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Шановні	друзі!

М а ю 	 ч е с т ь 	 п р е д с т а в и т и 	 В а м	
Криворізькии� 	 національнии� 	 університет	 –	
один	із	наи� престижніших	вищих	навчальних	
закладів	 Украı̈ни,	 потужнии� 	 регіональнии� 	
осередок	вищоı	̈освіти,	науки	и� 	культури.	

Маи� же	 століття	 тому,	 у	 жовтні	 1922	
року,	 відчинив	 своı̈ 	 двері	 для	 перших	
студентів	Криворізькии� 	вечірніи� 	робітничии� 	
технікум.	 Час,	 якии� 	 минув	 відтоді,	 це	 роки	
пошуків,	досягнень,	накопичення	безцінного	
досвіду	 роботи	 на	 освітянськіи� 	 та	 науковіи� 	
ниві.	 Розвиток	 університету	 базується	 на	

збереженні	 та	 примноженні	 наукових,	 освітніх	 та	 культурних	
традиціи� ,	 сформованих	 багатьма	 поколіннями	 викладачів,	
професорів,	науковців.

Нині	університет	–	кузня	підготовки	докторів	і	кандидатів	
наук,	магістрів,	бакалаврів,	молодших	спеціалістів	у	металургіı	̈и� 	
гірництві,	 будівництві,	 електричніи� 	 інженеріı̈,	 комп'ютерних	
науках	і	програмніи� 	інженеріı,̈	транспорті,	економіці,	це	науковии� 	
центр,	що	досліджує	актуальні	проблеми	сталевого	серця	краıн̈и.

Університет	 пишається	 своı̈ми	 випускниками.	 У	 стінах	
університету	отримали	дипломи	маи� же	90	тис.	студентів,	із	них	
понад	 1000	 представників	 із	 70	 краı̈н	 світу.	 Усі	 вони	 плідно	
працюють	у	різних	галузях	економіки	нашоı	̈держави	та	далеко	за	
ıı̈	̈межами.	З-поміж	них	–	керівники	органів	влади	та	місцевого	
самоврядування,	народні	депутати	Украıн̈и,	академіки,	доктори	
наук,	 професори,	 ректори	 вищих	 навчальних	 закладів,	
директори	промислових	підприємств,	банкіри	та	бізнесмени.

Велика	 студентська	 родина	 нині	 об'єднує	 понад	 11,5	 тис.	
юнаків	 та	 дівчат, 	 які 	 навчаються	 за	 більш	 як	 сорока	
спеціальностями	 за	 денною	 та	 заочною	 формами	 навчання.	
Навчання	 на	 сучасніи� 	 навчально-матеріальніи� 	 базі 	 з	
використанням	 інформаціи� но-комунікаціи� них	 технологіи� 	
здіи� снює	висококваліфіковании� 	колектив	науково-педагогічних	
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працівників,	 з-поміж	 яких	 понад	 п'ятдесят	 докторів	 наук,	
професорів	 та	 понад	 260	 кандидатів	 наук,	 доцентів,	 які	
заи� маються	 не	 тільки	 навчальною,	 а	 и� 	 науковою	 роботою.	
Світового	 рівня	 освіти	 університет	 досягає	 завдяки	 плідніи� 	
співпраці	зі	спорідненими	навчальними	закладами	зарубіжжя	та	
інтеграціı	̈результатів	наукових	досліджень	у	навчальнии� 	процес.	
Учені	університету	виконують	значнии� 	обсяг	науково-дослідних,	
конструкторських	і	проектних	робіт	за	актуальними	напрямками	
розвитку	промисловості	та	суспільства	Украıн̈и	и� 	інших	держав.

Колектив	 університету	 вбачає	 своє	 завдання	 не	 тільки	 в	
підготовці	 професіи� них	 кадрів,	 а	 и� 	 у	 вихованні	 здорового,	
інтелектуально	 розвиненого	 молодого	 покоління	 патріотів.	
Створено	необхідні	умови	не	лише	для	навчання,	а	и� 	для	занять	
спортом,	 підвищення	 рівня	 культурного,	 наукового	 та	
інтелектуального	 розвитку,	 відпочинку,	 змістовного	 дозвілля.	
Постіи� но	 розвиваючись,	 університет	 впевнено	 крокує	 в	
маи� бутнє.

Сподіваюсь	 на	 Вашу	 зацікавленість	 у	 співробітництві	 и� 	
запрошую	 до	 знаи� омства	 з	 Криворізьким	 національним	
університетом.

Ректор	університету,	
доктор	технічних	наук,	
професор	

М.	І.	Ступнік
З	повагою	
та	найкращими	побажаннями	
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ВІХИ	ІСТОРІЇ

Історія	університету	охоплює	маи� же	все	ХХ	століття	и� 	тісно	
вплетена	 в	 історію	 повного	 скарбами	 Півдня	 Украı̈ни.	 И� ого	
заснування	стало	значущою	подією	всього	відбудовчого	періоду	
краı̈ни	 и� 	 відповідало	 нагальним	 потребам	 Криворізького	
залізорудного	 басеи� ну	 в	 кваліфікованих	 гірничих	 інженерах,	 а	
сьогодні	–	ще	багатьох	професіи� ,	необхідних	нашому	краю.

4	 жовтня	 1922	 року,	 відповідно	
до	 постанови	 уряду,	 у	 приміщенні	 7-
річноı	̈школи	на	 станціı	̈ Вечірніи� 	 Кут	
розпочав	 роботу	 Криворізькии� 	
вечірніи� 	 робітничии� 	 технікум.	 И� ого	
з а в д а н н я м 	 б у л а 	 п і д г о т о в к а	
інженерно-технічних	 кадрів	 для	
підприємств	 Криворіжжя.	 На	 трьох	
відділеннях	 технікуму	 –	 гірничому,	
механічному	 та	 електротехнічному	 –	
розпочали	 навчання	 67	 студентів.	

Навчальнии� 	 процес	 здіи� снювали	 20	 викладачів,	 9	 з	 яких	мали	
вищу	 освіту.	 У	 1926	 р.	 відбувся	 першии� 	 випуск	 і	 12	 студентів	
отримали	дипломи	техніків.	 Уже	незабаром	у	 1929	р.	 технікум	
було	перетворено	у	вечірніи� 	робітничии� 	інститут,	а	з	1931	р.	–	у	
Криворізькии� 	гірничоруднии� 	інститут	(КГРІ).

У	 роки	 Другоı̈	 світовоı̈	 віи� ни,	
перебуваючи	в	евакуаціı	̈з	20	вересня	
1941	 р.	 по	 серпень	 1944	 р.,	 КГРІ	
працював	 у	 місті	 Нижніи� 	 Тагіл	 у	
приміщенні	 місцевого	 металур-
гіи� ного	 технікуму.	 У	 вересні	 1944	 р.	
КГРІ	 поновив	 заняття	 для	 студентів	
на	рідному	Криворіжжі.	З	цього	часу	
постіи� но	 збільшується	 кількість	
спеціальностеи� ,	 за	 якими	 готуються	 інженерні	 кадри,	 зростає	
роль	 науки	 у	 формуванні	 професорсько-викладацького	
колективу,	 п'ять	 викладачів	 удостоюються	 Ленінськоı̈	 та	

Криворізький	вечірній	
робочий	технікум.

ст.	Вечірній	Кут,	1922р.

Корпус	інституту,	1936р.
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Державноı	̈преміи� .	1969	року	на	ВДНГ	
СРСР	 вчені	 КГРІ	 експонували	 39	
науково-дослідних	робіт.	Інститут	був	
нагороджении� 	 Великою	 Золотою	
медаллю	и� 	Дипломом	1-го	 ступеня,	 а	
29 	 викладач ів 	 і 	 23 	 студенти 	 –	
медалями	 виставки	 та	 преміями.	 У	
1972	 р. 	 за	 заслуги	 в	 підготовці	
і нженерних 	 кадр ів 	 і 	 розвиток	
наукових	 досліджень	 гірничоруднии� 	
інститут	 нагороджено	 орденом	 Трудового	 Червоного	 Прапора.	
Значну	 кількість	 викладачів	 і	 наукових	 працівників	 було	
відзначено	 урядовими	 нагородами.	 1982	 року	 КГРІ	 був	
нагороджении� 	 Почесною	 грамотою	 Президіı̈	 Верховноı̈	 Ради	
УРСР,	а	в	1994	р.	інститут	набув	статусу	технічного	університету.

З	2011	р.	по	2016	р.	університет	
п е р ежи в а є 	 с к л а д нии� 	 п р о ц е с	
реорганізаціи� .	 21	 березня	 2011	 р.		
Постановою	 Кабінету	 Міністрів	
утворено	 Криворізькии� 	 державнии� 	
університет	 шляхом	 злиття	 Криво-
різького	 технічного	 університету	 та	
Криворізького	державного	педагогіч-
но го 	 ун і в ер ситет у, 	 вид і л ення	
К р и в о р і з ь к о г о 	 е к о н ом і ч н о г о	
інституту	 з і 	 складу	 Киı̈вського	

національного	 університету	 імені	 Вадима	 Гетьмана	 та	
приєднання	 до	 Криворізького	 державного	 університету.	 До	
університету	 також	 приєдналися	 Науково-досліднии� 	
гірничоруднии� 	 інститут	 та	 Украı̈нськии� 	 державнии� 	 науково-
досліднии� 	 інститут	безпеки	праці	та	екологіı	̈ в	 гірничорудніи� 	 і	
металургіи� ніи� 	 промисловості.	 24	 травня	 2011	 р.	 Указом	
Президента	 Украı̈ни	 Криворізькому	 державному	 університету	
надано	статус	Національного.

Згідно	з	розпорядженням	Кабінету	Міністрів	Украıн̈и	від	27	
січня	 2016	 р.	 №	 51	 «Деякі	 питання	 реорганізаціı̈	 вищих	
навчальних	 закладів»	 та	 наказом	 Міністерства	 освіти	 і	 науки	

Студенти	4	курсу	КГРІ	
в	лабораторії	

корисних	копален,	1959р	

Навчальний	корпус	КНУ
по	вул.	Пушкіна,

сьогодення	
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Украı̈ни	 від	 22	 березня	 2016	 р.	 №	 298	 «Про	 реорганізацію	
Державного	 вищого	 навчального	 закладу	 «Криворізькии� 	
національнии� 	 університет», 	 в ідбулася	 реорганізація	
Криворізького	національного	університету	шляхом	виділення	з	
и� ого	 складу:	 Криворізького	 педагогічного	 інституту	 з	
утворенням	 на	 и� ого	 базі	 Державного	 вищого	 навчального	
закладу	 «Криворізькии� 	 державнии� 	 педагогічнии� 	 університет»;	
Криворізького	 економічного	 інституту	 та	 приєднання	 и� ого	 як	
відокремленого	структурного	підрозділу	до	Державного	вищого	
навчального	 закладу	 «Киı̈вськии� 	 національнии� 	 економічнии� 	
університет	 імені 	 Вадима	 Гетьмана»; 	 Криворізького	
металург іи� н о го 	 і н стит ут у 	 т а 	 приєднання 	 и� о г о 	 як	
відокремленого	 структурного	 підрозділу	 до	 Національноı	̈
металургіи� ноı	̈академіı	̈Украıн̈и.

С ьо годн і 	 о с в і тня 	 д і яльн і с т ь 	 у 	 Кривор і з ькому	
національному	 університеті 	 здіи� снюється	 на	 восьми	
факультетах:	 гірничо-металургіи� ному,	 будівельному,	 геолого-
екологічному,	 інформаціи� них	 технологіи� ,	 електротехнічному,	
механіко-машинобудівному,	 транспортному,	 економіки	 та	
управління	 бізнесом;	 у	 шести	 коледжах:	 Автотранспортному,	
Гірничому	 Гірничо-електромеханічному,	 Інгулецькому,	
Індустріальному,	Політехнічному.	Освіта	нерозривно	пов'язана	з	
науковою	 діяльністю,	 розвиток	 якоı̈	 забезпечують	 Науково-
дослідна	 частина	 університету	 та	 два	 науково-дослідні	
інститути:	 Науково-досліднии� 	 гірничоруднии� 	 інститут	 і	
Науково-досліднии� 	 інститут	 безпеки	 праці	 та	 екологіı̈	 в	
гірничорудніи� 	і	металургіи� ніи� 	промисловості.
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ОСВІТНЯ	ДІЯЛЬНІСТЬ

Сьо годн і 	 Кривор і з ькии� 	
національнии� 	 університет	 –	 це	
насамперед	 якісна	 освіта,	 високо-
кваліфіковании� 	 професорсько-
викладацькии� 	 склад,	 потужне	
методичне 	 т а 	 матер і ально -
технічне	 забезпечення,	 розвинене	
студентське	 самоврядування,	

успішні	 студенти	 и� 	 випускники	 –	 затребувані	 кваліфіковані	
фахівці.	 Криворізькии� 	 національнии� 	 університет	 готує	
високоосвічених	 професіоналів,	 випускники	 університету	
обіи� мають	 відповідальні	 посади	 в	 органах	 влади	 та	 місцевого	
самоврядування,	на	підприємствах	і	в	закладах	освіти.

Університет	 акредитовании� 	 за	 IV	 рівнем	 акредитаціı,̈	 має	
ліцензію	на	здіи� снення	освітньоı	̈діяльності	за	новим	переліком	з	
23	спеціальностеи� 	за	12	галузями	знань	з	наданням	вищоı	̈освіти	
за	ступенем	бакалавра	та	магістра,	у	тому	числі	з	наданням	другоı	̈
вищоı̈	 освіти	 (перехресне	 навчання	 )	 з	 усіх	 акредитованих	
спеціальностеи� .

Навчання	 здіи� снюється	 за	
денною	 та	 заочною	 формами	
навчання.	 Термін	 навчання	 за	
денною	 та 	 заочною	 формою	
навчання	за	ступенем	вищоı	̈освіти:	
бакалавра	 –	 3	 роки	 10	 місяців,	
магістра	–	1	рік	4	місяці.	Крім	того,	
навчання	 студентів	 за	 ступенем	
вищоı̈ 	 освіти	 бакалавра	 здіи� снюється	 на	 базі	 освітньо-
кваліфікаціи� ного	 рівня	 молодшого	 спеціаліста	 з	 терміном	
навчання	 на	 один	 або	 два	 роки	 менше.	 Підготовка	 фахівців	
здіи� снюється	 з	 економічних,	 природничих,	 будівельних,	
г ірничих , 	 механічних , 	 електричних , 	 інформаціи� них ,	
транспортних	та	інших	галузеи� 	наук.	В	університеті	відповідно	
до	 потреб	 регіону,	 області	 та	 краıн̈и	 триває	 процес	 відкриття	
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нових	спеціальностеи� 	і	спеціалізаціи� .
З	урахуванням	вимог	ринку	праці	в	університеті	постіи� но	

коригуються	навчальні	плани	та	програми.	Зміни	спрямовані	на	
вдосконалення	підготовки	студентів	до	маи� бутньоı	̈професіи� ноı	̈
діяльності,	 яка	 розглядається	 не	 тільки	 у	 фаховому,	 але	 и� 	 у	
соціальному	та	культурно-історичному	аспектах.

Навчально-виховнии� 	процес	в	університеті	здіи� снюють	36	
кафедр,	 з	 них	 30	 –	 випускові.	 Створено	 6	 навчально-науково-
виробничих	комплексів	та	24	філіı	̈ кафедр	на	підприємствах	та	в	
організаціях.	На	підставі	угоди	«Про	співпрацю	між	ВНЗ	Украıн̈и	і	
Британською	 компанією	 Delcam	 plc»	 у	 рамках	 міжнародного	
проекту	 «Передові	 комп'ютерні	 технологіı̈	 для	 університетів	
Украıн̈и»	створено	навчально-науковии� 	центр	«КНУ	–	Delcam».

З	 метою	 забезпечення	 якості	
підготовки	 фахівців	 активно	 про-
водиться	 робота	 щодо	 застосуван-
ня	 прогресивних	 технологіи� 	 і	
методик	 організаціı̈	 навчального	
процесу	 та	 и� ого	 якісного	 науково-
методичного 	 и� 	 матеріально-
технічного	забезпечення.

Університет	 має	 потужну	 матеріально-технічну	 базу,	 яка	
постіи� но	оновлюється.	Навчально-виховнии� 	процес	проводиться	
в	7	навчальних	корпусах	та	на	філіях	кафедр.	До	послуг	студентів	
мультимедіи� не	 обладнання,	 наи� більшии� 	 у	 місті	 бібліотечнии� 	
фонд	чисельністю	понад	1	мільи� он	томів	навчальноı,̈	науковоı	̈та	

художньоı̈	 літератури.	 Бібліотека	
університету	 є	 творчою	 лабора-
торією,	 головним	 робочим	 місцем	
студента	и� 	відіграє	провідну	роль	у	
методичному	 та	 організаціи� ному	
забезпеченні	 и� ого	 самостіи� ноı	̈
роботи.	

Локальні	 комп'ютерні	 мережі	
об 'єднано 	 в 	 загальноунівер-

ситетську	 для	 забезпечення	 доступу	 до	 Internet	 у	 навчальних	
аудиторіях	 і	 структурних	 підрозділах	 університету	 з	 метою	
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застосування	елементів	дистанціи� -
ного	навчання,	доступу	до	методич-
ноı̈ 	 та	 навчальноı̈ 	 літератури,	
програмного	 забезпечення	 тощо.	
Парк	персональних	комп'ютерів,	до	
якого	 входять	 42	 комп'ютерні	
класи,	 постіи� но	 оновлюється	 и� 	
поповнюється.	

В	 університеті	 діють	 спеціалізовані	 лабораторіı,̈	 зокрема	
комп'ютерних	 мереж,	 комп'ютерноı̈	 схемотехніки	 та	 захисту	
інформаціı,̈	систем	штучного	інтелекту,	неи� ромережевих	систем	
та	 інші,	 обладнані	 сучасними	 апаратними	 засобами	 (CISCO,	 D-
Link,	Schneider	Electric,	Atmel,	NeuroMatrix	та	інші)	та	програмним	
забезпеченням.	 Університет	 уклав	 угоду	 з	 Phoenix	 Contact	
GmbH&Co	 KG	 (Бломберг,	 Німеччина)	 про	 співробітництво	 з	
питань	автоматизаціı	̈та	мережевих	технологіи� .

