріали  на суму 128 764,00 грн.  

Для дотримання санітарно-гігієнічних умов у навчальних корпусах та 

гуртожитках протягом року було придбано сантехнічні вироби на суму 

13362,00 грн.  

Для поліпшення умов праці та комфортного проведення навчального 

процесу було придбано 4 кондиціонери на суму 38 560,00 грн. Виконано 

демонтаж непридатних та монтаж нових кондиціонерів на суму 13 900,00 

грн, а також технічне обслуговування раніше встановлених кондиціонерів на 

суму 18 000,00 грн. 

З метою збільшення робочих місць у комп’ютерних класах для 

студентів було придбано персональні комп’ютери та комп’ютерне 

обладнання на суму  174 529,00 грн. 
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Для проведення ремонтних робіт із установлення електроустаткування 

в гуртожитку № 2 та навчальному корпусі № 1 придбано електричне 

обладнання на суму 22 916,00 грн. 

Для виконання робіт з поточного ремонту в навчальних корпусах та 

гуртожитках придбано електроінструменти на суму 10 998,00 грн. 

З метою якісного провадження освітньої діяльності університету було 

придбано комп’ютерну програму «АСУ» - автоматизовану систему 

управління навчальним процесом на суму 90 000,00 грн., придбано 

студентські квитки, залікові книжки, дипломи та додатки до дипломів на 

суму 84 097,00 грн. 

Для виконання завдань і здійснення повноважень органів 

студентського самоврядування придбано кубки та грамоти на суму 2 005,00 

грн. 

З метою збереження матеріальних цінностей університету було 

проведено монтаж та наладку обладнання охоронної сигналізації по об’єктах: 

- лабораторія РАОП - на суму 36 149,00 грн; 

- Палац молоді та студентів - на суму 42 403,00 грн; 

- гуртожиток № 3 - на суму 89 092,00 грн. 

Для реєстрації права власності об’єктів нерухомого майна проведено 

технічну інвентаризацію та виготовлено технічні паспорти на гуртожиток  

№ 3 і гуртожиток № 4 по вул. Героїв АТО, 34а, 34б на суму 60 476,00 грн. 

З метою економного використання енергоносіїв під час опалювального 

сезону та забезпечення при цьому виконання в повному обсязі навчальних 

планів було виведено з навчального процесу три навчальні корпуси. 

  

Для отримання витягу з Держгеокадастру про реєстрацію земельної 

ділянки науково-дослідного інституту безпеки праці і екології в 

гірничорудній і металургійній промисловості по вул. Першотравнева, 12 

виготовлено технічну документацію із землеустрою на суму 7 000,00 грн. 

Для утримання будівель і споруд науково-дослідного гірничорудного  

протягом 2018 року придбано будівельні матеріали для виконання ремонтних 

робіт власними силами інституту на суму 28 202,00 грн, та проведено роботи: 

- ремонт системи опалення; 

- шпаклювання віконних відкосів, стін, стелі - 42,0 м²; 

- заміна дверних замків-  6 шт.; 

- заміна шарових кранів -  9 шт.; 

- фарбування віконних рам, радіаторів, батарей - 471,6 м²; 
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- цегляне мурування (монтаж люків) - 60 шт.; 

- заміна електрообладнання (лампи, автоматичні вимикачі, розетки, 

муфти, кабель); 

- сантехнічні роботи (утеплення труб, з’єднувачі, трійники); 

- установлення електрообладнання для підключення кондиціонерів 

(провід, автоматичні вимикачі, розетки, бокси для вимикачів, кабель, кабель-

канал). 

Придбано каналізаційні люки для безпеки пересування працівників на 

території інституту на суму 2 245,00 грн та встановлено на прибудинковій 

території в кількості 8 шт.  

Також виконувалися ремонтні роботи на території інституту із 

залученням сторонніх організацій на суму 78 315,00 грн, а саме: 

- поточний ремонт приміщень загальною площею 737,0 м²; 

- установлення решіток на вікнах у кількості 2 шт.; 

- чищення кондиціонерів (перенесення, ревізія) на суму 37 250,00 грн; 

- ремонт електричного кабелю; 

- ремонт даху підстанції (піна, цементний розчин, стрічка бітумна). 

У 2018 році за кошти інституту придбали матеріали на суму 324648,08 

грн., а саме: 

- спецодяг, аптечки відповідно до вимог з охорони праці на суму  

27 540,00 грн; 

- масла моторні на суму 4 950,00 грн; 

- запчастини до автомобілів  на суму 9 911,37 грн. 