Кожен	бажаючии� 	може	задовольнити	своı	̈потреби	в	якісніи� 	
освіті,	 оскільки	 основними	 завданнями	 в	 освітніи� 	 сфері,	 над	
розв'язанням	яких	постіи� но	працюють	в	університеті,	є:
џ 	 розроблення 	 індив іду-
а л ьни х 	 у н і в е р с и т е т с ь ки х	
навчальних	 планів	 і	 програм	 з	
урахуванням 	 м іжнародних	
стандартів	 і	 рекомендаціи� 	 у	
галузі	освіти;

џ 	 упровадження 	 гнучких	
освітніх	 програм,	 навчальних	
планів	 та	 інформаціи� них	 технологіи� 	 навчання,	 створення	 та	
відкриття	 нових	 напрямів	 і	 спеціальностеи� 	 для	 підготовки	
фахівців	відповідно	до	вимог	Болонськоı	̈деклараціı;̈

џ 	 забезпечення	 процесу	 навчання	 новітнім	 лабораторним	
обладнанням	 та	 матеріалами,	 інтеграція	 вищоı̈	 освіти	 и� 	
наукових	досліджень;

џ 	 систематичне	 поповнення	 бібліотечних	 фондів	 новою	
науковою	и� 	навчальною	літературою;

џ 	 участь	 у	 розробленні	 та	 впровадженні	 державних	
стандартів	 освіти	 нового	 покоління,	 національноı̈	 системи	
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кваліфікаціи� ,	 інформатизаціı	̈ та	 комп'ютеризаціı	̈ навчально-
виховного	процесу;	

џ 	 інтеграція	університету	з	навчальними	закладами	різних	
рівнів,	 науковими	 установами	 та	 підприємствами,	 зокрема	
шляхом	 створення	 навчально-науково-виробничих	
комплексів;

џ 	 участь	університету	в	програмах	академічноı	̈мобільності;
џ 	 здіи� снення	 системноı̈	 планомірноı̈	 профорієнтаціи� ноı	̈
роботи	 з	 обдарованою	 молоддю,	 залучення	 талановитих	
вступників	шляхом	проведення	олімпіад	і	конкурсів;	

џ 	 розроблення	сучасних	технологіи� 	оцінювання	здібностеи� 	
абітурієнтів	і	студентів	за	допомогою	об'єктивних	психолого-
педагогічних	методів	і	комп'ютерного	аналізу;	

џ 	 забезпечення	 вільного	 багатоканального	 доступу	 до	
світових	освітніх	та	наукових	ресурсів	через	мережу	Internet	у	
всіх	приміщеннях	університету;

џ 	 індивідуалізація	та	диференціація	навчання	обдарованоı	̈
молоді;	 створення	 умов	 для	 здобуття	 якісноı̈ 	 освіти	
інвалідами,	 дітьми-сиротами	 та	 дітьми,	 позбавленими	
батьківського	піклування	и� 	особами	з	ıх̈	числа;	

џ 	 упровадження	 в	 навчальнии� 	 процес	 та	 в	 діяльність	
університетськоı̈	 бібліотеки	 сучасних	 інформаціи� них	 і	
комп'ютерних	 технологіи� , 	 підготовка	 та	 збереження	
електронних	 курсів	 у	 лабораторіı̈	 дистанціи� ного	 навчання,	
обладнання	аудиторіи� 	для	проведення	дистанціи� них	лекціи� 	та	
телеконференціи� ;

џ 	 активне	 залучення	 до	 навчально-виховного	 процесу	 и� 	
науково-дослідницькоı	̈роботи	вчених	Гірничоı	̈академіı	̈наук	
Украı̈ни	 та	 інших	 галузевих	 академіи� ,	 виробничників,	
провідних	фахівців	організаціи� 	та	установ;

џ 	 систематичне	 проведення	 аналізу	 стану	 працевлаш-
тування	 випускників,	 забезпечення	 зворотного	 зв'язку	 з	
роботодавцями,	організація	діяльності	асоціаціи� 	випускників	
університету;

џ 	 створення	 ефективноı	̈ системи	 перепідготовки	 науково-
педагог ічних 	 прац івник ів , 	 ı̈ х нього 	 профес іи� ного	
вдосконалення.
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НАУКОВА	ДІЯЛЬНІСТЬ

Органічна	 єдність	 навчання	 з	 науковою	 діяльністю	
викладачів	 і	 студентів	 є	 прикметною	 ознакою	 освіти	 в	
університеті	 з	 моменту	 и� ого	 утворення.	 У	 довоєннии� 	 час	 було	
виконано	 понад	 100	 науково-дослідних	 робіт,	 результати	 яких	
знаи� шли	 широке	 застосування	 на	 рудниках	 Криворізького	
залізорудного	басеи� ну.	Не	припинялась	науково-дослідна	робота	
в	університеті	и� 	у	роки	Другоı	̈світовоı	̈віи� ни.	На	Уралі,	у	м.	Нижніи� 	
Тагіл,	куди	було	евакуи� овано	вищии� 	навчальнии� 	заклад,	наукову	
робот у 	 було 	 спрямовано 	 на 	 виконання 	 з амовлень	
Великогірського	 залізорудного	 рудника,	 оборонних	 та	 інших	
підприємств.

З	1944	р.	вчені	університету	почали	розв'язувати	проблеми	
відбудови	 зруи� нованих	 шахт	 Кривбасу,	 удосконалення	
видобутку	 залізорудноı̈	 сировини.	 У	 1952	 р.	 створюється	
науково-досліднии� 	 сектор	 (НДС),	 якии� 	 координує	 науково-
дослідну	роботу.	Розширюється	сфера	діяльності	науковців	–	від	
Кольського	 півострова	 до	 Середньоı̈	 Азіı̈,	 раи� онів	 Сибіру	 та	
Далекого	Сходу.

У	 1972	 р.	 за	 заслуги	 в	 підготовці	 інженерних	 кадрів	 та	
розвиток	 наукових	 досліджень	 університет	 нагороджується	
орденом	Трудового	Червоного	Прапора,	а	ректор,	професор	Г.М.	
Малахов,	 обирається	 діи� сним	 членом	 Академіı̈ 	 наук.	 В	
університеті	 створюються	 нові	 структури	 та	 підрозділи	 –	
проблемна	 та	 галузеві	 науково-дослідні	 лабораторіı,̈	 науково-
досліднии� 	комплекс,	а	з	часом	–	науково-дослідна	частина.	

Сьогодні	 вчені	 університету	 в	 тісніи� 	 співдружності	 з	
інженерно-технічними	працівниками	підприємств,	науковцями	
проектних	та	науково-дослідних	інститутів	розв'язують	важливі	
проблеми	інноваціи� ного	розвитку	вітчизняноı	̈ промисловості.	І�х	
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наукові	 досягнення	 знаи� шли	 визнання	 в	 нашіи� 	 краı̈ні	 та	 за	
кордоном.	 Пріоритетними	 напрямами	 наукових	 досліджень	 в	
університеті	 є:	 розроблення	 енерго-	 та	 ресурсозберігаючих	
технологіи� 	 видобутку	 и� 	 переробки	 гірничоı̈ 	 сировини;	
збереження	 навколишнього	 середовища	 та	 охорони	 праці;	
підвищення	 рівня	 механізаціı̈	 и� 	 автоматизаціı̈	 технологічних	
процесів;	 керування	 якістю	 продукціı̈	 гірничих	 підприємств;	
економічнии� 	 розвиток	 підприємств	 різних	 галузеи� ;	 новітні	
технологіı̈ 	 металургіи� ного	 виробництва; 	 підвищення	
ефективності 	 осв іти; 	 обстеження , 	 паспортизація 	 та	
реконструкція	промислових	будівель.

Зростає	 якість	 досліджень	 –	
70%	 науковоı̈ 	 тематики	 вико-
нується	на	рівні	винаходів.	Науково-
технічні 	 розробки	 науковців	
університету	 запатентовані	 в	
Німеччині,	 США,	 Канаді,	 Швеціı̈,	
Франціı,̈	 Великіи� 	 Британіı,̈	 Індіı	̈ та	
і нш и х 	 к р а ı̈ н а х . 	 П р о ф е с о р и														
А.А.	 Азарян,	 В.Ф.	 Бизов,	 Ю.Г.	 Вілкул,	 Г.В.	 Губін,	 Ю.П.	 Капленко,								
Г.М.	 Малахов,	 В.С.	 Моркун,	 П.Д.	 Петренко,	 В.Д.	 Сидоренко,												
П.И� .	Федоренко,	О.І.	Храпко	стали	лауреатами	Державноı	̈преміı	̈
Украıн̈и	в	галузі	науки	і	техніки.

У	 	 2011	 р.	 до	 Криворізького	 національного	 університету	
приєдналися	 ДП	 «Науково-досліднии� 	 гірничоруднии� 	 інститут»	
та	ДП	«Науково-досліднии� 	 інститут	безпеки	праці	та	екологіı	̈в	
гірничорудніи� 	і	металургіи� ніи� 	промисловості»,	які	з	того	часу	є	
и� ого	профільними	науковими	структурними	підрозділами.

В	 університеті	 діє	 геолого-мінералогічнии� 	музеи� ,	 у	 якому	
зібрано	гірські	породи,	руди	та	мінерали	з	ближнього	та	далекого	
зарубіжжя.	 Колекцію	 каменю	 геолого-мінералогічного	 музею	
Постановою	Кабінету	Міністрів	Украıн̈и	від	11	лютого	2004	року	
№73-р.	внесено	до	Державного	реєстру	наукових	об'єктів,	які	є	
національним	 надбанням	 Украı̈ни.	 У	 науково-дослідному	
геолого-мінералогічному	музеı	̈є	експонати,	що	характеризують	
родовища	корисних	копалин	Украıн̈и,	Росіı,̈	Білорусіı,̈	Казахстану,	
Узбекистану,	 Таджикистану,	 Туркменістану,	 Киргизстану,	
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Вірменіı̈ , 	 Грузіı̈ , 	 Азербаи� джану,	
Афганістану,	Єгипту,	Алжиру,	 Ірану,	
Австріı̈ , 	 Мадагаскару,	 В'єтнаму,	
Японіı̈,	 Канарських	 островів	 та	 ін.	
К р ім 	 г о л о вних 	 г і р ничопро -
мислових	 регіонів 	 Украı̈ни , 	 в	
експозиціı	̈ представлено	родовища	
к о р и с н и х 	 к о п а л и н 	 У р а л у ,	
Кольського	 півострова,	 Руськоı̈	 платформи,	 Прибаи� калля,	
Рудного	 Алтаю,	 Гірського	 Алтаю,	 Якутіı̈,	 Магаданськоı̈	 обл.,	
Чукотки,	Камчатки,	Хабаровського	краю,	Східного	та	Західного	
Сибіру.	 За	 відносно	 короткии� 	 період	 існування	 в	 науково-
дослідному	 геолого-мінералогічному	 музеı̈	 Криворізького	
національного	 університету	 створено	 унікальну	 в	 регіоні	
експозицію.	 Музеи� 	 перетворюється	 в	 авторитетнии� 	 науковии� ,	
навчальнии� 	 і	 просвітницькии� 	 центр.	Крім	школярів,	 студентів,	
викладачів,	 наукових	 співробітників	 навчальних	 і	 наукових	
закладів	 Кривого	 Рогу,	 музеи� 	 відвідують	 гості	 з	 різних	 міст	
Украıн̈и,	 Білорусіı,̈	 Молдови,	 Німеччини,	 Польщі,	 США,	 Канади,	
Алжиру,	И� орданіı,̈	 Сиріı	̈ та	 інших	держав	ближнього	 і	 далекого	
зарубіжжя.

У	 2015	 році	 Криворізькому	
національному 	 університету	
присвоєно	ідентифікаціи� нии� 	номер	
приналежності	 установи	 до	 бази	
Scopus 	 ( "Kryvy i 	 R ih 	 Na t iona l	
University"	Af�iliation	ID:	60105119),	
що	 дає 	 змогу 	 Криворізькому	
національному 	 університету	

посідати	 провідні	 позиціı̈	 в	 реи� тингу	 наи� престижніших	 ВНЗ	
Украıн̈и	за	кількістю	публікаціи� 	 у	наукових	журналах	світу,	що	
індексуються	у	базі	Scopus,	та	індексом	цитування	Гірша.

В	 університеті	 випускаються	 фахові	 наукові	 збірники	
«Вісник	Криворізького	національного	університету»,	«Гірничии� 	
вісник»,	 «Геолого-мінералогічнии� 	 вісник	 Криворізького	
національного	 університету»,	 які	 надсилаються	 до	 провідних	
наукових	 бібліотек	 Украı̈ни, 	 а 	 також	 індексуються	 в	
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загальнодержавніи� 	 реферативніи� 	
базі	 даних	 «Украı̈ніка	 наукова»	
(реферативнии� 	 журнал	 «Джере-
ло»).	 Учені	 університету	 мають	
можливість 	 оприлюднювати	
результати	 своı̈х	 досліджень	 у	
п е р і о д и ч н о м у 	 н а у к о в о м у	
електронному	 виданні	 «Computer	

Science,	 Information	 Technology,	 Automation»,	 яке	 індексується	 в	
наукометричних	базах	даних	Index	Copernicus,	Academic	Resource	
Index,	 Journal	 Index	net,	Academic	Keys,	Eurasian	Scienti�ic	 Journal	
Index,	 Google	 Scholar,	 Academia	 Edu,	 Internet	 Archive,	 Author	Aid,	
Ulrichs	Web	та	ін.

Велику	 кількість	 наукових	 статеи� 	 учені	 університету	
публікують	 у	 закордонних	 виданнях,	 регулярно	 видаються	
монографіı,̈	підручники	та	навчальні	посібники,	цьому	зокрема	
сприяє	 наявність	 власного	 університетського	 видавничого	
центру.

Науковці 	 університету 	 беруть 	 активну	 участь 	 у	
різноманітних	міжнародних	та	всеукраıн̈ських	наукових	заходах:	
конференціях,	 симпозіумах,	 науково-технічних	 виставках.	
Публічним	 узагальненням	 досягнень	 науковців	 є	 щорічна	
Міжнародна	 науково-технічна	 конференція	 «Розвиток	
промисловості	та	суспільства»,	яка	проводиться	в	університеті,	
починаючи	з	2004	року.	Головним	завданням	конференціı	̈ є	обмін	
передовим	 досвідом	 у	 галузі	
науки	и� 	 техніки	та	обговорення	
шляхів	 подальшоı̈ 	 співпраці	
науковців	і	працівників	виробни-
чих	 підприємств.	 Активними	
учасниками	конференціı	̈ є	відомі	
як	 в	 Украıн̈і,	 так	 і	 за	 ıı̈	̈ межами	
науково-дослідні	 та	 освітні	 установи,	 які	 впродовж	 багатьох	
десятиліть	 роблять	 свіи� 	 вагомии� 	 внесок	 у	 розвиток	 техніки	 и� 	
технологіи� 	різних	галузеи� 	промисловості,	сприяють	підвищенню	
безпеки	праці	та	поліпшенню	екологіı	̈регіону.

Науково-дослідницька	 робота	 студентів,	 як	 важливии� 	
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компонент	 роботи	 кожного	 факультету	 та	 кожноı̈	 кафедри,	
ґрунтується	 на	 концептуальніи� 	 програмі,	 що	 передбачає	
методичну	підготовку	до	науковоı	̈роботи	через	курси	«Вступ	до	
спеціальності»,	 «Основи	 наукових	 досліджень»,	 «Методи	
наукових	 досліджень»	 тощо,	 наявні	 в	 навчальних	 планах	 усіх	
факультетів.

Наукова	робота	студентів	має	
д в а 	 н а п р я м и : 	 н а в ч а л ь н о -
дослідницькии� 	 (передбачении� 	
робочими	 програмами	 дисциплін)	
т а 	 н а у к о в о - д о с л і д н и ц ь к ии� 	
(факультативнии� ) . 	 Наи� б ільш	
поширеними	 формами	 науковоı	̈
роботи	 студентів	 є	 індивідуальна	

робота	 на	 кафедрах	 і	 факультетах,	 участь	 у	 наукових	 гуртках,	
проблемних	 групах,	 «круглих»	 столах,	 семінарах,	 підготовка	
наукових	 публікаціи� ,	 участь	 у	 всеукраı̈нських	 і	 міжнародних	
олімпіадах	 та	 конкурсах	 студентських	 наукових	 робіт,	
конференціях,	 виконання	 ініціативних	 наукових	 досліджень	
тощо.	 Однією	 з	 форм	 реалізаціı	̈ наукового	 потенціалу	 творчо	
обдарованоı	̈ студентськоı	̈ молоді,	 засобом	 залучення	 до	 сфери	
наукових	досліджень	більш	широкого	контингенту	студентів	є	
студентське	 наукове	 товариство,	 яке	 об'єднує	 членів	 наукових	
спеціалізованих	гуртків,	утворених	при	кафедрах	університету,	а	
також	студентів,	які	працюють	над	індивідуальними	науковими	
темами.	Значну	увагу	приділяється	впровадженню	в	навчальнии� 	
процес	 наукових	 досліджень,	 вихованню	 в	 студентів	 уміння	
постіи� но	поновлювати	своı	̈знання	та	підвищувати	кваліфікацію.

В	 університеті	 діють	 аспірантура	 та	 докторантура,	
працюють	три	спеціалізовані	вчені	ради	із	захисту	докторських	і	
кандидатських	дисертаціи� .
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МІЖНАРОДНІ	ЗВ'ЯЗКИ

Реалізація	 всіх	 аспектів	 міжнародного	 співробітництва	 є	
одним	 із	 концептуальних	 пріоритетів	 стратегіı̈	 розвитку	
університету	 и� 	 важливим	 інструментом	 у	 забезпеченні	 якості	
освіти	та	ıı̈	̈відповідності	світовим	стандартам.	

Університет	 має	 великии� 	 досвід	 у	 підготовці	 іноземних	
громадян,	 яка	 здіи� снюється	 з	 1962	 року,	 коли	 першими	
іноземними	 студентами	 стали	 громадяни	 Куби.	 З	 того	 часу	
дипломи	 про	 вищу	 освіту	 та	 ступінь	магістра	 отримали	 понад	
1200	представників	більш	ніж	із	70	краıн̈	світу,	а	37	випускників-
іноземців	 закінчили	 аспірантуру,	 захистили	 дисертаціı̈	 та	
отримали	 науковии� 	 ступінь	 доктора	 філософіı.̈	 У	 1990	 році	 в	
університеті	було	відкрито	підготовче	відділення	для	іноземних	
громадян,	де	навчаються	громадяни	Камеруну,	Нігеріı,̈	Марокко	
та	 Республіки	 Корея.	 Слухачам	 надається	 можливість	 вивчити	
украıн̈ську	мову,	поглибити	знання	з	математики,	фізики,	хіміı,̈	
креслення,	 основ	 інформатики,	 краı̈нознавства.	 Дбаи� ливе	
ставлення	 компетентних	 викладачів,	 сучасне	 технічне	
обладнання,	 необхідне	 методичне	 забезпечення	 сприяють	
кваліфікованіи� 	підготовці	іноземних	громадян	для	подальшого	
навчання	 як	 у	 нашому	 університеті,	 так	 і	 в	 інших	 вищих	
навчальних	закладах	Украıн̈и.

Університет	 уже	 багато	 років	 успішно	 реалізує	 програми	
академічноı	̈мобільності	для	викладачів	і	студентів,	установлює	
та	 підтримує	 зв'язки	 з	 іноземними	 освітніми	 та	 науковими	
установами, 	 співпрацює	 з 	 міжнародними	 фондами	 и� 	
організаціями	 в	 напрямку	 науково-дослідницьких	 грантів,	 що	
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мають	 на	 меті	 фінансування	 навчальних	 програм	 і	 розвиток	
науковоı̈	 бази	 університету,	 залучає	 іноземних	 викладачів	 і	
студентів	до	навчального	процесу.	Студенти	університету	беруть	
участь	у	програмах	обміну	для	навчання	в	університетах	США,	
Німеччини.	 Тісні	 зв'язки	 із	 Францією	 дозволяють	 студентам	
університету	 щоліта	 проходити	 лінгвістичне	 стажування	 у	
французьких	 сім'ях	 ,	 відвідувати	міжнароднии� 	 табір	 «Марпен»	
або	проходити	стажування	на	підприємствах	Франціı.̈

Н а у к о в о - п е д а г о г і ч н і	
працівники	 університету	 беруть	
участь	 у	 багатьох	 міжнародних	
проектах. 	 Виконання	 проекту	
TEMPUS	 «Вища	 інженерна	 освіта	
д л я 	 е к о л о г і ч н о г о 	 с т а л о г о	
промислового	 розвитку»	 надало	
можлив і сть 	 ознаи� омитися 	 з	
концепцією	 та	 змістом	 навчальних	 програм	 інженерних	
спеціальностеи� 	 у	 європеи� ських	 вищих	 навчальних	 закладах	 з	
особливим	 акцентом	 на	 міжфакультетському	 співробітництві	
п р и 	 в и кон анн і 	 с к л а дни х 	 п р о е к т і в 	 з 	 р о з в ' я з а нн я	
міждисциплінарних	проблем	екологічно	стіи� кого	промислового	
розвитку,	 вивчити	 досвід	 організаціı̈ 	 безперервного	 та	
дистанціи� ного	 навчання,	 ознаи� омитися	 з	 підходами	 щодо	
організаціı̈	 зв'язку	 з	 промисловістю	 та	 іншими	 соціальними	
партнерами,	вивчити	досвід	організаціı	̈адаптованих	навчальних	
курсів	 для	 представників	 промисловості,	 ознаи� омитися	 з	
практикою	розроблення	та	впровадження	в	навчальнии� 	процес	
матеріалів	на	основі	web-технологіи� .

На 	 сьогодні 	 ун іверситет	
п ідтримує 	 д ілов і 	 стосунки 	 з	
університетами	 та	 установами	
краıн̈	Західноı	̈Європи,	Азіı,̈	Африки	
т а 	 є 	 ч л е н о м 	 н и з к и 	 т а к и х	
престижних	 міжнародних	 освітніх	
та 	 наукових 	 орган і зац іи� , 	 як	
Всесвітніи� 	 г ірничии� 	 конгрес ,	

Міжнародна	асоціація	університетів	тощо.	Університет	є	членом	
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Міжнародного	 товариства	 гірничих	 професорів	 (Асоціація	
гірничих	 навчальних	 закладів),	 до	 складу	 якого	 входять	 37	
університетів	з	24	краıн̈	світу.	Університет	плідно	співробітничає	
з	 вищими	 навчальними	 закладами	 та	 організаціями	 Алжиру,	
Бельгіı,̈	Республіки	Білорусь,	Польщі,	Німеччини,	Марокко,	Кіпру,	
Грузіı̈,	 Великоı̈	 Британіı̈,	 Румуніı̈,	 В'єтнаму,	 Іспаніı̈,	 Франціı̈,	
Туреччини,	 Швеціı,̈	 Фінлядіı,̈	 США.	 У	 2016	 р.	 університет	 став	
партнером	 проекту	 MEVLANA	 з	 Аксараи� ським	 університетом	
(Туреччина).

Викладачі 	 університету	 взяли	 активну	 участь	 у	
Європеи� ському	 проекті	 Темпус	 «Вища	 інженерна	 освіта	 для	
екологічно	сталого	промислового	розвитку	(HETES)»,	головною	
метою	 якого	 було	 підвищення	 відповідності	 вищоı̈	 технічноı	̈
освіти	в	Украıн̈і	 викликам,	пов'язаним	 із	 сучасним	 і	маи� бутнім	
трансформуванням	промисловості	 задля	 забезпечення	 сталого	
розвитку	та	стабілізаціı	̈клімату.	У	рамках	проекту	було	створено	
Центр	Сталого	Розвитку,	якии� 	став	комунікаціи� ною	платформою	
для	подальшоı	̈реалізаціı	̈стратегічних	планів	університету.

Університет	також	реалізує	проект	академічноı	̈мобільності	
для	 студентів,	 аспірантів	 та	 викладачів	 у	 рамках	 міжнародноı	̈
програми	Erasmus+	КА1,	якии� 	діятиме	до	2021	р.	Завдяки	цьому	
проекту	 студенти	 мають	 грант	 на	 навчання	 протягом	 п'яти	
місяців	 в	 університеті-партнері	 –	 Сілезькому	 політехнічному	
університеті	 в	 м.	 Глівіце	 (Польща).	 Участь	 у	 проекті	 беруть	 45	
вищих	навчальних	закладів	із	19	краıн̈	на	різних	континентах.

Фахівці	 та	 студенти	 університету	 беруть	 участь	 у	
міжнародних	 наукових	 конгресах,	 форумах,	 конференціях,	
виставках,	 мають	 міцні	 творчі	 зв'язки	 зі	 спорідненими	
навчальними	и� 	науковими	закладами	багатьох	краıн̈	світу.	
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СТУДЕНТСЬКЕ	ЖИТТЯ

Ж и т т я 	 с т у д е н т і в 	 в	
університеті 	 багатогранне,	
насичене	 подіями. 	 Активна	
участь	 студентів	 у	 культурно-
м а с о в и х 	 т а 	 с п о р т и в н о -
оздоровчих	 заходах	 сприяє	 роз-
витку	 ı̈х	 особистості,	 форму-
ванню	 засад	 здорового	 способу	
життя,	вихованню	самостіи� ності	та	ініціативності.

На	всіх	рівнях	–	академічних	груп,	факультетів	університету,	
студентських	 гуртожитків	 – 	 функціонує	 студентське	
самоврядування,	яке	спрямовує	свою	діяльність	на	забезпечення	
виконання	 студентами	 своı̈х	 обов'язків,	 захист	 ı̈х	 прав,	
соціальних,	 економічних,	 творчих	 та	 інших	 спільних	 інтересів,	
сприяє	 гармоніи� ному	 розвитку	 особистості	 і	 здіи� снюється	 на	
основі 	 добровільноı̈ 	 участі 	 студентів	 в	 організаціı̈ 	 ı̈ х	
життєдіяльності.

З а в д я к и 	 с т уд е н т с ь к і и� 	
ініціативі	 в	 університеті	 постіи� но	
проводяться	різноманітні	поетичні	
дефіле,	 флешмоби,	 перформенси,	
т е р е н к у р и 	 т ощо . 	 С т уд е н т и	
виявляють	 багато	 ентузіазму	 и� 	
в и н а х і д л и в о с т і , 	 щ о б 	 г і д н о	
в і д з н ачи ти 	 Д е н ь 	 с т уд е н т а ,	

провести	 на	 належному	 рівні	 фестивалі-огляди	 «Студентська	
весна»,	 «Студентська	 осінь».	 Студентські	 ради	 проводять	
екскурсіı̈	 в	 різні	 міста	 та	 регіони	 Украı̈ни,	 організовують	
відвідування	 художніх	 виставок,	 театральних	 вистав	 у	
академічних	театрах	міста	«Академія	Руху»,	 імені	Т.Г.Шевченка,	
концертів	 тощо.	 Уже	 традиціи� но	 значну	 увагу	 студенти	
приділяють	шефськіи� 	та	благодіи� ніи� 	діяльності,	проводячи	акціı	̈
«Студенти	–	біи� цям	АТО»,	«Студенти	–	ветеранам»,	«Студенти	–	
дітям»,	благодіи� нии� 	ярмарок	«Промінь	надіı»̈.	
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Студенти	є	організаторами	та	
а к т и в н и м и 	 у ч а с н и к а м и	
відзначення	 державних	 свят	 (Дня	
Прапора,	 Дня	 незалежності,	 Дня	
з а х и с н и к а 	 Ук р а ı̈ н и ) , 	 п од і и� 	
украıн̈ського	календаря	історичних	
та	 пам'ятних	 дат	 (День	 пам'яті	
жертв	 Голодоморів	 і	 політичних	

репресіи� ,	День	свободи	і	гідності,	День	Соборності,	День	пам'яті	
Героıв̈	 Крут	 та	 ін.),	 подіи� 	 університетського	 життя	 (Посвята	 в	
студенти,	вручення	дипломів,	ректорські	прии� оми	тощо).

Успішно	 проходять	 в	 університеті	 різноманітні	 заходи	 в	
рамках	 Всеукраı̈нськоı̈	 акціı̈	 «16	 днів	 проти	 насильства»,	
Всеукраıн̈ського	тижня	права,	з	відзначення	Дня	Європи.	На	своı	̈
заходи	 студенти	 запрошують	 учасників	 АТО,	 офіцерів	 і	 біи� ців	
Національноı̈	 гвардіı̈ ,	 воı̈нів-афганців,	 членів	 віи� ськово-
патріотичних	громадських	організаціи� .

Д о п о м а г а є 	 с т у д е н т а м	
забезпечити 	 зм істовн ість 	 ı̈ х	
дозвілля,	 сприяє	 естетичному	
вихованню	Палац	молоді	і	студентів	
університету.	 Саме	 там	 проходять	
посвята 	 у 	 студенти , 	 турніри	
інтелектуальних	 команд	 «Ерудит»,	
творчі	 фестивалі:	 «Студентська	
весна»,	 «Студентська	 осінь»,	 огляди−конкурси	 «Лицарськии� 	
турнір»,	 «Міс	 Чарівність»,	 які	 стали	 улюбленими	 заходами	
студентства.	 Великою	 популярністю	 користується	 також	
студентськии� 	франкомовнии� 	театр,	якии� 	є	постіи� ним	учасником	
Всеукраıн̈ського	фестивалю	«Французька	весна	в	Украıн̈і»,	якии� 	
проводять	 Французькии� 	 культурнии� 	 центр	 Альянс	 Франсез	 і	
Посольство	 Франціı̈	 в	 Украı̈ні	 з	 2004	 року,	 та	 неодноразовим	
переможцем.

Спортивна	база	університету	–	одна	з	наи� кращих	з-поміж	
вищих	навчальних	закладів	Украıн̈и:	університет	має	2	спортивні	
комплекси, 	 11	 спеціалізованих	 залів	 (баскетбольнии� ,	
волеи� больнии� ,	 теніснии� ,	 важкоı	̈ атлетики,	 боротьби,	 боксу	 та	
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і нш і ) . 	 Тр адиц іи� ними 	 с т али	
«Спартакіада	 першокурсників»,	
«Спартакіада	університету»	та	інші	
зма г ання 	 р е г і онального 	 т а	
міжнародного	рівня.	

Університет	 має	 гуртожитки	
для	 проживання	 студентів	 на	
період	 навчання,	 забезпечені	
необхідними	умовами	для	мешкання,	занять,	відпочинку.	

Університет	 також	 має	 спортивно-оздоровчіи� 	 табір	
«Чароıт̈»	на	200	місць,	розташовании� 	на	березі	Чорного	моря,	у	
селищі	 Лазурне,	 у	 якому	 щорічно	 можуть	 оздоровлюватися	
студенти,	викладачі	та	співробітники	університету.
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ	ФАКУЛЬТЕТ

Навчальнии� 	 процес 	 на 	 факультеті 	 забезпечують	
кваліфіковані	викладачі,	серед	яких	16	професорів,	докторів	наук	
та	36	кандидатів	наук.

До	 складу	 факультету	 входять	 кафедри:	 Підземна	
розробка	 родовищ	 корисних	 копалин	 (завідувач	 кафедри	 –	
Калініченко	 Всеволод	 Олександрович,	 доктор	 технічних	 наук,	
професор);	Відкриті	гірничі	роботи	(завідувач	кафедри	–	Жуков	
Сергіи� 	 Олександрович,	 доктор	 технічних	 наук,	 професор);	
Рудникова	 аерологія	 та	 охорона	 праці	 (завідувач	 кафедри	 –	
Гурін	Аркадіи� 	Олександрович,	доктор	технічних	наук,	професор);	
Будівельні	геотехнології	 (завідувач	кафедри	–	Андрєєв	Борис	
Миколаи� о вич , 	 д октор 	 т ехн і чних 	 н аук , 	 професор ) ;	
Маркшейдерія 	 (завідувач	 кафедри	 –	 Федоренко	 Павло	
И� осипович,	 доктор	 технічних	 наук,	 професор);	 Збагачення	
корисних	копалин	і	хімії	(завідувач	кафедри	–	Оліи� ник	Тетяна	
Анатоліı̈вна,	 доктор	 технічних	 наук,	 професор);	Металургія	
чорних	металів	і	ливарного	виробництва	(завідувач	кафедри	–	
Губін	Георгіи� 	Вікторович,	доктор	технічних	наук,	професор).

50002,	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Пушкіна	37	
тел.	(056)409-61-20,	(056)409-61-24

e-mail:	dekan_df@knu.edu.ua
Декан:	Швагер	Наталія	Юріївна,	
доктор	технічних	наук,	професор



23

Гірничо-металургіи� нии� 	 факультет	 готує	 бакалаврів	 та	
магістрів	 за	 спеціальностями:	 «Гірництво»	 (Спеціалізаціı̈:	
«Відкриті	 гірничі	 роботи»;	 «Підземна	 розробка	 родовищ	
корисних	копалин»;	«Охорона	праці	в	гірничому	виробництві»;	
«Шахтне	та	підземне	будівництво»;	 «Маркшеи� дерська	 справа»;	
«Збагачення	корисних	копалин»);	«Металургія»	 (Спеціалізаціı:̈ 	
«Обробка	 металів	 тиском»;	 «Металургія	 чорних	 металів»;	
«Ливарне	виробництво	чорних	і	кольорових	металів	і	сплавів»);	
«Цивільна	безпека».	

Спеціальність	«Гірництво»	
Спеціалізація	 «Підземна	 розробка	 родовищ	 корисних	

копалин».	 Студенти	 вивчають	 технологіı	̈ видобутку	 корисних	
копалин	 підземним	 та	 спеціальним	 способами,	 одержують	
спеціалізовані	 знання	 з	 проектування	 окремих	 технологічних	
процесів	гірництва	та	гірничих	підприємств	загалом,	отримують	
професіи� ні	 знання	 з	 AutoCAD,	 MathCAD,	 K-MINE,	 здобувають	
кваліфікацію	 фахівців:	 інженер	 з	 гірничих	 робіт;	 магістр	 з	
гірництва	 і	 можуть	 працювати	 на	 гірничих	 підприємствах	 на	
посадах	гірничого	маи� стра,	заступника	начальника	дільниці,	на	
інженерних	посадах	у	проектних,	технічних	та	інших	відділах,	а	з	
часом,	 по	 мірі	 набуття	 практичного	 досвіду	 –	 начальника	
дільниці	та	відділу,	головного	інженера	та	директора	шахти;	

Спеціал ізац ія 	 «Відкриті	
г і рнич і 	 роботи» . 	 С т уденти	
н а в ч а ю т ь с я 	 з а 	 н о в і т н і м и	
методиками 	 в 	 аудитор іях 	 і з	
сучасним	 устаткуванням,	 мають	
м о ж л и в і с т ь 	 п р а ц ю в а т и 	 в	
комп'ютерних	 класах,	 освоюючи	
н а и� п ош и р е н і ш і 	 п р о г р а м н і	
продукти,	 що	 сприяє	 підготовці	
висококваліфікованих	 фахівців;	 здобувають	 кваліфікацію	
фахівців:	інженер	з	гірничих	робіт;	магістр	з	гірництва	и� 	можуть	
працювати	 гірничими	 маи� страми,	 начальниками	 дільниць,	
начальниками	 технічних	 і	 виробничих	 відділів,	 головними	
інженерами	и� 	 директорами	кар'єрів;	 керівниками	и� 	 фахівцями	
гірничотехнологічних	 підрозділів,	 головними	 інженерами,	
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технічними	директорами	и� 	генеральними	директорами	гірничо-
збагачувальних	 комбінатів, 	 фахівцями	 и� 	 керівниками	
підрозділів,	 головними	 інженерами	 проектів	 і	 інститутів,	
директорами	проектних	установ;	науковими	співробітниками	и� 	
викладачами	вищих	навчальних	закладів.

Спеціалізація	«Охорона	праці	в	гірничому	виробництві».	
Здоров'я	–	один	з	наи� більших	скарбів,	подарованих	людині.	Воно	
вимагає	 особливого	 ставлення	 до	 себе	 та	 уваги.	 Хто	 має	
опікуватися	 здоров'ям	 працівників	 на	 підприємствах,	 як	
застрахуватися	 від	 нещасних	 випадків	 на	 виробництві,	 як	
вчинити,	 коли	 вберегтися	 не	 вдалося?	 Про	 це	 потурбується	
інженер	 з	 охорони	 праці.	 Кваліфікація	 фахівців	 –	 інженер	 з	
гірничих	робіт;	магістр	з	гірництва	–	дозволяє	обіи� мати	посади:	
контролери	та	інженери	з	нагляду	за	безпечними	умовами	праці	
в	 гірничому	виробництві,	 інженери-технологи,	 гірничотехнічні	
інспектори,	наукові	співробітники,	викладачі.

Спеціалізація	 «Шахтне	 та	
підземне	 будівництво».	 Професія	
гірничого	 інженера-будівельника	
була,	 є	 і	 буде	 однією	 з	 наи� більш	
б ажаних 	 і 	 п рив абливих . 	 Ц е	
зумовлено	 тим, 	 що	 освоєння	
багатств	 земних	надр,	 підземне	 та	
промислове	 будівництво	 стає	

одним	 із	 наи� більш	 пріоритетних	 завдань	 сучасноı	̈ цивілізаціı.̈	
Діи� сно,	 кому	не	 сподобається	 ідея	отримати	 спеціальність,	 яка	
охоплює	 знання	 в	 гірничіи� 	 галузі,	 у	 галузях	 підземного	 и� 	
наземного	 будівництва,	 економіки	 и� 	 керування?	 Завдяки	
здобутіи� 	кваліфікаціı	̈фахівців	–	інженер	з	гірничих	робіт,	магістр	
з	 гірництва	 –	 спеціалісти	 отримують	 право	 керівництва	
роботами	з	проектування	та	будівництва	наземних	і	підземних	
промислових	 об'єктів	 (шахти,	 рудники,	 метрополітени,	
транспортні	 та	 гідротехнічні	 тунелі,	 сховища	 нафти	 и� 	 газу,	
комплекси	 підземних	 міських	 об'єктів:	 гаражі,	 торгові	
комплекси,	 склади,	 переходи,	 транспортні	 комунікаціı̈	 тощо).	
Крім	 того,	 випускники	 мають	 право	 керівництва	 роботами	 на	
діючих	шахтах,	рудниках	і	кар'єрах,	під	час	будівництва	наземних	
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об'єктів	промислового	та	цивільного	призначення,	керівництва	
вибуховими	роботами.

Спеціалізація	 «Маркшейдерська	 справа».	 Маркшеи� дер	 –	
це	 гірничии� 	 штурман,	 він	 розпочинає	 розробку	 родовища,	
забезпечує	 ıı̈	̈ та	 завершує.	Кваліфі-
кація	фахівців	–	інженер	з	гірничих	
робіт;	 магістр	 з	 гірництва.	 Посади	
фахівців:	маркшеи� дери,	геодезисти,	
топографи,	 технічні	 керівники	
(начальники	 технічного	 відділу),	
керівники	 гірничовидобувного	
підприємства	 або	 будівництва	
метрополітену,	наукові	співробітники,	викладачі.

Спеціалізація	 «Збагачення	 корисних	 копалин» .	
Кваліфікація	 фахівців	 –	 інженер	 з	 гірничих	 робіт;	 магістр	 з	
гірництва. 	 Сфера	 професіи� ноı̈ 	 діяльності	 випускника:	
комплексна	 переробка	 корисних	 копалин,	 проектування	
збагачувальних	 фабрик,	 науково-дослідницька	 робота,	
удосконалення	 технологіı̈	 и� 	 техніки	 при	 збагаченні	 корисних	
копалин.	 Після	 закінчення	 випускники	 можуть	 працювати	 на	
підприємствах	 гірничо-збагачувального	 комплексу;	 у	 науково-
дослідних	 лабораторіях;	 у	 проектних	 інститутах,	 відділах	
технічного	 контролю;	 у	 державних	 установах,	 пов'язаних	 з	
аналізом	 запасів	 руди	 на	 родовищах,	 ı̈х 	 технологічноı	̈
перспективою,	економічною	доцільністю	розробки;	експертами	
в	технологічних	відділах	банків;	вести	викладацьку	діяльність	в	
освітніх	установах	(коледжах,	навчальних	центрах,	курсах,	ВНЗ),	
обіи� мати	посади	керівників	середньоı	̈та	вищоı	̈ланки	управління	
гірничо-збагачувальних	 підприємств,	 інспекторів	 якості	
мінеральноı̈ 	 сировини,	 інспекторів	 митниці,	 інженерів-
технологів,	наукових	співробітників,	викладачів.