Для поліпшення умов праці придбано комп’ютери, картриджі та 

програмне забезпечення на суму 53 833,00 грн. 

Для економії бюджетних коштів було укладено договори зі сторонніми 

організаціями на суму 467 978,88 грн, а саме: 

- охорона території бази відпочинку та  охорона території 

інституту ПП «КАМРАТ» на суму 190 993,64 грн; 

                    - комплексне прибирання приміщень, прибудинкової території та 

обслуговування приміщень ПП «КЛІНІНГ-ЦЕНТР» на суму 276 984,24 грн. 

 

5. Дотримання умов Колективного договору, Статуту університету 

 

Положення та норми Колективного договору на 2017-2021 роки між 

адміністрацією та трудовим колективом університету розроблено на основі 
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чинного законодавства України, Статуту університету, Статуту Профспілки 

працівників освіти і науки.  

Цей Колективний договір є локальним нормативно-правовим актом, на 

підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, 

виробничих та трудових відносин, узгодження інтересів найманих 

працівників, осіб, які навчаються, й адміністрації університету. 

Протягом звітного року вносилися зміни в затвердженій комісією з 

контролю за виконанням Колективного договору редакції, а саме:  

 15.01.2018 року до п.4.13 розділу IV «Оплата праці» щодо передбачення в 

кошторисі витрат на фонд матеріального заохочення й допомоги (ФМЗіД) у 

розмірі 2% від планового фонду заробітної плати, ураховуючи загальну суму 

за спеціальним і загальним фондами. 

На виконання вимог пункту 5 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про освіту», з метою приведення назви 

Університету у відповідність до термінології  законів «Про освіту», «Про 

вищу освіту», відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було 

вжито заходів про перейменування Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» у Криворізький національний 

університет. 

Наказом МОН України № 806 від 26.07.2018р. «Про перейменування 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет» назву закладу вищої освіти змінено з «Державний вищий 

навчальний заклад «Криворізький національний університет» на 

«Криворізький національний університет». 

З огляду на необхідність погодження зміни назви Університету 

вносяться зміни до Статуту, зокрема: 

- викладається назва закладу не тільки українською, англійською та 

російською мовами, а й німецькою, польською, іспанською та французькою; 

- оновляється нормативна база шляхом вилучення з тексту документа 

застарілих правових норм, здійснюється заміна назв топонімічних об’єктів, 

термінів та висловів, вилучених з ужитку на підставі законів України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту»; 

- приводяться у відповідність вимогам законодавства про вищу освіту 

розділи, які стосуються складу та повноважень вченої ради університету, 

факультету;   
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- робиться статут лаконічним та зручним для сприйняття, вилучаються 

відомості, які є загальновідомими, розміщеними у відкритому доступі та не є 

обов’язковими в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

 

 6. Дотримання  вимог законодавства, захист інформації відповідно 

до законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог 

Держфінінспекції та її територіальних органів, виконання вимог органів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

 

У звітному 2018 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 України про працю, 

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

ін.  

Університет надає платні освітні послуги згідно з переліком і 

порядком, установленими Постановою Кабінету Міністрів України від  

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

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності».  

Криворізький національний університет є розпорядником публічної 

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

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

запитами та оприлюднює її в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах, на інформаційних стендах. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», 

постійно здійснюється контроль за дотриманням порядку надання 

інформації, яка містить персональні дані, й одержанням дозволу від 

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

персональними даними. В Університеті запроваджено практику обмеження 

доступу до інформації, що містить персональні дані.  
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Упродовж 2018 року в Університеті було здійснено три перевірки: 

1. Підтвердження обґрунтованості виданих документів на оформлення 

пенсій, пов’язаних із нарахуванням заробітної плати, підтвердженням 

трудового стажу та сплати збору до Пенсійного фонду по застрахованих 

особах (Криворізьке Південне управління Пенсійного фонду м.Кривого Рогу 

Дніпропетровської області)– 25 перевірок. 

Порушень не встановлено. 

2. 12.03.2018, 16.03.2018 – дотримання законодавства у сфері 

загальнообов`язкового державного пенсійного страхування по застрахованих 

особах (Криворізьке Південне управління Пенсійного фонду м.Кривого Рогу 

Дніпропетровської області)– 2 перевірки. 

Порушень не встановлено. 