Спеціальність	 «Цивільна	 безпека»	 передбачає	 надання	
кваліфікаціı	̈фахівців	–	бакалавр	з	цивільноı	̈безпеки.	Застосувати	
своı̈	 професіи� ні	 знання	 випускники	 зможуть	 у	 компаніях,	 що	
виробляють 	 обладнання , 	 т ехн іку, 	 на 	 промислових	
підприємствах;	у	великих	та	малих	офісних	організаціях,	там,	де	
домінуючими	 видами	діяльності	 є	 складання	 та	 затвердження	



26

інструкціи� 	 з	 охорони	 праці;	 забезпечення	 ефективного	 и� 	
безпечного	 використання	 технічних	 засобів	 праці 	 та	
виробництва;	здіи� снення	регулярних	перевірок	стану	умов	праці	
в	 підлеглих	 підрозділах;	 оформлення	 документаціı̈	 з	 охорони	
праці;	 видача	дозволів	на	 встановлення	та	 запуск	 обладнання,	
машин	та	ін.

Ст уденти 	 спец і альност і	
«М е т а л у р г і я » 	 о т р и м у ю т ь	
поглиблені	 знання	 з	 багатьох	
д и с ципл і н , 	 я к і 	 д о з в оляють	
сформулювати	 чіткі	 уявлення	 про	
будову	 та	 властивості	 металевих	 і	
неметалевих 	 матеріалів , 	 рух	
сплавів,	 матеріалів	 та	 теплоносіıв̈,	

ıх̈	 взаємодію	 з	 навколишнім	 середовищем,	 методи	 розрахунку	
основних	технологічних	процесів	та	обладнання	за	допомогою	
спеціалізованих	 комп'ютерних	 програм.	 Під	 час	 навчання	
студенти	 набувають	 знання	 про	 теоретичні	 та	 технологічні	
основи	 ливарного	 виробництва,	 виробництва	 згрудкованих	
мінеральних	 і	 паливних	 ресурсів,	 виробництва	 металізованоı	̈
сировини	 та	 прокату;	 передові	 технологіı̈	 отримання	 різних	
металів	і	сплавів	та	виготовлення	з	них	різноманітноı	̈ продукціı;̈	
конструкціı̈ 	 та	 особливості	 експлуатаціı̈ 	 технологічного	
обладнання	 и� 	 оволодівають	 уміннями	 використовувати	
спеціалізоване	програмне	забезпечення	(CAD,	CAE	системи)	при	
проектуванні	 та	 моделюванні	 технологічних	 процесів;	
організовувати	 и� 	 управляти	 металургіи� ним	 виробництвом,	
відділами,	лабораторіями;	розраховувати	та	оцінювати	техніко-
економічні	показники	окремих	операціи� 	і	виробництва	загалом;	
планувати	 та	 здіи� снювати	 наукові	 дослідження;	 виготовляти	
виливки	 для	 ковальського,	 прокатного	 и� 	 машинобудівного	
виробництва,	художні	та	ювелірні	вироби.	Перед	випускниками	
спеціальності	 «Металургія»	 відкриваються	 великі	 можливості	
маи� бутнього	 працевлаштування	 та	 кар'єрного	 зростання	 на	
підприємствах	Украıн̈и	та	зарубіжжя.	Вони	працюють	на	багатьох	
потужних	 та	 малих	 металургіи� них	 і 	 машинобудівних	
підприємствах,	заводах	та	маи� стернях	з	виготовлення	ювелірних	
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і	художніх	виробів,	у	дослідних	та	проектних	установах.	Посади	
фахівців:	 керівник	 та	 заступник	 керівника	 з	 виробництва,	
начальник	технічного	бюро,	начальник	бюро	розподілення	робіт,	
інженер-технолог	 (за	 напрямком	 діяльності),	 начальник	
дільниці	 (за	 напрямком	 діяльності),	 старшии� 	 маи� стер	 (за	
напрямком	 діяльності),	 начальник	 зміни,	 зміннии� 	 маи� стер,	
фахівець	 з	 розроблення	 та	 супроводу	 технологічних	 процесів	
ливарного	 и� 	 металургіи� ного	 виробництва	 термообробки,	
фахівець	 з	 розроблення	 конструкторськоı̈	 документаціı̈	 на	
виготовлення	 інструменту,	оснащення	та	пристроıв̈,	молодшии� 	
науковии� 	 співробітник,	 завідувач	 лабораторіı̈,	 лаборант,	
машиніст	пульта	керування	(диспетчер).

В и п у с к н и к и 	 г і р н и ч о -
металургіи� ного	 факультету	
працюють	на	рудниках	Кривбасу,	
у	 дирекціях	 капітального	 будів-
ництва,	 проектних	 і	 наукових	
інститутах	Украıн̈и.

З-поміж	випускників	можна	зустріти	головних	 інженерів	 і	
директорів	 шахт,	 голів	 будівельних	 управлінь,	 керівників	
трестів,	 генеральних	 директорів	 державних	 холдингових	
компаніи� ,	 доцентів	 і	 професорів	 університетів,	 головних	
наукових	співробітників	дослідних	і	проектних	інститутів.	

У	 різні	 роки	 на	 гірничо-металургіи� ному	 факультеті	
працювало	 багато	 талановитих	 фахівців,	 які	 згодом	 стали	
видатними	 організаторами	 гірничодобувноı̈	 та	 металургіи� ноı	̈
промисловості	(Бринза	М.М.),	відомими	вченими	-	академіками	
АНУ	(Малахов	Г.М.,	Старіков	М.А.),	академіками	АГНУ	–	Бизов	В.Ф.	
(президент	АГНУ	1991-	2011	рр.),	Капленко	Ю.П.	(віце-президент	
АГНУ),	 Федоренко	 П.И� .,	 Щелканов	 В.О.;	 лауреатами	 державних	
преміи� 	СРСР	та	Украıн̈и	–	Малахов	Г.М.,	Петренко	П.Д.,	Бизов	В.Ф.,	
Федоренко	П.И� .,	

Храпко	О.І.,	Вілкул	Ю.Г.	(президент	АГНУ	з	2011р.)
Випускники	 факультету	 очолюють	 підприємства	 міста:	

Федін	 К.А.	 –	 ПАО	 «Південнии� 	 ГЗК»,	 Караманиць	 Ф.А.	 –	 ПАТ	
«Кривбасзалізрудком»	та	інші.
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ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ	ФАКУЛЬТЕТ

50002,	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Пушкіна	37
тел.	409-61-16.

Декан:	
Березовський	Анатолій	Анатолійович,	

доктор	геологічних	наук,	доцент

Професорсько-викладацькии� 	 склад	 факультету:	 25	
викладачів,	 з	 яких:	 6	 докторів	 наук,	 17	 кандидатів	 наук,	 3	
професори,	13	доцентів.	

До	складу	факультету	входять	кафедри:
Геологія	 і	 прикладна	 мінералогія	 (завідувач	 кафедри	 –	

Євтєхов	 Валеріи� 	 Дмитрович,	 доктор	 геолого-мінералогічних	
наук,	професор)

Геодезія 	 (завідувач	 кафедри	 –	 Сидоренко	 Віктор	
Дмитрович,	доктор	технічних	наук,	професор).

Екологія	 (завідувач	 кафедри	 –	 Бондаренко	 Анатоліи� 	
Миколаи� ович,	доктор	медичних	наук,	доцент).

На	факультеті	здіи� снюється	підготовка	за	ступенями	освіти	
«бакалавр»	та	«магістр»	за	такими	спеціальностями:	«Науки	про	
Землю	 (Геологія)»,	 «Геодезія	 та	 землеустріи� »,	 «Екологія»,	
підготовка	 кадрів	 вищоı̈ 	 кваліфікаціı̈ 	 в	 аспірантурі	 за	
геологічними	спеціальностями.	

Геологія	 —	 комплекс	 наук	 про	 тверду	 оболонку	 Землі,	
історію	ıı̈	̈розвитку	та	процеси,	що	ıı̈	̈створили.	Сучасна	геологія	
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використовує	новітні	досягнення	и� 	методи	низки	природничих	
наук	 –	 математики,	 фізики,	 хіміı,̈	 біологіı,̈	 географіı.̈	 Ця	 велика	
фундаментальна	 галузь	 науки	 об'єднує	 велику	 кількість	 наук:	
геологію	корисних	копалин,	мінералогію,	літологію,	петрологію,	
петрографію,	 структурну	 геологію,	 геотектоніку,	 історичну	
геологію,	 палеонтологію,	 стратиграфію,	 космічну	 геологію,	
морську	геологію,	інженерну	геологію,	гідрогеологію	та	інші.

Основн і 	 дисципл іни , 	 що	
складають	 фахову	 підготовку:	
загальна	геологія,	кристалографія	і	
мінералогія,	петрографія,	літологія,	
стратиграфія	 і 	 палеонтологія,	
структурна	 геологія,	 геотектоніка,	
регіональна	 геологія,	 геохімія,	
геофізика,	фізика	Землі;	інженерна	
геологія;	 гідрогеологія;	 геологія	 родовищ	 корисних	 копали;	
корисні	 копалини	 Украı̈ни;	 методи	 досліджень	 корисних	
копалин;	пошуки	та	розвідка	родовищ	корисних	копалин.

Стосовно	 геологіı̈	 необхідно	 відзначити	 такі	 головні	
практичні	 завдання:	 відкриття	 родовищ	 корисних	 копалин	 і	
способів	 ı̈х	 розробки;	 складання	 геологічних	 карт;	 вивчення	
ресурсів	 підземних	 вод;	 інженерно-геологічні	 вишукування,	
пов'язані	 з	 вивченням	 геологічних	 умов	 будівництва	 різних	
споруд;	охорона	и� 	раціональне	використання	надр.

Екологія	 —	 розділ	 біологіı̈,	 що	 вивчає	 закономірності	
взаємовідношень	 організмів	 з	 навколишнім	 середовищем,	 а	
також	 організацію	 и� 	 функціонування	 надорганізмових	 систем	
(популяціи� ,	 видів,	 біоценозів,	 біосфери).	 Сучасна	 екологія	 —	
дисципліна,	основою	якоı	̈є	сукупність	знань	про	живі	організми	
на	різних	рівнях	біологічноı	̈ організаціı,̈	ıх̈	еволюціı,̈	просторового	
розподілення	та	динаміки	біологічних	систем	у	часі.

У	 структурі	 сучасноı̈	 екологіı̈	 виділяють	 такі	 основні	
напрямки:	загальна,	спеціальна	та	прикладна	екологія.	Загальна	
екологія	 вивчає	 фундаментальні	 проблеми	 структурно-
функціональноı̈	 організаціı̈	 екосистем,	 а	 також	 досліджує	
взаємодію	 біосистем	 різних	 рівнів	 інтеграціı̈	 між	 собою	 та	
довкіллям. 	 Загальна 	 еколог ія 	 включає 	 аутеколог ію	
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(факторіальна	 екологія),	 демекологію	 (екологія	 популяціи� ),	
синекологію	 (екологія	 угруповань),	 екосистемологію	 (екологія	
екосистем) , 	 б іогеоценологію, 	 глобальну	 екологію	 та	
ноосферологію.

Спец іальна 	 еколог ія 	 досл іджує 	 закономірност і	
функціонування	 конкретних	 екосистем	 або	 особливості	
пристосування	 популяціи� 	 різних	 видів	 організмів	 чи	 ı̈х	
угруповань	 до	 умов	 навколишнього	 середовища.	 Розділами	
спеціальноı̈ 	 екологіı̈ 	 є	 екологія	 тварин,	 рослин,	 грибів,	
мікроорганізмів,	 ґрунтів,	 ґрунтова	 зоологія,	 екологічна	
паразитологія,	ландшафтна	екологія,	екологія	водних	екосистем	
(гідробіологія),	 екологія	 наземних	 екосистем,	 степове	
лісознавство,	 екологія	 людини,	 урбоекологія,	 еволюціи� на	
екологія,	острівна	екологія	тощо.

Прикладна	 екологія	 з'ясовує	 різні	 аспекти	 діı̈	 чинників	
довкілля	на	біосистеми	та	спрямована	на	розв'язання,	головним	
чином,	 практичних	 питань.	 Включає:	 сільськогосподарську	
екологію,	 екологічнии� 	 моніторинг,	 екологічну	 токсикологію,	
керування	 екосистемами,	 заповідну	 справу,	 наукові	 основи	
охорони	 навколишнього	 середовища,	 геоекологію,	 соціальну	
екологію,	техноекологію.

Сьогодні	 екологія	 є	 науковою	 основою	 раціонального	
використання	 природних	 ресурсів	 та	 стіи� кого	 розвитку	
суспільства,	 охорони	 біологічного	 різноманіття.	 Екологічні	
знання	 дозволяють	 розробити	 дієві	 кроки	 для	 подолання	
екологічноı	̈ кризи	та	розв'язувати	інші	екологічні	проблеми.

Геодезія	 та	 землеустрій	 —	
наука	 про	 методи	 визначення	
фігури	 и� 	 розмірів	 Землі,	 зобра-
ження	 земноı	̈ поверхні	 на	планах	 і	
картах	 і	 точних	 вимірювань	 на	
місцевості,	пов'язаних	із	розв'язан-
ням	 різних	 наукових	 і	 практичних	
завдань.

Виділяють	 вищу	 геодезію	
(вивчає	 фігуру,	 розміри	 та	 гравітаціи� не	 поле	 Землі,	 а	 також	
теорію	 и� 	 методи	 побудови	 опорноı̈	 геодезичноı̈	 мережі),	
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топографію	 та	 прикладну	 геодезію	 (використання	 методів	 і	
техніки	 геодезіı̈	 для	 розв'язання	 спеціальних	 вимірювальних	
завдань	у	різних	галузях	господарства).

Геодезія	 тісно	 пов'язана	 з	 математикою,	 фізикою,	
радіотехнікою,	 радіоелектронікою,	 геофізикою,	 астрономією,	
картографією,	географією,	астрономією,	геоморфологією.

Випускники	 можуть	 працювати	 у	 сферах	 геодезіı̈ ,	
картографіı̈	 та	 землеустрою	 в	 системі	 Державного	 агентства	
земельних	 ресурсів	 Украı̈ни, 	 відділах	 архітектури	 та	
містобудування, 	 будівельних, 	 геологорозвідувальних,	
вишукувальних	 та	 проектних	 організаціях,	 на	 промислових	 і	
геодезичних	 підприємствах,	 а	 також	 у	 місцевих	 органах	
виконавчоı	̈влади.

Випускники	 спеціальності	 «Геодезія	 та	 землеустріи� »	
можуть	обіи� мати	посади:	інженер	з	упровадження	новоı	̈техніки	
та	 технологіı;̈	 інженер-землевпорядник;	 керівник	 виробничого	
підрозділу;	 керівник	 функціонального	 підрозділу;	 викладач	
професіи� ного	 навчально-виховного	 закладу,	 вищого	 закладу;	
інженер	у	галузі	землеустрою	та	кадастру;	топограф.

Перевагами	вступу	на	 спеціальності	 геолого-екологічного	
факультету	 є	 актуальність	 професіи� ;	 достатня	 кількість	
бюджетних	 місць; 	 надання	 гуртожитку; 	 практика	 на	
підприємствах	 міста;	 можливість	 продовжити	 навчання	 в	
аспірантурі;	працевлаштування	за	фахом	після	закінчення	ВНЗ.
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БУДІВЕЛЬНИЙ	ФАКУЛЬТЕТ

50027,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11,	корпус	№6
Тел.:	409-06-31;	409-17-27,	409-17-29	

www.bf.knu.edu.ua
Декан:	Астахов	Валентин	Іванович,	
кандидат	технічних	наук,	доцент

На	 кафедрах	 факультету	 працюють	 32	 викладачі,	 з	 них	 3	
професори,	 доктори	 технічних	 наук,	 1	 професор,	 кандидат	
технічних	наук,	19	кандидатів	технічних	наук,	доцентів.	Відсоток	
професорів	 у	 складі	 викладачів	 кафедр	 факультету	 складає	
12,5%,	відсоток	викладачів,	які	мають	наукові	ступені	та	звання	–	
71,9%.

До	складу	факультету	входять	кафедри:
Промислового,	 цивільного	 та	 міського	 будівництва	

(завідувач	 кафедри	 –	 Валовои� 	 Олександр	 Іванович,	 кандидат	
технічних	наук,	професор).

Технології 	 будівельних	 виробів, 	 матеріалів	 та	
конструкцій 	 (завідувач	 кафедри	 –	 Шишкін	 Олександр	
Олексіи� ович,	доктор	технічних	наук,	професор).

Теплогазоводопостачання,	водовідведення	і	вентиляції	
(завідувач	 кафедри	 –	 Голишев	 Олександр	 Маркович,	 доктор	
технічних	наук,	професор).
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На	 факультеті	 здіи� снюється	 підготовка	 бакалаврів	 за	
спеціальністю	«Будівництво	та	цивільна	інженерія»	і	магістрів	за	
спеціалізаціями:	«Промислове	та	цивільне	будівництво»;	«Міське	
будівництво	 та	 господарство»;	 «Технологіı̈ 	 будівельних	
конструкціи� ,	 виробів	 та	 матеріалів»;	 «Теплогазопостачання	 та	
вентиляція»;	«Водопостачання	і	водовідведення».

Матеріально-лабораторна	 база	 для	 навчання	 налічує	 53	
спеціалізовані	 та	 предметні	 аудиторіı̈,	 комп'ютерні	 класи,	
профільні	 и� 	 науково-дослідні	 лабораторіı̈.	 Вони	 оснащені	
сучасними	 комп'ютерними	 системами,	 об'ємними	 моделями,	
масштабними	 макетами,	 новітніми	 стендами	 з	 обладнанням	
вітчизняних	 і	 закордонних	 виробників,	 лабораторним	
устаткуванням	 відповідного	 призначення,	 у	 тому	 числі	
унікальним. 	 Лабораторі ı̈ 	 забезпечено	 планшетами	 з	
розрахунковими	 даними,	 плакатами	 та	 стендами	 зі	 зразками	
сучасних	 будівельних	 виробів	 і	 матеріалів,	 енергоефективного	
обладнання	 інженерних	 систем	 громадських	 і	 промислових	
будівель	та	споруд	тощо.	

Студенти	факультету	отримують	підготовку	з	гуманітарних	
і	фундаментальних	дисциплін.	На	початковому	 етапі	навчання	
оволодівають	 базовими	 навичками	 роботи	 із	 сучасними	
графічними	комплексами	(AutoCAD,	ArchiCAD	та	ін.).

Кафедра	промислового,	цивільного	та	міського	будівництва	
є	 випусковою	 для	 спеціалізаціи� 	 «Промислове	 та	 цивільне	
будівництво»	 і	 «Міське	 будівництво	 та	 господарство».	 Готує	
висококваліфікованих	 фахівців,	 які	 володіють	 навичками	
технологічного	 и� 	 конструкторського	 проектування.	 У	
навчальному	 процесі 	 студенти	 опановують	 роботу	 з	
багатофункціональними	програмними	комплексами	ЛІРА,	SCAD,	
Мономах	та	інші,	призначеними	для	розрахунку	та	проектування	
будівельних	конструкціи� ,	будівель	і	споруд.