3. 10.09.18 – 12.09.2018 – зустрічна перевірка з метою документального та 

фактичного підтвердження виду, обсягу та якості операцій і достовірності 

проведених розрахунків на надані товари, роботи, послуги Донецькому 

національному університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (Східний офіс Державної аудиторської служби). 

      Надано припис про усунення порушень. 

Завищено витрати, нараховані Донецькому національному 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з 

електропостачання, теплопостачання та експлуатаційних витрат на суму 

12870,61грн. Період, який підлягав перевірці: 01.01.2015-31.08.2018. 

Порушення в частині пропорційного поділу площ між Університетом та 

Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського.            

 

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 2018 року мала такі особливості: 

на денну форму навчання бакалаврського рівня за пільговими 

категоріями було прийнято:  

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 37 осіб; 
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- дитина, батько якої загинув під час участі  в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України – 1 особа; 

- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

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

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

військовослужбовців строкової служби) у порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України – 1особа; 

         - 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 – 6 осіб; 

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

роботи не менш як 15 років – 7 осіб; 

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» – 2 особи; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 

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

гарантії їх соціального захисту» – 7 осіб; 

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

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю – 10 осіб. 

Для студентів-інвалідів передбачено індивідуальні графіки навчання, 

проводилися тренінги з фінансової грамотності з метою навчання студентів-

сиріт, студентів, позбавлених батьківського піклування, раціональному 

використанню коштів. Задля адаптації до університетського навчання 

студентів пільгової категорії, викладачі проводили психологічні тренінги. 

 

8. Ужиття заходів для запобігання проявам корупційних 

правопорушень 

 

Звітного року питання запобігання корупції постійно розглядалися під 

час обговорення освітньої, наукової, виховної та господарської діяльності 
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університету на засіданнях вчених рад, ректорату університету, оперативних 

нарадах. Затверджена «Антикорупційна програма на 2018-2010 рр.». 

У профілактичній роботі щодо запобігання корупції активно 

використовувалися «Кодекс честі викладача Криворізького національного 

університету», «Кодекс честі студента Криворізького національного 

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

правопорушень у Криворізькому національному університеті».  

Робота проводилися згідно з планом заходів щодо попередження та 

профілактики корупційних правопорушень на 2018 рік. Згідно з планом 

постійно велася роз’яснювальна робота щодо основних положень Закону 

України «Про запобігання корупції» серед працівників, співробітників та 

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

експертиза всіх проектів нормативно-правових актів, які готуються 

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

можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень; керівники 

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

питань запобігання й протидії корупції; здійснювався розгляд питань 

стосовно виконання законодавства щодо запобігання корупції, реалізації 

заходів щодо запобігання корупційним проявам, проводилася робота зі 

скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері; проводилися семінари-

наради посадових осіб університету за участю правоохоронних органів та 

органів юстиції міста; матеріали щодо запобігання й протидії корупції 

розміщувалися на веб-сайті університету; здійснювався контроль за 

дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель, уживалися 

заходи із запобігання можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим зловживанням під час проведення торгів 

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

витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік, які було подано у 

визначений законодавством термін з метою запобігання протиправним діям, 

які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними, та на 

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими 

особами університету.  

Було проведено 5 заходів роз’яснювального, навчального, методичного 

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

вступній кампанії; семінар заступників деканів та кураторів навчальних груп 

з питань етичної поведінки та активізації спільної з органами студентського 

самоврядування роботи з виявлення та протидії корупції; круглий стіл з 
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питань запобігання корупції під час зимової екзаменаційної сесії. Питання 

запобігання корупції розглядалися в ході заходів «Тижня права».  

Звернень та повідомлень щодо причетності працівників університету 

до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень за 

звітний період не надходило. 

 

9. Фізичне виховання студентів, спортивна матеріально - технічна 

база, оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання і 

спорту 

 

  Протягом звітного року в Університеті працювали 7 секцій з різних 

видів спорту, де займаються 224 студенти. 

 Студенти-спортсмени брали участь у змаганнях найвищих рівнів: 

 Волейбол. Дівчата. 

Березень 2018 року – команда «КНУ-1» року стала чемпіоном 

Відкритого міського Кубкового турніру з волейболу (м. Кам’янське, змагання 

проводилися з нагоди святкування 86-річниці створення Дніпропетровської 

області). 

 Квітень 2018 року - команда «КНУ-1» стала володарем золотих медалей 

відкритого чемпіонату міста серед жіночих команд вищої ліги, команда 

«КНУ-2» в цих змаганнях посіла ІІІ місце. 