Студенти	 вивчають	 актуальні	 навчальні	 дисципліни	 з	
прикладним	 спрямуванням:	 випробування	 и� 	 реконструкція	
споруд,	 організація	 та	 планування	 будівельного	 виробництва,	
будівельні	 конструкціı̈ 	 (спецкурс),	 САПР	 у	 будівництві,	
технологія	 и� 	 організація	 реконструкціı̈	 будівель	 і	 споруд,	
керування	проектами	в	будівництві	та	багато	інших.
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Тематика	 магістерських	 робіт	 складається	 з	 урахуванням	
актуальних	 завдань	 у	 галузі	 промислового,	 цивільного	 та	
міського	будівництва	для	міста	загалом	 і	підприємств	гірничо-
металургіи� ного	 комплексу	Криворізького	 регіону	 зокрема.	 Під	
керівництвом	 викладачів	 розробляються	 реальні	 проектні	
рішення,	що	мають	продовження	на	стадіı	̈експертизи	проекту.

На	кафедрі	ПЦМБ	під	керівництвом	професора	Валового	О.І.	
виконуються	 науково-дослідні	 роботи	 з	 активним	 залучення	
студентськоı	̈ молоді.	 Тематику	 наукових	 робіт	 спрямовано	 на	
дослідження,	розроблення	та	впровадження	нових	ефективних	
конструкціи� 	і	матеріалів,	оцінювання	технічного	стану	будівель	і	
споруд,	розроблення	та	надання	рекомендаціи� 	щодо	ıх̈	подальшоı	̈
експлуатаціı.̈

Для	 підтримання	 конкурентоспроможності	 випускників	
спеціал ізац іи� 	 до 	 навчального 	 процесу 	 залучаються	
співробітники	 провідних	 будівельно-проектних	 організаціи� 	
регіону:	 ПАТ	 «Криворіжіндустрбуд»,	 ПАТ	 «Криворіжаглобуд»,							
ДП	«Кривбаспроект»	та	інші.	

Кафедра	«Технологіı	̈будівель-
них	 виробів,	 матеріалів	 та	 кон-
струкціи� »	 веде	 підготовку	 студен-
тів	 за	 спеціалізацією	 «Технологіı	̈
будівельних	 конструкціи� ,	 виробів	
та	матеріалів».	Студенти	оволодіва-
ють	 навичками	 проектування	

підприємств	буді-вельноı	̈ індустріı,̈	
застосовуючи	сучасні	методики	та	обладнання	з	використанням	
енергозберігаючих	технологіи� .

Основними	 дисциплінами,	 які	 вивчають	 студенти,	 є:	
технологія	 бетонних	 та	 залізобетонних	 виробів	 в	 умовах	
підприємства	та	технологія	монолітних	бетонних	і	залізобетон-
них	виробів,	які	виготовляються	безпосередньо	на	будівельних	
маи� данчиках,	у	тому	числі	із	застосуванням	3-D	друку.

Тематику	магістерських	робіт	 скориговано	 з	 урахуванням	
актуальних	завдань	у	галузі	будівельних	матеріалів,	виробів	та	
конструкціи� 	із	використанням	відходів	для	підприємств	гірничо-
металургіи� ного	 комплексу	 Криворізького	 регіону.	 Щорічно	



35

виконуються	 до	 п'яти	 робіт,	 у	 яких	 розв'язуються	 конкретні	
практичні	завдання,	актуальні	для	Криворіжжя.

Підготовка	 фахівців	 здіи� снюється	 із	 застосуванням	
надбання	відомоı	̈в	Украıн̈і	та	світі	науковоı	̈школи,	яку	очолює	
доктор	 технічних	 наук,	 проф.	 Шишкін	 О.О.	 Діяльність	 школи	
спрямовано	 на	 розроблення	 сучасних	 будівельних	матеріалів	 і	
технологіи� 	 ı̈х	 отримання.	 Студенти	 залучаються	 до	 науковоı	̈
роботи	 в	 Криворізькому	 осередку	 Міжнародноı̈	 асоціаціı	̈
конструкціи� ного	 бетону	 –	 FIB.	 Наслідком	 цієı	̈ роботи	 є	 участь	
студентів	 у	міжнародних	 конференціях	 і	 публікаціı	̈ в	 наукових	
журналах,	у	тому	числі	закордонних.

Кафедра	 «Теплогазоводопостачання,	 водовідведення	 і	
вентиляці ı̈ » 	 готує	 висококваліфікованих	 фахівців 	 за	
спеціалізаціями	 «Теплогазопостачання	 і	 вентиляція»	 та	
«Водопостачання	та	водовідведення»,	які	володіють	навичками	
проектування	и� 	експлуатаціı	̈інженерних	мереж	та	споруд	на	них,	
застосовуючи	 сучасні	 методики	 та	 новітнє	 обладнання	 з	
використанням	енергозберігаючих	технологіи� .

Студенти	 вивчають	 актуальні	 в	 сучасних	 реаліях	
дисципліни:	 «Енергозбереження	 в	 інженерних	 системах»,	
«Нетрадиціи� ні	джерела	енергіı»̈,	«Теплові	насоси	та	холодильне	
обладнання»,	 «Реконструкція	 та	 інтенсифікація	 систем	
водопостачання	 та	 водовідведення»,	 «Теплогазопостачання,	
водопостачання	та	водовідведення	промислових	підприємств»,	
«Сучасні	 системи	 автоматизованого	 проектування	 інженерних	
мереж»	та	багато	інших.

Тематику	 магістерських	 робіт	 складають	 з	 урахуванням	
актуальних	завдань	у	галузі	теплогазопостачання	и� 	вентиляціı,̈ 	
водопостачання	 та	 водовідведення	 для	 підприємств	 гірничо-
металургіи� ного	 комплексу	 та 	 комунальних	 закладів	
Криворізького	регіону.	

На	 кафедрі	 діють	 дві	 наукові	 школи,	 які	 очолює	 доктор	
технічних	наук,	професор	Голишев	О.М.	Роботи	виконуються	за	
напрямами : 	 «Нормал і зац ія 	 умов 	 прац і 	 на 	 г ірничо -
збагачувальних	 комбінатах»	 та	 «Моніторинг	 забруднення	
водних	 ресурсів	 Криворіжжя	 скидними	 та	 каналізаціи� ними	
водами».
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Для	 підтримання	 конкурентоспроможності	 випускників	
спеціалізаціı	̈до	навчального	процесу	залучаються	співробітники	
представництв	відомих	компаніи� 	міжнародного	рівня	«Danfoss»,	
«KAN	Sp.	(КАН)»,	«MEIBES	SYSTEM-TECHNIK	GMBH»	та	ін.,	підпри-
ємств	«Кривбаспромводопостачання»,	«Кривбасводоканал».	

Посади,	які	можуть	обіймати	випускники	будівельного	
факультету:	

џ маи� стер	 та	 виконроб	 виробничих	 підрозділів	 будівельних,	
спеціалізованих	 підприємств, 	 інженер	 та	 керівник	
виробничо-технічного,	 кошторисного,	 планового	 та	 інших	
структурних	 підрозділів	 будівельноı̈,	 спеціалізованоı	̈
організаціı;̈

џ організатор	виробництва;	
џ конструктор,	проектувальник,	керівник	підрозділу,	головнии� 	
інженер	проекту	та	проектноı	̈організаціı;̈

џ менеджер	з	питань	комерціи� ноı	̈діяльності	та	управління;
џ інженер,	науковець	з	управління	структурним	підрозділом	на	
виробництві,	у	закладах	та	установах;	

џ інженер,	 науковець	 з	 розвитку	 регіональних	 та	 державних	
програм;

џ інженер	 з	 експлуатаціı̈	 и� 	 ремонту	 будівель,	 споруд	 та	
інженерних	мереж;

џ науковии� 	співробітник.
Сфери	трудової	діяльності	випускників	факультету:

џ фахівець	даного	профілю	працює	інженером-будівельником,	
інженером-конструктором,	 науковим	 співробітником	 у	
будівельних,	 проектних,	 конструкторських	 і	 науково-
дослідних	 організаціях,	 на	 промислових	 і	 комунальних	
підприємствах	міста;

џ організовує	 та	 керує	 загальнобудівельними	 роботами	
(капітальне	 будівництво,	 реконструкція	 та	 відновлення)	
промислових,	 цивільних	 будівель,	 споруд	 та	 інженерних	
мереж	і	систем,	на	підприємствах	з	виготовлення	будівельних	
матеріалів,	виробів	і	конструкціи� ;	

џ розробляє	 проекти	 організаціı̈	 будівництва	 и� 	 виконання	
робіт	із	залученням	передових	методів	праці	та	комплексноı	̈
механізаціı;̈
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џ виконує	 проектно-конструкторські	 роботи	 в	 наи� ширших	
межах	 будівельноı	̈ спеціалізаціı	̈ з	 урахуванням	 передового	
світового	 досвіду	 в	 питаннях	 енергозбереження,	 упровад-
ження	інноваціи� них	технологіи� ,	сучасних	механізмів,	прила-
дів	та	матеріалів;

џ здіи� снює	контроль	та	якісне	оцінювання	будівельних	робіт,	
матеріалів,	виробів	та	конструкціи� ;

џ експлуатує,	 здіи� снює	 нагляд	 та	 обстежує	 технічнии� 	 стан	
будівель	і	споруд;	

џ забезпечує	 безвідмовну	 та	 ефективну	 роботу	 інженерних	
систем	і	мереж,	здіи� снює	контроль	за	постачанням	тепла,	газу	
та	води,	очищенням	промислових	і	побутових	стоків,	роботу	
інженерного	 обладнання	 і	 споруд	 очищення	 природних	 і	
стічних	 вод,	 гідротехнічних	 споруд	 і	 систем	 теплогазо-
постачання	и� 	вентиляціı;̈

џ здіи� снює	 авторськии� 	 нагляд	 за	 будівництвом	 споруд	 і	
будівель;

џ заи� мається	 нормуванням	 і	 кошторисною	 справою	 в	
будівництві;

џ викладає	 в	 середніх	 спеціальних	 та	 вищих	 навчальних	
закладах.
Студенти	факультету	щорічно	

беруть	 участь	 у	 Всеукраı̈нському	
конкурсі	 студентських	 наукових	
робіт,	 дипломних	 робіт,	 Всеукра-
ı̈нськіи� 	 студентськіи� 	 олімпіаді	 зі	
спец і альност і , 	 М іжнародн іи� 	
науково-практичніи� 	 конференціı̈-
конкурсі	 наукових	 робіт	 студентів	
та	 молодих	 учених,	 де	 посідають	
призові	місця.	

Щорічно	на	факультеті	проводиться	Всеукраıн̈ська	науково-
практична	 конференція	 «Проблеми	 енергозбереження	 в	
будівництві	та	при	реконструкціı	̈будівель,	споруд	і	інженерних	
мереж»,	 на	 якіи� 	 доповідаються	 результати	 науково-дослідних	
робіт	студентів	і	викладачів.	

Викладачі	 кафедр	 факультету	 мають	 спеціальну	 вищу	
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освіту,	 яка	 відповідає	 дисциплінам,	 що	 викладаються.	 Мають	
значнии� 	 досвід	 роботи	 як	 в	 університеті,	 так	 і	 в	 науково-
дослідних	організаціях,	активно	працюють	над	удосконаленням	
методичного	 забезпечення	 навчального	 процесу,	 активно	
заи� маються	науковою	діяльністю,	зокрема	оформлюють	патенти	
та	заявки	на	винаходи.	Результати	 ıх̈	науково-дослідноı	̈роботи	
впроваджуються	 у	 виробництво	 та	 використовуються	 в	
навчальному	 процесі,	 зокрема	 у	 випускових	 кваліфікаціи� них	
роботах	 та	 в	 курсовому	 проектуванні.	 Основні	 результати	
досліджень	і	розробок	проходять	апробацію	шляхом	публікаціı	̈в	
престижних	 украıн̈ських	 та	 міжнародних	 виданнях,	 зокрема	 із	
залученням	студентів.	

З-поміж	 викладачів	 факультету	 є	 фахівці,	 які	 прои� шли	
професіи� ну	 атестацію	 та	 отримали	 кваліфікаціи� ні	 сертифікати	
відповідальних	 виконавців	 окремих	 видів	 робіт	 (послуг),	
пов'язаних	із	створенням	об'єктів	архітектури.

Так 	 кафедра 	 ТБВМК , 	 яка	
здіи� снює	 підготовку	 магістрів	 за	
с п ец і а л і з ац і єю 	 «Техноло г і я	
будівельних	 конструкціи� ,	 виробів	
та	матеріалів»,	 єдина	 в	Криворізь-
кому	 національному	 університеті,	
д е 	 в с і 	 вик ладач і 	 к афедри 	 є	
авторами	 монографіи� ,	 а	 також	
підручників	 та/або	 навчальних	

посібників	 для	 студентів	 ВНЗ,	 затверджених	 Міністерством	
освіти	та	науки	Украıн̈и.	За	останні	роки	на	кафедрі	захищено	10	
кандидатських	 і	 1	 докторську	 дисертаціı̈.	 Завідувач	 кафедри	
д.т.н.,	 проф.	 Шишкін	 О.О.	 має	 звання	 члена-кореспондента	
Академіı̈	 гірничих	 наук	 Украı̈ни,	 де	 є	 керівником	 сектора	
«Будівельні	матеріали»	та	залучається		як	рецензент	провідними	
міжнародними	науковими	журналами.	

Протягом	останніх	десяти	років	на	кафедрах,	які	в	2015-му	
році	увіи�шли	до	складу	кафедри	ПЦМБ,	захистили	кандидатські	
дисертаціı	̈ 8	 аспірантів.	 Окрім	 того,	 двоє	 викладачів	 отримали	
ступені	докторів	наук	та	звання	професорів.

На	 кафедрі	 ТВВ	 аспіранти	 та	 здобувачі	 підготували	 та	
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захистили	14	кандидатських	і	1	докторську	дисертаціı.̈	Завідувач	
кафедри	д.т.н.,	проф.	Голишев	О.М.	має	звання	академіка	Академіı	̈
гірничих	наук	Украıн̈и.

Постіи� но	відбувається	підвищення	кваліфікаціı	̈викладачів	
на	 підприємствах	 та	 в	 організаціях	 відповідного	 напрямку	
діяльності,	а	також	у	краıн̈ах	Європеи� ського	Союзу.

Випускниками	факультету	є	міністри	будівництва	Украıн̈и	
В.П.Сало,	В.І.Череп,	директори	будівельних	комбінатів,	асоціаціи� ,	
об'єднань	 В.П.Соколов,	 В.І.Шушарін,	 А.П.Романенко,	 директор	
Центрального	 науково-дослідного	 інституту	 будівельних	
конструкціи� 	 ім.	 В.А.Кучеренка	 (м.	 Москва),	 доктор	 технічних	
наук,	професор	В.М.Горпинченко,	керівники	будівельних	трестів,	
приватних	 будівельних	 підприємств,	 директори	 проектних	
інститутів,	 генеральні	 директори:	 М.Ф.Землянии� ,	 Ю.Ф.Джур,	
І.Ф.Ліщина,	 Б.М.Харченко,	 Д.О.Савін,	 В.Ф.Вербило,	 О.Б.Бичков,	
В.П.Луковськии� ,	 В.М.Шаповалов,	 А.В.Коваленко,	 І.З.Чабан,	
О.Б.Кагановськии� ,	 О.І.Здор,	 А.Ю.Запорожець,	 М.М.Піддубнии� ,	
І .М.Тодосіи� чук , 	 Л .О.Анапольськии� , 	 О.В.Гаврильченко,	
В.А.Загорськии� 	і	ін.

Заслуженими	 будівельниками	 Украı̈ни	 є:	 В.П.Сало,	
В.І.Череп,А.Ю.	 Запорожець,	 М.Ф.Землянии� , 	 В.І .Шушарін,	
Є.Б.Кучеров,	 Л.І.Ніколенко,	 В.С.Рибін,	 І.П.Бабенко,	 голова	
Спостережноı̈	 ради	 ПАТ	 «Донецькоблгаз»	 Любарськии� 	 С.Д.,	
головнии� 	 інженер	 ПАТ	 «Криворіжгаз»	 Ліпунов	 М.Ф.,	 головнии� 	
інженер	 ДП	 «Криворізька	 теплоцентраль»	 Кустарев	 М.С.,	
начальник	 технічного	 відділу	 КП	 "Кривбасводоканал"	 Баи� дак	
В.М.,	директор	ТОВ	«Проект	стар	інжиніринг»	Собко	Г.М.	та	багато	
інших.	

Дуже	 важливою	 для	 маи� бутнього	 фахівця	 є	 практична	
підготовка	 безпосередньо	 на	 підприємстві.	 На	 будівельному	
факультеті	 практична	 підготовка	
с т уд е н т і в 	 п р о в од и т ь с я 	 п р и	
проходженні	 виробничоı̈	 практики,	
під	час	якоı	̈студенти	можуть	набути	
певних	 будівельних	 професіи� ,	 а	 при	
проходженні 	 друго ı̈ 	 практики	
можуть	 обіи� мати	 керівні	 посади,	
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наприклад	–	дублерів	маи� стрів	або	начальників	дільниць.	Набуті	
навички	сприяють	у	подальшому	більш	широким	можливостям	
працевлаштування,	 а	 отримании� 	 досвід	 дозволяє	 якнаи� краще	
опанувати	 нову	 посаду.	 Фахівці,	 підготовлені	 на	 факультеті,	
мають	 великии� 	 попит	 на	 ринку	 праці, 	 що	 обумовлено	
високоякісним,	 сучасним	 рівнем	 навчання.	 Випускники	
отримують	досвід	роботи	з	провідним	ліцензіи� ним	програмним	
забезпеченням	 –	 автоматизованого	 проектування	 та	
розрахунково-обчислювальних	 комплексів , 	 а 	 під 	 час	
проходження	 на	 провідних	 підприємствах	 міста	 виробничоı	̈
практики	мають	змогу	ознаи� омитися	із	сучасними	тенденціями	
розвитку	будівельноı	̈галузі	та	вимогами	до	 ıх̈	кваліфікованого	
зростання,	 стають	 універсальними	 та	 всебічно	 розвинутими	
фахівцями	и� 	особистостями.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ	ФАКУЛЬТЕТ

50027,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11
тел.	409-17-04,	409-06-46

Декан
Осадчук	Юрій	Григорович,	

кандидат	технічних	наук,	доцент

Підготовка	 інженерів	 за 	 спеціальністю	 «Гірнича	
електромеханіка»	 в	 структурі	 електромеханічного	 факультету	
проводиться	з	1932	р.	Уже	в	1935	р.	з-поміж	124	випускників	,	на	
тои� 	 час	 Криворізького	 гірничого	 інституту,	 отримали	 диплом	
гірничого	інженера-елетромеханіка,	тобто	кожен	3-и� 	випускник	
ВНЗ.	

Упродовж	років	діяльністю	електромеханічного	факультету	
керували	декани,	а	саме	доценти:	В.	І.	Базуткін	(1947-1951,	1957-
1 9 6 1 	 р р . ) ,	
С.	М.	Замицькии� 	(1951-1957	рр.),	Г.	А.	Коваль	(1953-1957	рр.),	Н.	Л.	
Чеканов	(1961-1963	рр.),	В.	С.	Харламов	(1963-1964	рр.).

З	1955	року	на	факультеті	організовано	підготовку	фахівців	
у	 галузі	 автоматизованого	 електроприводу,	 автоматизаціı	̈
виробничих	процесів	та	електрифікаціı	̈гірничих	робіт.	Пізніше	
було	 створено	 кафедри	 інформатики,	 автоматики	 і	 систем	
управління;	моделювання	і	програмного	забезпечення.	Згодом	ці	
кафедри	було	переведено	в	інші	структури	інституту.	
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У	 1964	 році	 на	 базі	 електромеханічного	 факультету	 було	
створено	 електротехнічнии� 	 та	 механіко-машинобудівнии� 	
факультети.	 Деканами	 електротехнічного	 факультету	 були:				
доц.	В.	Ф.	Щотка	 (1964-1976	рр.),	 доц.	В.	П.	Хорольськии� 	 (1976-
1979	рр.),	доц.	Є.	А.	 Ільıн̈	 (1980-1985	рр.),	доц.	В.	З.	Мусарськии� 	
(1985-1998	рр.).

Саме	 на	 електротехнічному	 факультеті	 на	 кафедрі	
електрифікаціı̈	 гірничих	 робіт	 було	 створено	 одну	 з	 перших	
наукових	 шкіл	 з	 електробезпеки	 (засновник	 –	 к.т.н.,	 доц.																		
Л.	 С.	 Тонкошкур).	 Кафедра	 підготувала	 значну	 кількість	
висококваліфікованих	фахавців,	 	з-поміж	яких	проф.	 	В.	М.	Кутін,		
доц.	 А.	 Г.	 Лікаренко.	 У	 подальшому	декотрих	 випускників	 було	
запрошено	 в	 новостворену	 лабораторію	 електробезпеки	
ВНДІБПГ	(м.	Кривии� 	Ріг).	

У	1964	р.	на	кафедрі	було	створено	наукову	школу	із	систем	
керування	 тяговими	 електромеханічними	 системами	 и� 	
електротяговим	 транспортом	 в	 умовах	 залізорудних	 шахт	
(засновник	 –	 к.т.н.,	 доц.	 Л.	 І.	 Трубецькои� ),	 діяльність	 якоı	̈
продовжували	к.т.н.,	доц.	М.	І.	Шулін,	к.т.н.,	проф.	Е.	С.	Гузов.	Цю	
наукову	 школу	 прои� шли	 десятки	 вчених, 	 серед	 яких																						
проф.	 О.	 М.	 Сінчук,	 проф.	 І.	 А.	 Луценко,	 проф.	 Є.	 В.	 Афанасьєв,							
доц.	 Т.	 М.	 Берідзе,	 доц.	 О.	 Є.	 Мельник,	 доц.	 С.	 О.	 Якимець,																		
доц.	 В.	 О.	 Чорна	 (ДВНЗ	 «КрНУ»),	 доц.	 Д.	 А.	Шокарев	 (НТУ	 ХПІ),							
доц.	О.	В.	Пасько,	доц.	Д.	В.	Сушко.

Наукові	 здобутки	 цієı̈	 школи	 –	 системи	 автоматичного	
керування	шахтними	електропотягами	–	знаи�шли	своє	втілення	
в	розробках	фірми	ASEA	(Швеція)	та	в	практиці	роботи	гірничих	
та	 інших	підприємств	таких	міст:	 Североуральск,	Тула,	Колима	
(Росія),	 Харків,	 Марганець,	 Нікополь,	 Кривии� 	 Ріг	 (Украı̈на),	 а	
також	на	гірничо-металургіи� них	підприємствах	у	Казахстані	та	
Грузіı.̈

На	нинішніи� 	кафедрі	електромеханіки	існує	наукова	школа	з	
т е о р і ı̈ 	 р о з р а х у н к у 	 м а г н і т н и х 	 к і л , 	 я к у 	 з а с н у в а в																																		
проф.	 Е. 	 Г. 	 Фаи� нштеи� н. 	 Продовжувачами	 цієı̈ 	 школи	 є																	
проф. 	 С . 	 Т. 	 Толмачов, 	 доц. 	 О. 	 В. 	 Ільченко. 	 На	 кафедрі		
автоматизованих	 	електромеханічних	 	систем	було	засновано	 	в		
1964	 р.	 наукову	 школу	 з	 теоріı	̈ та	 практики	 електроприводів	
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шахтних	піди� омних	 установок	 (проф.	В.	М.	Чермалих);	 наукову	
школу	з	розроблення	аспектів	моніторингу	стану	електричних	
машин		(проф.	Д.	И� .	Родькін,	проф.	О.	П.	Чорнии� ).

Нині	основні	напрями	наукових	пошуків	учених	факультету	
спрямовано	здебільш	на	створення	нових	видів	і	типів	тягових	
електричних	 систем	 (проф.	О.	М.	 Сінчук),	 засобів	 забезпечення	
електробезпеки	 (доц.	 А	 .Г.	 Лікаренко),	 раціональних	 систем	
електропостачання	 гірничо-металургіи� них	 підприємств	 та	
о ц і н ю в а н н я 	 п о т е н ц і а л у 	 ı̈ х 	 е н е р г о е ф е к т и в н о с т і																													
(доц.	Ю.	Г.	Осадчук).

Суттєвии� 	 внесок	 у	 вдосконалення	навчальноı,̈	 навчально-
методичноı,̈	 виховноı	̈ роботи	 факультету	 в	 різні	 часи	 зробили	
доктори	 технічних	 наук,	 професори:	 Е. 	 Г. 	 Фаи� нштеи� н,																							
В.	 М.	 Чермалих,	 Д.	 И� .	 Родькін,	 С.	 Т.	 Толмачов,	 В.	 М.	 Назаренко,											
А.	 П.	 Сінолиции� ,	 Г.	 І.	 Корнілов,	 В.	 П.	 Хорольськии� ,	 О.М.	 Сінчук,										
В.	С	Моркун,	В.	П.	Щокін,	Л.	І.	Полтова;	кандидати	технічних	наук,	
доценти:	В.	Ф.	Щотка,	 	В.	З.	Мусарськии� ,	 	Є.	А.	Ільıн̈,	 	Е.	С.	Гузов,	
	Л.	С.	Тонкошкур,				О.	Т.	Гужовськии� ,	В.	В.	Канєвськии� ,	В.	Ю.	Момот;	
старші	викладачі:	Б.	М.	Рудь,	В.	І.	Агеєнко	та	ін.

Сьогодні	 електротехнічнии� 	
факультет	є	одним	із	провідних	в	
університеті.	 До	 складу	 факуль-
тету	 входять	 п'ять	 кафедр:	
автоматизованих	 електромеха-
нічних	систем	у	промисловості	та	
транспорті,	 електромеханіки,	
електропостачання	 та	 енерге-
тичного	 менеджменту,	 фізики,	
теплоенергетики,	де	працюють	понад	70	викладачів,	серед	них	
доктори	технічних	наук,	професори	С.	Т.	Толмачов,	О.	М.	Сінчук,					
Є.	 О.	 Несмашнии� ,	 В.	 П.	 Щокін,	 О.	 В.	 Замицькии� ;	 24	 кандидати	
технічних	наук,	доценти.	Кращі	викладачі	факультету	за	внесок	у	
навчальну,	 виховну	 и� 	 наукову	 роботу	 були	 відзначені	
відповідними	нагородами.

Електротехнічнии� 	 факультет	 університету	 готує	 кадри	
електромеханічного	 та	 енергетичного	 профілю:	 бакалаврів,	
магістрів	 за	 двома	 спеціальностями:	 «Елетроенергетика,	
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елетротехніка	 та	 електромеханіка»	 (спеціалізаціı̈:	 «Системи	
електропостачання	промислових	підприємств,	міст	і	локальних	
об'єктів»,	 «Електричнии� 	 транспорт»,	 «Електромеханічне	
обладнання	 енергоємних	 виробництв»,	 «Електромеханічні	
системи	автоматизаціı	̈та	електропривод»)	та	«Теплоенергетика»	
(спеціалізація	 «Теплоенергетика»).	 За	 роки	 и� ого	 існування	 на	
факультеті	було	підготовлено	понад	6500	інженерів,	спеціалістів	
та	 магістрів	 з	 електромеханіки,	 електротехніки,	 теплоенер-
гетики,	 які	 працюють	 на	 підприємствах	 Украı̈ни	 і	 СНД,	
заи� маються	 науковою	 и� 	 викладацькою	 діяльністю.	 Багато	
випускників 	 факультету	 працювали	 та 	 працюють	 на	
відповідальних	 адміністративних	 посадах:	 Ю.	 В.	 Любоненко	 –	
колишніи� 	 голова	 Криворізькоı̈	 міськоı̈	 ради,	 С.	 В.	 Маляренко,										
А.	 В.	 Полтавець	 –	 заступники	 міського	 голови;	 Г.	 І.	 Ткаченко	 –	
генеральнии� 	 директор	 ТОВ	 «Криворіжелектромонтаж»,																
Б.	 І.	 Мокін	 –	 колишніи� 	 ректор	 Вінницького	 державного	
технічного	 університету,	 А.	 В.	 Луговии� 	 –	 проректор	 з	 науковоı	̈
роботи,	 завідувач	 кафедри	 Кременчуцького	 технічного	
університету	та	ін.

Маи� же	всі	керівні	електро-
енергетичні	 посади	 гірничо-
металургіи� них	підприємств	міс-
та	 та	 регіону	 обіи� мають	 випус-
кники	ЕТФ	нашого	університету.

Навчальна	и� 	наукова	діяль-
ність	 студентів	 проходить	 у	
лабораторіях	 кафедр	 факуль-
тету,	 які	 оснащені	 сучасним	

експериментальним	 обладнанням	 із	 засобами	 вимірювань,	
керування,	 мікропроцесорним	 керуванням,	 обчислювальною	
технікою.

Факультет	 проводить	 підготовку	 фахівців	 для	 широкого	
спектра	об'єктів	діяльності:

–	 промислових	 підприємств	 (металургіи� ні	 коксохімічні	
заводи,	 шахти,	 гіриничо-збагачувальні	 комбінати,	 машино-
будівні	 заводи,	 заводи	 з	 випуску	 електронноı̈	 апаратури,	
підприємства	енергетичноı	̈та	нафтогазовоı	̈галузі);
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–	 технікумів,	 коледжів,	 університетів	 (для	 здіи� снення	
викладацькоı	̈и� 	науково-дослідноı	̈діяльності);

–	 проектних,	 науково-дослідних	 інститутів,	 комерціи� них	
підприємств.	Він	завжди	забезпечує	100%	працевлаштування	з	
урахуванням	побажань	випускників.

Випускники	 факультету	 затребувані	 на	 підприємствах	
регіону	 як	 кваліфіковані	 фахівці	 и� 	 умілі	 організатори	
виробництва,	науки	та	освіти.	Багато	з	них	стали	керівниками	на	
виробництві,	у	науково-дослідних	і	проектних	організаціи� .	Наші	
випускники	 посідають	 гідні	 місця	 з-посеред	 фахівців	 по	 всіи� 	
територіı	̈Украıн̈и	та	ближнього	зарубіжжя.

Довіру	 до	 кваліфікаціı̈	 и� 	 динамізму	 молодого	 покоління	
факультету	виявляють	відомі	іноземні	фірми:	Omron,	ABB,	Lenze,	
на	 представництвах	 яких	 працюють	 наші	 випускники.	 Значна	
кількість	цих	фірм	беруть	активну	участь	у	розвитку	навчальноı	̈
бази	факультету.

Факультет	 підтримує	 тісні	 зв'язки	 з	 різними	 підпри-
ємствами	 Кривого	 Рогу,	 області	 та	 Украı̈ни.	 На	 провідних	
підприємствах	міста	створено	філіı	̈кафедр	факультету.
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МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ	ФАКУЛЬТЕТ

50027,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11

	(056)	409-06-44
e-mail:	dekan_mmf@knu.edu.ua

Декан:	Дубровський	Сергій	Станіславович,	
кандидат	технічних	наук,	доцент

Навчально-виховнии� 	 процес	 на	 факультеті	 забезпечує	
висококваліфіковании� 	 колектив	 викладачів.	 Діяльність	
професорсько−викладацького	 колективу	 факультету	
спрямовано	 на	 впровадження	 в	 навчальнии� 	 процес	 новітніх	
інноваціи� них	технологіи� 	для	забезпечення	європеи� ського	рівня	
освіти.

Колектив 	 факультету 	 щороку 	 поповнюють 	 нові	
кваліфіковані	 фахівці,	 збагачуючи	 и� ого	 науково-педагогічнии� 	
потенціал.

Великии� 	 внесок	 у	 виховання	 и� 	 підготовку	 інженерів-
механіків	зробили	ветерани	факультету:	доктори	технічних	наук,	
професори	 І.А.	 Бегагоєн,	 В.А.	 Михаи� лов,	 В.А.	 Трегубов,																					
В.С.	3амицькии� ,	Ю.С.	Рудь,	М.В.	Кіяновськии� ,	А.С.	Громадськии� 	а	
також	 кандидати	 технічних	 наук,	 доценти	 М.С.Плішко,																				
М.І.	 Павленко,	 А.С.	 Кухар,	 Ю.П.	 Кв'ятковська,	 М.С.	 Савельєв,											
А.Г.	Дербас,	В.Т.	Трусіи� ,	В.О.	Марутов,	А.О.	Нестеренко,	Б.М.	Гопкало,	
Д.А.	Артамонова	та	інші.

mailto:dekan_mmf@knu.edu.ua
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Факультет	 сформовано	 з	 трьох	 кафедр,	 дві	 з	 яких	 −	
випускові:

Кафедра	 прикладної	 механіки	 та	 загальноінженерних	
дисциплін	 (завідувач	 кафедри	 –	 Рудь	 Юріи� 	 Савеліи� ович,	
професор,	доктор	технічних	наук).

Кафедра	 технології	 машинобудування 	 (завідувач	
кафедри	 –	 Кіяновськии� 	 Микола	 Володимирович,	 професор,	
доктор	технічних	наук).

Кафедра	 гірничих	 машин	 та	 обладнання	 (завідувач	
кафедри	–	Громадськии� 	Анатоліи� 	Степанович,	професор,	доктор	
технічних	наук).

На	 факультеті	 здіи� снюється	 підготовка	 бакалаврів	 і	
магістрів	за	спеціальностями:	«Прикладна	механіка»	(спеціалі-
зація	–	Технологіı	̈машинобудування)	та	«Галузеве	машинобуду-
вання»	(спеціалізація	–	Гірничі	та	збагачувальні	машини).

На	 кафедрах	 факультету	 постіи� но	 вдосконалюється	
навчальнии� 	 процес:	 переобладнуються	 діючі	 та	 створюються	
нові	 навчальні	 лабораторіı̈,	 організовується	 співпраця	 з	
підприємствами	регіону,	постіи� но	впроваджується	в	навчальнии� 	
процес	 та	 наукову	 діяльність	 використання	 інноваціи� них	
технологіи� ,	 що	 дає	 можливість	 забезпечити	 сучаснии� 	 рівень	
підготовки	 маи� бутніх	 фахівців,	 необхідне	 підґрунтя	 для	
подальшого	 працевлаштування	 на	 провідних	 підприємствах	
галузі.

На	кафедрі	прикладної	механіки	та	загальноінженерних	
дисциплін	 діють	 навчальні	 лабораторіı̈,	 укомплектовані	
устаткуванням,	що	дозволяє	проводити	навчальну	 та	науково-
дослідницьку	 роботу.	 Це	 лабораторіı	̈ з	 навчальних	 дисциплін:	
«Опір	 матеріалів»,	 «Основи	 конструювання	 та	 деталі	 машин»,	
«Надіи� ність	 та	 технічні	 вимірювання	 деталеи� 	 машин».	 У	 них	
установлено	27	лабораторних	установок,	кабінет	з	теоретичноı	̈
механіки.	 У	 практику	 виконання	 лабораторних	 робіт	 широко	
впроваджуються	 сучасні	 методи	 замірювання	 напружень	 і	
деформаціи� 	 конструкціи� них	 матеріалів.	 Кафедра	 має	 7	
спеціалізованих	 класів,	 обладнаних	 наочними	 посібниками,	
макетами,	 моделями,	 комплектами	 складальних	 одиниць,	
деталями	машин.
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Кафедра	 технології	 машино-
будування	будує	свою	діяльність	на	
дослідженнях	 конструкторсько-
технологічних	 проблем	 машино-
будівних	 проблем	 Кривбасу	 з	 мак-
симальним	 урахуванням	 тенденціи� 	
світового	 розвитку	 машинобуду-
вання.	 В	 ідеалі	 кафедра	 наближа-

ється	до	розв'язання	проблеми	«курсовии� 	та	дипломнии� 	проект	
відповідно	до	замовлення	підприємства».

Починаючи	з	2000	р.	кафедра	постіи� но	бере	активну	участь	
у	 національних	 і 	 міжнародних	 конкурсах, 	 олімпіадах,	
конференціях,	 за	 результатами	 яких	 неодноразово	 посідала	
перше	місце	на	всеукраıн̈ських	конкурсах,	а	студенти	–	1-3	місця	
на	 всеукраı̈нських	 олімпіадах	 з	 дисциплін	 «Технологіı	̈
машинобудування»,	«Металорізальні	верстати»	та	«Комп'ютерне	
моделювання».

З	2007р.	кафедра	бере	участь	у	
Міжнародному	 проекті	 «Передові	
комп 'ютерн і 	 т ехнолог і ı̈ 	 д ля	
університетів	 Украı̈ни», 	 якии� 	
організувала	 компанія	 Delсam.	
Кафедра	ТМ	отримала	від	компаніı	̈
Delсam	 ліцензію	 на	 використання	
сучасноı	̈ САD/CAM-	 системи	 Power	
Solution	 Delсam.	 На	 базі	 цього	 програмного	 забезпечення	
організовано	 «Навчально-науковии� 	 центр	 КНУ-Делкам»	 для	
навчання	 студентів,	 перепідготовки	и� 	 підвищення	кваліфікаціı	̈
фахівців	 регіону.	 Щорічно	 студенти	 кафедри	 беруть	 активну	
участь	 у	 Міжнародному	 конкурсі	 на	 іменну	 премію	 Delсam,	 де	
посідають	 призові	 місця	 и� 	 беруть	 участь	 у	 нагородженні	
переможців	у	резиденціı	̈посла	Великобританіı.̈

Усе	це	дає	можливість	кафедрі	надавати	освітянські	послуги	
сучасного	 рівня	 та	 готувати	 фахівців	 наи� вищоı̈	 кваліфікаціı̈,	
конкурентоспроможних	на	ринку	праці.
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Кафедра	гірничих	машин	та	обладнання	має	наи� кращу	з-
поміж	вищих	навчальних	закладів	демонстраціи� ну	базу	зразків	
гірничорудноı	̈техніки.

Починаючи	 з	 2008	 року,	
фахівці	 кафедри	 підготували	 5	
навчальних	посібників	із	грифом	
МОН	Украıн̈и.	Однією	з	перших	в	
Украı̈ні	 на	 кафедрі	 в	 2004	 році	
була 	 в ідкрита 	 інноваціи� на	
спеціалізація	 «Комп'ютерне	
проектування	 і	 конструювання	
гірничих	машин	і	устаткування»,	на	базі	якоı	̈студенти	виконують	
замовлення	машинобудівних	підприємств	і	проектних	інститутів	
зі	створення	и� 	удосконалення	гірничоı	̈ техніки.	