 Травень 2018 р. – команда «КНУ» посіла ІІІ місце  у відкритому 

чемпіонаті Дніпропетровської області. 

8.06.2018 -12.06.2018, м. Коблево - команда «КНУ» посіла ІІІ місце  у 

відкритому турнірі України. 

Команда КНУ стала переможцем у відкритих міських турнірах з 

волейболу «Кубок визволення», «Маю честь запросити», присвячених 74-й 

річниці визволення України, 75-й річниці визволення м. Кам’янське та 

Дніпропетровської області від фашистської навали під патронатом 

Кам’янського міського голови Білоусова А.Л., у чемпіонаті міста з пляжного 

волейболу. 

Волейбол. Хлопці. 

Січень-березень 2018 року - команда КНУ посіла І місце в аматорській 

лізі  міста Кривого Рогу. 

Важка атлетика. 

5.02.2018-9.02.2018, м. Харків, відкритий чемпіонат України, 

загальнокомандне  ІІ місце.  
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26.03.2018-31.03.2018, м. Берегове,  чемпіонат України серед юніорів 

Великий Максим (гірничо-металургійний факультет) посів ІІ місце; 

Чемпіонат області та чемпіонат області серед молоді (м. Кривий Ріг) – І 

місце: Хоменко Наталя (електротехнічний факультет), Великий Максим 

(гірничо-металургійний факультет), Удовіченко Сергій (факультет економіки 

та управління бізнесом). Великий Дмитро (геолого-екологічний факультет) 

посів ІІІ місце;  

Чемпіонат області серед юніорів (м. Кривий Ріг) - І місце Хоменко 

Наталя (електротехнічний факультет), Великий Максим (гірничо-

металургійний факультет). Великий Дмитро (геолого-екологічний факультет) 

посів ІІІ місце. 

Кубок області з важкої атлетики, м.Дніпро, І місце посів Великий 

Максим (гірничо-металургійний факультет), ІІ місце - Хоменко Наталя 

(електротехнічний факультет), ІІІ місце - Великий Дмитро (геолого-

екологічний факультет).  

Чемпіонат України, м. Львів - Великий Максим зійшов на сьому 

сходинку п’єдесталу. 

 

Організовано пройшла традиційна для Університету спартакіада 

«Першокурсник» (2018), щорічною є перемога  легкоатлетів Університету у 

весняному та осінньому кросах, а також у традиційній міській 

легкоатлетичній естафеті. 

 

У звітному році активізувалася співпраця кафедри фізичного виховання 

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

міська преса). 

  

 До  спортивної матеріально-технічної бази університету входять шість 

спортивних залів, а саме: 

 - спортивний зал для занять баскетболом та футзал з одноразовою 

пропускною спроможністю 80 осіб;  

          - два спортивні зали, призначені для занять важкою атлетикою, з 

одночасною пропускною спроможністю відповідно 30 і 40 осіб; 

 - спортивний зал, призначений для занять волейболом, з одночасною 

пропускною спроможністю 40 осіб; 

 - спортивний зал, призначений для занять настільним тенісом; 
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 - спортивний зал, призначений для занять боротьбою та загальною 

фізичною підготовкою з одночасною спроможністю 30 осіб. 

  Спортивний комплекс (вул. Пушкіна,37) для повноцінних академічних 

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

студентів – членів збірних команд університету. До складу спортивного 

комплексу входять: баскетбольна зала, зала настільного тенісу, тренажерна 

зала. 

До складу матеріально-технічної бази університету входить спортивне 

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

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

гандбольний майданчик розміром 40 х 20 м, тенісний майданчик розміром 24 

х 12 м, два майданчики з нестандартним тренажерним обладнанням, 

розмірами 110 х 10 м , та 25 х 14 м, а також три кругові доріжки, дві ями для 

стрибків у довжину з розбігу, які мають покриття з регуполу. 

Протягом звітного року підтримувався стан спортивної бази 

університету відповідно до сучасних вимог  проведення навчального 

процесу, спортивних тренувань і змагань серед студентів, викладачів і 

співробітників. 

 Кожна спортивна зала обладнана стендами з правилами техніки 

безпеки щодо організації та проведення навчальних і тренувальних занять.   

 Звіт про стан фізичного виховання та спорту в університету щорічно 

надається до Дніпропетровського обласного комітету фізичного виховання та 

спорту й оприлюднюється на сайті університету. 
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