Під	 час	 навчання	 студенти	 вивчають	 матеріали	 та	 ı̈х	
властивості,	точність	та	якість,	комп'ютерне	проектування	в	2-D	
та	 3-D	 системах	 із	 використанням	 сучасних	 програмних	
продуктів:	 Компас	 (САПР)	 ,	 SolidWorks,	 Delсam,	 Autodesk	
моделювання,	 технологію	 виготовлення	 та	 ремонтного	
відновлення	 деталеи� , 	 експлуатацію	 та	 діагностування	
технічного	 стану,	 системи	 числового	 програмного	 керування,	
технологічне	оснащення.

У	 рамках	 створеноı̈	 на	 факультеті	 асоціаціı̈	 механіків	
машинобудівників	з	провідними	підприємствами	регіону	на	базі	
кафедри	 технологіı	̈ машинобудування	 регулярно	 проводиться	
захід	«День	інноваціи� них	технологіи� »,	під	час	якого	викладачі	та	
студенти	 отримують	 останню	 інформацію	 зі	 світу	 сучасних	
технологіи� ,	таких	як	моделювання	та	виготовлення	3-D	об'єктів	
із	 конструкціи� них	 матеріалів	 методом	 просторового	 друку;	
технологіı̈	 та	 обладнання	 для	 перероблення	 и� 	 виготовлення	
деталеи� 	 із	 полімерних	 сполук,	 сучасні	методи	 та	 устаткування	
для	високоточноı	̈обробки	металів.

Завдяки	 плідніи� 	 співпраці	 з	 потужними	 підприємствами	
регіону,	 такими	як:	 ТОВ	НПП	 «Адамант»,	ПАТ	 «Ельворт»	 і,	 ПАТ	
«Гідросила»,	 НУО	 «Імперія	 металів»,	 ТОВ	 «Метінвест	 Холдинг",	
ПАО	«АрселорМіттал	Кривии� 	Ріг»	та	іншими,	студенти	механіко-
машинобудівного	 факультету	 отримують	 пріоритетні	 умови	
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проходження	виробничоı	̈ практики	з	можливістю	вже	з	3-го	курсу	
поглибити	 своı̈	 знання	 в	 галузі	 та	 опанувати	 такі	 професіı̈:	
технолог,	конструктор,	програміст	верстатів	з	ЧПК.

Студентське	життя	на	факультеті	дуже	яскраве	та	насичене.	
У	 результаті	 плідноı̈	 співпраці	 деканату	 та	 студентського	
самоврядування	 факультету	 постіи� но	 організовуються	 цікаві	
заходи:	 турніри	 з	 боулінгу,	 пеи� нтболу,	 велопробіги,	 аукціони	
побачень,	екскурсіı	̈та	багато	іншого.

Студенти	 активно	 беруть	
участь	 у	 щорічному	 фестивалі	
«Студентська	 весна», 	 у	 якому	
можуть	 проявити	 своı̈ 	 творчі	
уміння.

Невід'ємною	 складовою	 є	
потужне	спортивне	життя,	у	якому	
студенти	 механіко-машинобудів-

ного	факультету	щорічно	виборюють	призові	місця	в	змаганнях	з	
багатьох	видів	спорту.

Випускники	факультету	отримують	кваліфікацію	«інженер	
−	механік»	та	«гірничии� 	інженер-механік».	Працюють	на	гірничо-
збагачувальних	 та	металургіи� них	 комбінатах,	 машинобудівних	
підприємствах,	 проектних	 відділах,	 конструкторських	 бюро,	
в ідділах 	 діагностики	 та 	 технічного	 обслуговування,	
регіональних	 представництвах	 міжнародних	 фірм,	 сервісних	
центрах	регіону,	краıн̈и,	світу.
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Обіи� мають	 посади	 інженера-технолога, 	 фахівця	 з	
автоматизованого	 проектування,	 інженера-конструктора,	
інженера-технолога	 програміста,	 фахівця	 з	 експлуатаціı̈,	
технічного	 обслуговування	 та	 ремонту,	 інженера-дизаи� нера,	
і нженера -механ і к а , 	 г і рничо го 	 і нженера -механ і к а ,	
проектувальника,	 головного	 інженера,	 фахівця	 діагностики,	
інженера	 з	 експлуатаціı,̈	 ремонту	 гірничих	 та	 збагачувальних	
машин	і	обладнання,	начальника	підрозділу,	головного	інженера	
и� 	навіть	керівника	підприємства.

Завдяки	 високому	 рівню	 освіти	 та	 постіи� ному	 попиту	 на	
фахівців	інженерів-механіків	у	краıн̈і	та	за	ıı̈	̈межами,	випускники	
механіко-машинобудівного	 факультету	 завжди	 забезпечені	
робочими	місцями	за	фахом.
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ФАКУЛЬТЕТ	ЕКОНОМІКИ	ТА	УПРАВЛІННЯ	БІЗНЕСОМ

50027,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Матусевича,	13,	корпус	№6

телефони:	(056)409-06-17,	
(056)409-17-06,	(097)582-26-62
www.ksantiy.wixsite.com/feub

В.о.	декана:		Адаменко	Марина	Володимирівна,	
кандидат	економічних	наук,	доцент

Професорсько-викладацькии� 	 склад	факультету	налічує	65	
викладачів,	 з	 них	 професорів,	 докторів	 наук	 –	 9,	 доцентів,	
кандидатів	наук	–47.	

До	складу	факультету	входять:	
Кафедра	 економіки, 	 організації 	 та	 управління	

підприємствами	 (в.о.	 завідувача	 кафедри	 –	 Турило	 Анатоліи� 	
Михаи� лович,	доктор	економічних	наук,	професор).

Кафедра	обліку,	оподаткування,	публічного	управління	
та	 адміністрування	 (завідувач	 кафедри	 –	 Нусінов	 Володимир	
Якович,	доктор	економічних	наук,	професор).

Кафедра	 менеджменту	 і	 адміністрування	 (завідувач	
кафедри	–	Варава	Лариса	Миколаıв̈на,	доктор	економічних	наук,	
професор).

Кафедра	 фінансів	 суб'єктів	 господарювання	 та	
інноваційного	 розвитку	 (в.о.	 завідувача	 кафедри	 –	 Корнух	
Оксана	Валентинівна,	кандидат	економічних	наук,	доцент).	

https://ksantiy.wixsite.com/feub
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Спеціальності	 факультету,	 за	 якими	 здіи� снюється	
підготовка	 фахівців:	 «Економіка»;	 «Облік	 і	 оподаткування»;	
«Фінанси,	 банківська	 справа	 та	 страхування»;	 «Менеджмент»;	
«Підприємництво,	 торгівля	 та	 біржова	 діяльність»;	 «Публічне	
управління	та	адміністрування».

На	факультеті	діє	програма	подвіи� ного	диплома.	Студенти	
мають	 можливість	 отримати	 диплом	 європеи� ського	 зразка	 в	
університетах	Польщі,	а	саме	Люблінськіи� 	політехніці	та	Вищіи� 	
школі	економіки.

Факультет	економіки	та	управління	бізнесом	має	потужну	
матеріально-технічну	 базу	 для	 забезпечення	 навчального	
процесу	студентів.	Лекціı	̈проводяться	в	аудиторіях,	оснащених	
мультимедіи� ним	 обладнанням.	 Проведення	 практичних	 і	
лабораторних	занять	з	 інформатики,	математичних	методів	та	
моделеи� ,	 економічного	 аналізу,	 інформаціи� них	 технологіи� 	 в	
економіці,	 фінансах,	 обліку	 и� 	 менеджменті	 здіи� снюється	 в	
комп'ютерних	 класах.	 Також	 до	 послуг	 студентів	 методичні	
кабінети,	 які	 обладнані	 комп'ютерами	 та	 мають	 відповідне	
методичне	 забезпечення	 и� 	 фахову	 літературу,	 що	 дозволяє	
підвищити	якість	навчання.

Студенти	 факультету	 економіки	 та	 управління	 бізнесом	
отримують	 якісну	 фахову	 освіту, 	 вивчаючи	 профільні	
дисципліни.

Спеціальність	 «Економіка»	 орієнтована	 на	 вивчення	 всіх	
етапів	створення	та	функціонування	підприємства,	починаючи	з	
підготовки	 та	 оформлення	 необхідних	 документів	 до	 и� ого	
функціонування.	Протягом	навчання	студенти	вивчають	процес	
складання	 кошторису	 витрат,	 розрахунку	 собівартості,	
зосереджуються	на	бюджетуванні,	плануванні	та	прогнозуванні	
діяльності	 підприємства	 в	 конкурентному	 середовищі.	 Багато	
уваги	 приділяється	 організаціı̈ 	 виробничоı̈ 	 діяльності,	
підвищенню	 ефективності	 господарськоı̈	 діяльності	 суб'єктів	
господарювання.

Спеціальність	 «Облік	 і	 оподаткування»	 передбачає	
вивчення	 студентами	 основ	 організаці ı̈ 	 та 	 методики	
бухгалтерського	обліку,	аналізу	фінансового	стану	и� 	економічноı	̈
діагностики	підприємства,	 складання	фінансовоı	̈та	податковоı	̈
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звітності,	 а	 також	 здіи� снення	 оподаткування,	 розрахунку	
загальнодержавних	 і	 місцевих	 податків,	 ı̈х	 адміністрування,	
планування	та	прогнозування.	

Спеціальність	«Фінанси,	банківська	справа	та	страхування»	
дозволяє	отримати	престижну	освіту,	що	поєднує	багатогранні	
сучасні	 знання	 у	 сфері	 фінансів,	 оподаткування,	 фінансового	
аналізу	та	бюджетування,	функціонування	банківськоı	̈системи	
та	страхування.

Спеціальність	 «Менеджмент»	 вивчає	 інструменти	
керування	 зовнішньоекономічною	 діяльністю,	 процеси	
організаціı̈	 діяльності	 підприємств	 та	 бізнес-адміністрування.	
Окрему	увагу	приділено	менеджменту	електронного	бізнесу	та	
ІТ-маркетинг,	економічніи� 	безпеці	та	ризик-менеджменту.	

Спеціальність	 «Підприємництво,	 торгівля	 та	 біржова	
діяльність»	 передбачає	 вивчення	 організаціи� но-управлінськоı,̈	
комерціи� ноı̈,	 біржовоı̈	 та	 аналітичноı̈	 діяльності	 в	 галузі	
адміністрування,	 маркетингу,	 економіки	 та	 підприємництва	 в	
умовах	 ринковоı̈	 конкуренціı̈.	 Особливу	 увагу	 приділяється	
вивченню	досвіду	біржовоı	̈діяльності	провідних	краıн̈	світу.

Спеціальність	 «Публічне	 управління	 та	 адміністрування»	
орієнтована	 на	 вивчення	 публічного,	 адміністративного	 та	
корпоративного	 управління,	 соціальноı̈	 відповідальності,	
організаціı̈	 діяльності	 державних	 посадових	 осіб,	 органів	
державного	 та	 регіонального	 управління.	 Крім	 того	 студенти	
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одержують	необхідні	знання	відносно	функціонування	держави	
та	ıı̈	̈співпраці	з	бізнес-структурами.	

Випускники	факультету	економіки	та	управління	бізнесом	
можуть	 обіи� мати	 посади	 керівників	 підприємств	 різних	 форм	
власності,	 державних	 органів	 влади,	 організаціи� 	 та	 установ,	 а	
також	 ı̈х	 структурних	 підрозділів;	 фахівців	 з	 фінансів,	
менеджменту,	 економіки,	 банківськоı̈,	 страховоı̈	 та	 біржовоı	̈
діяльності,	обліку,	аудиту	та	оподаткування,	а	також	публічного	
управління.

Ст уденти , 	 викладач і 	 т а	
випускники	 факультету	 мають	
значні	 досягнення.	 Студенти	 є	
переможцями	 всеукраı̈нських	
конкурсів 	 наукових	 робіт 	 та	
фахових	 олімпіад,	 отримувачами	
іменних	 стипендіи� 	 Президента	
Украı̈ни,	 Верховноı̈	 та	 обласноı̈	 рад.	 Викладачі	 мають	 вагомі	
наукові	досягнення,	які	визнані	як	в	Украıн̈і,	так	і	за	кордоном.	
Випускники	працюють	у	 сфері	малого,	 середнього	та	великого	
бізнесу,	 в	 органах	 місцевого	 самоврядування,	 апарату	
державного	 управління,	 у	 фінансово-кредитних	 установах	 та	
міжнародних	 корпораціях.	 Декотрі	 з	 них	 є	 керівниками	
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підприємств,	розпочали	власнии� 	бізнес	та	створили	робочі	місця	
для	 інших,	 а	 також	досягли	успіхів	у	науковіи� 	 та	викладацькіи� 	
діяльності.	

Навчаючись	 на	 факультеті	 економіки	 та	 управління	
бізнесом,	 студенти	мають	 такі	 переваги:	 наявність	 бюджетних	
місць;	 можливість	 отримання	 диплома	 зарубіжних	 ВНЗ-
партнерів;	доступну	вартість	контрактноı	̈форми	навчання	та	ıı̈	̈
незмінність 	 протягом 	 всього 	 пер іоду ; 	 перспективи	
працевлаштування	 на	 провідних	 підприємствах,	 у	 банках,	
податкових	 інспекціях,	 страхових	 компаніях,	 державних	 і	
місцевих	 органах	 влади;	 зручне	 місцезнаходження	 навчальних	
корпусів	 та	 наявність	 гуртожитків,	 Палацу	 молоді	 і	 студентів,	
бази	відпочинку	на	Чорному	морі;	можливість	самовираження.

Факультет	 економіки	 та	 управління	 бізнесом	 забезпечує	
яскраве	студентське	життя.	На	факультеті	функціонує	первинна	
профспілка	та	студентське	самоврядування,	які	захищають	права	
студентів	 та	 організовують	 ı̈х	 дозвілля.	 Незабутні	 враження	
залишають	 організовані	 студентами	 конкурси	 «Студентська	
осінь»	 та 	 «Студентська	 весна» , 	 екскурсі ı̈ 	 та 	 пікніки,	
фотовиставки,	благодіи� ні	ярмарки.	Море	емоціи� 	одержують	від	
перемог	студенти	у	спартакіаді	«Першокурсник»,	у	спортивних	
змаганнях	з	міні-футболу.
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ФАКУЛЬТЕТ	ІНФОРМАЦІЙНИХ	ТЕХНОЛОГІЙ

50027,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11,	тел.(056)	409-06-25	

www.�it.knu.edu.ua
Декан:	Чубаров	Владислав	Анатолійович,	

доцент,	кандидат	технічних	наук

Навчально-виховнии� 	 процес	 на	 факультеті	 забезпечує	
висококваліфіковании� 	 колектив	 викладачів,	 з-поміж	 яких	 84	
науково-педагогічні	працівники	 	(6	професорів,	35	доцентів,	22	
старші	викладачі,	21	асистент).

До	складу	факультету	входять	кафедри:
-	автоматизації,	 комп'ютерних	 наук	 і	 технологій	 (в.	 о.	

завідувача	 кафедри	 –	 Моркун	 Наталія	 Володимирівна,	 доцент,	
доктор	технічних	наук);

-	інженерної	 педагогіки	 та	 мовної	 підготовки	 (в.о.	
завідувача	кафедри	–	Бакум	Зінаıд̈а	Павлівна,	професор,	доктор	
педагогічних	наук);

-	моделювання	та	програмного	забезпечення	(завідувач	
кафедри	 –	 Азарян	 Альберт	 Арамаı̈сович,	 професор,	 доктор	
технічних	наук);

-	комп'ютерних	 систем	 та	 мереж	 (завідувач	 кафедри	 –	
Купін	Андріи� 	Іванович,	професор,	доктор	технічних	наук);

-	іноземних	 мов	 (завідувач	 кафедри	 –	 Голівер	 Надія	
Олексіıв̈на,	доцент,	кандидат	педагогічних	наук).

Матеріально-лабораторна	база	для	навчання:
Лабораторія	EduNet	компанії	Phoenix	Contact.	Відкриття	

лабораторіı̈	 зумовлено	 співпрацею	 кафедри	 комп'ютерних	
систем	 та	 мереж,	 факультету	 інформаціи� них	 технологіи� 	 з	
освітньою	мережею	EduNet	компаніı	̈Phoenix	Contact	(Німеччина).	
Лабораторія	EduNet	призначена	для	вивчення	сучасних	засобів	
автоматизаціı	̈ технологічних	 процесів	 і	 мережевих	 технологіи� .	
Обладнання	 компаніı̈ 	 Phoenix	 Contact , 	 представлене	 в	
лабораторіı̈ , 	 дозволяє	 організувати	 системи	 управління	
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широкого	 спектра:	 від	 побутових	 простих	 електричних	
пристроı̈в	 до	 систем	 комплексноı̈	 автоматизаціı̈	 великих	
підприємств,	зокрема	промислових.

Лабораторія	 «Комп'ютерні	 мережі» . 	 Забезпечує	
лабораторнии� 	 практикум	 з	 дисциплін:	 «Комп'ютерні	 мережі»,	
«Глобальні	комп'ютерні	мережі»,	«Комп'ютерні	мережі	та	захист	
даних»,	 що	 є	 базовими	 для	 спеціальності	 «Комп'ютерна	
інженерія»,	 «Комп'ютерні	 науки»	 та	 «Професіи� на	 освіта»	
(спеціалізація	–	Комп'ютерні	технологіı)̈.	У	навчальному	процесі	
використовується	 сучасне	 спеціалізоване	 телекомунікаціи� не	
обладнання	компаніи� 	Cisco,	D-Link,	Vinet.	На	базі	цієı	̈лабораторіı	̈
створена	 и� 	 працює	 Мережева	 академія	 CISCO,	 програма	 якоı	̈
і нтегрована 	 в 	 навчальнии� 	 процес 	 вищезазначених	
спеціальностеи� 	з	вивчення	мережевих	технологіи� .

Лабораторія	 «Елементи	 пневмоавтоматики	 та	
робототехніки	 на	 базі	 обладнання	 компанії	 FESTO» .	

Забезпечує	 лабораторнии� 	 практи-
кум	 з	 дисциплін:	 «Автоматизація	
технологічних	 процесів	 та	 вироб-
ництв»,	«Електромехатронні	систе-
ми»,	 «Мехатроніка»,	 «Робототех-
ніка»,	 «Кібер-фізичні	 системи	
мехатронних	 пристроı̈в»,	 що	 є	
базовими	 для	 спеціальності	 151	

«Автоматизація	 та	 комп'ютерно-інтегровані	 технологіı̈».	
Лабораторія	 оснащена	 сучасним	 обладнанням	 від	 провідних	
світових	виробників:	Festo,	Mitsubishi,	Schneider	Electric,	ОВЕН.

Лабораторія	 «Технологічні	 вимірювання	 та	 технічні	
засоби	автоматизації».	Забезпечує	лабораторнии� 	практикум	з	
дисциплін:	 «Технологічні	 вимірювання	 та	 прилади»,	 «Технічні	
засоби 	 автоматизац і ı̈ » , 	 «Типов і 	 процеси 	 та 	 об 'єкти	
автоматизаціı̈»,	 «Електромехатронні	 системи»,	 «Промислові	
мережі	 та	 польові	 шини»,	 «Технічна	 діагностика	 і	 надіи� ність	
систем».	 Лабораторія	 оснащена	 сучасним	 обладнанням	
виробництва	 компаніи� 	 Schneider	 Electric	 (програмовані	 логічні	
контролери	 серіи� 	Modicon	M340,	M238,	 перетворювачі	 частоти	
Altivar	 312),	 Danfoss.	 Лабораторія	 використовується	 для	
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практичноı	̈підготовки	фахівців	спеціальності	«Автоматизація	та	
комп'ютерно-інтегровані	 технологіı̈»,	 а	 також	 студентів	
електромеханічних,	електричних,	гірничих,	машинобудівних	та	
інших	спеціальностеи� .	

Лабораторія	 «Моделювання	 систем	 автоматичного	
керування».	Забезпечує	лабораторнии� 	практикум	з	дисциплін:	
«Теорія	 автоматичного	 керування»,	 «Адаптивні	 та	 робастні	
системи»,	 «Імітаціи� не	 моделювання»,	 «Ідентифікація	 та	
моделювання	 об'єктів	 автоматизаціı̈»,	 «Математичні	 методи	
оптимізаціı»̈,	 «Системнии� 	 аналіз	 складних	 систем	 управління»,	
«Спеціальні	розділи	сучасноı	̈теоріı	̈автоматичного	керування»,	
«Комп'ютерні	технологіı	̈інтелектуального	аналізу	даних»,	що	є	
базовими	 для	 спеціальності	 «Автоматизація	 та	 комп'ютерно-
інтегровані	 технологіı̈».	 Лабораторія	 оснащена	 сучасним	
персональними	комп'ютерами,	що	дозволяє	виконувати	роботи	
не	 тільки	 на	 лабораторних	 стендах,	 а	 також	 у	 спеціалізованих	
програмних	 пакетах:	 MATLAB,	 MultiSim,	 LabView,	 MathCAD,	 у	
середовищі	Microsoft	Visual	Studio.

Лабораторія 	 «Системи 	 автоматики 	 на 	 основі	
промислових	 контролерів	 компанії	 Schneider	 Electric»	
з а б е з п е ч у є 	 л а б о р а т о р н и и� 	
практикум	 з	 дисциплін:	 «Контро-
лери	 та	 ı̈х	 програмне	 забезпе-
чення»,	 «Промислові	 мережі	 та	
і н т е г р а ц і и� н і 	 т е х н о л о г і ı̈ » ,	
«Елементи	автоматики	та	електро-
механіка»,	 що	 є	 базовими	 для	
спеціальностеи� 	 «Автоматизація	 та	
комп'ютерно-інтегровані	 технологіı»̈	 та	 «Комп'ютерні	 системи	
та	 мережі».	 Лабораторія	 оснащена	 сучасним	 обладнанням	
Schneider	Electric	(Twido,	Modicon	TSX	Micro,	Modicon	TSX	Premium,	
ILC	Zelio,	Magelis,	Altivar,	Altistart).	

На	 базі	 цієı̈	 лабораторіı̈	 було	 створено	 авторизовании� 	
навчальнии� 	 центр	 компаніı̈	 «Шнеи� дер	 Електрік	 Украı̈на»	 –	
«Пристроı̈	 автоматики	 та	 системи	 керування	 механізмами	 та	
промисловими	 процесами»,	 якии� 	 надає	 послуги	 з	 підвищення	
кваліфікаціı	̈ за	напрямом	«Автоматика	 та	 системи	керування»;	
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консультаціи� ні	 послуги	 з	 цього	
напряму.

П ісля 	 зак інчення 	 курс ів	
в и д а є т ь с я 	 с в і д о ц т в о 	 п р о	
п і двищення 	 квал іф ікац і ı̈ 	 т а	
сертифікат	 про	 те,	 що	 навчання	
прои� дене	 на	 обладнанні	 компаніı	̈
Schneider	Electric.	

Лабораторія 	 «Системи 	 автоматики 	 на 	 основі	
промислових	контролерів	та	засобів	візуалізації».	Забезпечує	
лабораторнии� 	 практикум	 з	 дисциплін	 «Контролери	 та	 ı̈х	
програмне	 забезпечення»,	 «Людино-машинні	 інтерфеи� си»,	
«Інтегровані	 системи	 управління»,	 «Системи	 диспетчеризаціı̈,	
управління	та	збору	даних»,	«Промислові	мережі	та	інтеграціи� ні	
технологіı»̈.	 Лабораторія	 оснащена	 обладнанням	 виробництва	
компаніı	̈Schneider	Electric,	а	саме:	промисловими	контролерами	
Premium,	 сенсорними	 панелями	 Majelis	 XBT	 GT	 та	 літеро-
цифровими	 панелями	 Maje l is 	 XBT	 R 	 для	 в ізуалізаці ı	̈
технологічних	 процесів.	 У	 лабораторіı	̈ встановлено	 ліцензіи� не	
програмне	забезпечення:	Unity	Pro,	SoMachine	–	для	розроблення	
програм	 для	 ПЛК;	 Vijeo	 Designe,	 Vijeo	 Designer	 Lite	 –	 для	
розроблення	 засобів	 людино-машинного	 інтерфеи� су	 з	
використанням	 панелеи� 	 оператора;	 Vijeo	 Citect	 –	 для	
розроблення	супервізорних	систем	диспетчерського	керування	
та	 збору	 даних	 (SCADA);	 	 Wonderware	 –	 для	 розроблення	
автоматизованих	систем	управління	виробництвом	(MES).

Що	вивчають	студенти	кожної	спеціальності?
Інженерія	програмного	забезпечення.	Студенти	загалом	

вивчають	 концепцію	 інженеріı̈	 програмного	 забезпечення;	
сучасні	 методи	 роботи	 із	 задачами	 інженеріı̈	 програмного	
забезпечення	 и� 	 адміністрування	 Інтернет-серверів;	 сучасні	
технологічні	 підходи	 прии� няття	 та	 реалізаціı̈	 інноваціи� них	
управлінських	 рішень;	 принципи	 визначення	 перспективних	
цілеи� 	 і 	 завдань	 командного	 розроблення	 програмного	
забезпечення,	організаціı	̈робіт	ıı̈	̈учасників.

Комп'ютерні	 науки.	 Три	 основи,	 на	 яких	 базується	
підготовка	за	даною	спеціальністю:	базова	математична	освіта;	
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ґрунтовна	 підготовка	 в	 галузі	 комп'ютерного	 моделювання;	
навчання	сучасним	інформаціи� ним	системам	і	технологіям.

Комп'ютерна	 інженерія.	 Студенти	 цієı̈	 спеціальності	
одержують	 ґрунтовну	 теоретичну	 та	 практичну	 підготовку	 в	
галузі	 програмування	 (С#,	 С++,	 JAVA,	 PHP,	 Assembler,	 VHDL),	 у	
розробленні	Web–сторінок,	 саи� тів	 та	 мережевого	 програмного	
забезпечення;	 знання	 в	 діагностуванні	 технічного	 стану	
комп'ютерноı̈	 техніки,	 мереж	 та	 систем;	 поглиблені	 знання	 у	
сфері	системного	адміністрування	WindowsServer,	UNIX,	FreeBSD,	
Linux;	 якісну	 теоретичну	 та	 практичну	 підготовку	 в	 побудові,	
налогодженні	та	експлуатаціı	̈комп'ютерних	мереж	(Routing	and	
Switching).	

Автоматизація	 та	 комп'ютерно-інтегровані	 технології.	
Студенти	 цієı̈ 	 спеціальності	 одержують	 фундаментальні	
інженерні	 знання;	 ґрунтовну	 теоретичну	 та	 практичну	
п ідготовку 	 в 	 галуз і 	 програмування , 	 зокрема : 	 мови	
програмування	(С,	C++,	C#,	Java,	Python,	R	та	інші);	бази	даних,	SQL;	
програмування	 систем	 реального	 часу;	 програмування	
інформаціи� них	 та	 керуючих	 систем	 SCADA,	 MES,	 CRM,	 ERM;	
поглиблені	знання	у	сфері	автоматизаціı	̈промислових	об'єктів.

Професійна	 освіта	 (спеціалізація	 –	 Комп'ютерні	
технології).	 Студенти	 отримують	
ґрунтовну	 практичну	 підготовку	 в	
галузях	 побудови	 інформаціи� них	
систем	для	керування	и� 	 навчання;	
роботи	 з	 мережевими	 техноло-
гіями,	 Web-дизаи� ном;	 роботи	 з	
мультимедіи� ними	 засобами,	 засо-
бами	широкоформатноı	̈демонстра-
ціı̈	 и� 	 засобами	 побудови	 презентаціи� ;	 загальноı̈	 та	 віковоı	̈
психологіı,̈	психологіı	̈праці,	педагогіки	та	методики	навчання).

Ким	стане	випускник	та	що	буде	вміти?
Інженерія	програмного	забезпечення.	Можуть	обіймати	

посади:	 IT-системнии� 	 інженер;	 розробник	 ігор;	 дизаи� нер	
інтерфеи� су;	 розробник	 додатків	 під	 iPhone	 OS;	 архітектор	 ПЗ;	
розробник	C#;	PHP	Тімлідер;	інженер-програміст,	розробник	C++;	
проектнии� 	 менеджер;	 розробник	 ОС.	 Робота,	 яку	 зможуть	
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виконувати:	 створювати	 адаптивнии� 	 дизаи� н;	 програмувати	
мовами	 Assembler,	 С#,	 С++,	 JAVA,	 PYTON;	 тестувати	 програми;	
працювати	 з	 базами	 даних;	 створювати	 ігри;	 керувати	
програмними	проектами;	розробляти	WEB-саи� ти	(HTML,	PHP).

Комп'ютерні	 науки.	Можуть	 обіймати	 посади:	 ERP	 –	
програміст	 (розроблення	 додатків	 для	 функціонування	
автоматизованих	 систем	 управління	 підприємством);	
програміст	баз	даних;	інженер	з	розроблення	та	тестування	ПЗ	
комп'ютерів;	 системнии� 	 адміністратор;	 фахівець	 у	 галузі	
математичного	 моделювання	 и� 	 систем	 штучного	 інтелекту.	
Робота,	яку	зможуть	виконувати:

проектувати	 и� 	 експлуатувати	 інтегровані	 автоматизовані	
системи	 управління	 та	 оброблення	 інформаціı;̈	 адмініструвати	
локальні	мережі	державних	установ,	підприємств,	комерціи� них	і	
банківських	структур;	інсталювати	та	обслуговувати	системне	та	
прикладне	 програмне	 забезпечення;	 упроваджувати	 и� 	
розробляти	нові	комп'ютерні	и� 	інформаціи� ні	технологіı.̈

Комп'ютерна	 інженерія .	
Можуть 	 о б і йма ти 	 п о с а ди :	
системнии� 	 адміністратор;	 інженер	
з	 комп'ютерних	 систем;	 інженер-
програміст;	 інженер	 із	 застосуван-
ня	 комп'ютерів;	 інженер-системо-
технік.	Робота,	яку	зможуть	вико-
нувати:	 працювати	 із	 сучасними	

операціи� ними	системами	(WindowsServer,	UNIX,	FreeBSD,	Linux)	
та	 телекомунікаціи� ними	 мережами	 (Internet,	 Intranet);	
налагоджувати	мережеве	обладнання:	комутатори	та	маршрути-
затори;	програмувати	мовами	С#,	С++,	JAVA,	PHP,	Assembler,	VHDL;	
працювати	з	базами	даних.

Автоматизація	 та	 комп'ютерно-інтегровані	 технології.	
Можуть	 обіймати	 посади:	 інженер	 з	 автоматизованих	 систем	
керування	виробництвом,	інженер	з	механізаціı	̈та	автоматизаціı	̈
виробничих	процесів,	 інженер	 з	 управління	та	обслуговування	
систем,	 інженер	 з	 програмного	 забезпечення	 комп'ютерів.	
Робота,	 яку	 зможуть	 виконувати:	 розв'язувати	 завдання	
автоматизаціı̈ 	 технологічних	 процесів	 і	 виробництв	 із	
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використанням	 комп'ютерно-інтегрованих	 технологіи� ;	
здіи� снювати	 проектування	широкого	 кола	 об'єктів	 і	 систем	 із	
застосуванням	 засобів	 WEB-дизаи� ну	 та	 комп'ютерноı	̈ графіки;	
упроваджувати	 інформаціи� ні	 технологіı̈	 в	 області	 систем	
управл іння 	 п ідприємством; 	 створювати 	 програмне	
забезпечення	 комп'ютерних	 інтелектуальних	 систем	
управління.	

Професійна	 освіта	 (комп'ютерні	 технології).	 Можуть	
обіймати	 посади	 :	 технік-програміст;	 оператор	 електронно-
обчислювальноı̈	 техніки;	 викладач	 спеціальних	 дисциплін	 у	
галузі	комп'ютерних	технологіи� 	вищого	навчального	закладу	ІІ-
ІV	 рівнів	 акредитаціı̈;	 інструктор	 (маи� стер)	 виробничого	
навчання,	 викладач	 інформатики.	 Робота,	 яку	 зможуть	
виконувати:	програмувати	в	різних	середовищах;	працювати	з	
інтелектуальними	 системами;	 володіти	 WEB-дизаи� ном;	 знати	
методи	та	форми	організаціı	̈занять	з	комп'ютерних	дисциплін.

Факультет	 інформаціи� них	 технологіи� 	 має	 досягнення	 в	
різноманітних	 сферах	 діяльності:	 науково-дослідницькіи� ,	
спортивніи� ,	культурно-масовіи� 	та	ін.

За	 останні	 роки	 викладачі	 факультету	 захистили	 2	
докторські	 (Купін	 А.І.,	 Моркун	 Н.В.)	 та	 9	 кандидатських	
дисертаціи� 	 (Музика	 І.О.,	Кузнєцов	Д.І.,	Кумченко	Ю.О.,	Зубкевич	
В.Ю.,	 Соколова	 С.В.,	 Шалацька	 Г.М.,	 Тронь	 В.В.,	 Маринич	 І.А.,	
Харламенко	В.Ю.).

Викладачі	Чубаров	В.А.,	Моркун	Н.В.,	Рубан	С.А.,	Музика	І.О	
прои� шли	 закордонне	 стажування	 в	 межах	 Європеи� ськоı	̈
програми 	 Tempus 	 – 	 проект 	 He t tes 	 у 	 Корол івському	
технологічному	інституті	KTH	(Швеція),	в	Університеті	Гранади	
(Іспанія),	у	Католицькому	університеті	Льовена	(Бельгія),	Іщенко	
М.О.	–	у	штаб-квартирі	компаніı	̈PhoenixContact	(Німеччина).	Під	
керівництвом	 останнього	 команда	 студентів	 ДВНЗ	 «КНУ»	 у	
складі	Примачова	О.,	Костенка	В.,	Ільченка	В.	у	2015	р.	вии�шла	до	
фіналу	Міжнародного	конкурсу	NewAutomation	Award-2015,	якии� 	
проходив	 у	 м.	 Бад-Пермонд	 (Німеччина).	 Доц.	 Музика	 І.О.,	 як	
молодии� 	 учении� ,	 неоднарозово	 був	 номіновании� 	 на	 іменну	
стипендію	 Президента	 Украı̈ни	 (2017),	 Кабінету	 Міністрів	
Украıн̈и	(2013).
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Факультет	бере	активну	участь	у	міжнародних	навчальних	
програмах,	 завдяки	 чому	 створені:	 Мережева	 академія	 Cisco	
(працює	 з	 2006	 року);	 Навчальнии� 	 центр	 Schneider	 Electric	
(працює	 з	 2010	 року).	 З	 2012	 року	 університет	 має	 статус	
Академічного	 партнера	 D-Link.	 З	 2013	 року	 університет	
підключено	 до	 навчальноı̈	 мережі	 EduNet	 (Phoenix	 Contact).	
Навчальна	 програма	 з	 вивчення	 пасивного	 мережевого	
обладнання	 Panduit.	 Міжнародна	 програма	 співробітництва	
«Microsoft	 Developer	 Network	 Academic	 Alliance	 (MSDN	 AA)».	
Участь	 в	 освітніх	 програмах	 дозволяє	 постіи� но	 підвищувати	
професіи� нии� 	рівень	викладачів;	мати	пільгові	умови	придбання	
лабораторного	 обладнання	 та	 програмного	 забезпечення;	 дає	
доступ	 до	 навчальних	 програм	 і	 підтримку	 в	 оnline	 режимі,	
безпосередньо	 студентам	 –	 теоретичні	 знання	 та	 практичні	
навички;	 навчальну	 сертифікацію	 за	 напрямами;	 участь	 у	
виставках,	конференціях,	вебінарах,	переваги	на	ринку	праці.

С т у д е н т и 	 ф а к у л ь т е т у	
проходять	 практику,	 базами	 якоı	̈ є	
підприємства	 –	 ПАТ	 «АрселорМіт-
тал	Кривии� 	Ріг»,	ПАТ	«Інгулецькии� 	
ГЗК»,	 ПАТ	 «Південнии� 	 ГЗК»,	 ПАТ	
«Кривбасзалізорудком»,	ТОВ	«Софт	
Сервіс	 Кривии� 	 Ріг»,	 ПрАТ	 «Цен-
тральнии� 	 гірничо-збагачувальнии� 	

комбінат»,	 ТОВ	 «Будівельно-фінансова	 група»,	 ТОВ	 СГП	
«КОЛОРИТ»,	 ПрАТ	 «Північнии� 	 гірничо-збагачувальнии� 	
комбінат»;	 ТОВ	 «Ювікс»,	 ДП	 «Кривбасстандартметрологія»,	
Інтернет-сервіс	 проваи� дери	 міста	 ,	 навчальні	 заклади	 міста	
(студенти	 спеціальності	 «Професіи� на	 освіта»).	 Студенти	
працюють	 в	 інформаціи� них	 відділах	 та	 виконують	 функціı	̈
інженерів	з	електронного	устаткування	в	навчальних	закладах.

Значну	увагу	приділяється	підтримці	студентськоı	̈науково-
дослідноı̈	 роботи.	 Студенти	 факультету	 щороку	 успішно	
виступають	на	Міжнародному	ІТ-чемпіонаті	«Золотии� 	баи� т».	На	
конкурсі,	 якии� 	 організувала	 Комп'ютерна	 академія	 ШАГ,	 було	
представлено	 проекти	 різних	 категоріи� 	 та	 напрямків,	 такі	 як:	
Game	design,	Start	Up,	Character	Design,	Web	Project,	Short	movie,	
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Internet	 of	 Things,	 Mobile	 development,	 Junior	 Competition.	 У	
номінаціı̈	 Startup	 Challenge	 було	 представлено	 доволі	 цікаві	
проекти,	 з-поміж	 яких	 проект	 наших	 студентів	 "TreeBook".	
"TreeBook".	 Студенти	 спеціальності	 «Професіи� на	 освіта»	
постіи� но	 здобувають	 перемоги	 у	 Всеукраı̈нськіи� 	 студентськіи� 	
олімпіаді	з	педагогіки.	Студенти	спеціальності	«Автоматизація	та	
комп'ютерно-інтегровані	технологіı»̈	у	складі	команди	SUA-team	
посіли	 2-е	 місце	 у	 3-му	 конкурсі	 «LikeIT»	 (Hackathon)	 за	
напрямком	Internet	of	Things	(Інтернет	речеи� ),	що	проводився	у	м.	
Запоріжжя	 об'єднанням	 «BEST».	 Кафедра	 моделювання	 та	
програмного	 забезпечення	 є 	 координатором	 I 	 етапу	
Всеукраı̈нськоı̈	 студентськоı̈	 олімпіади	 з	 програмування,	 яка	
також	 є	 1/8	 фіналу	 Міжнародноı̈	 студентськоı̈	 олімпіади	 з	
програмування,	що	проводиться	під	егідою	ACM	і	 IBM.	Студент	
факультету	 Микитін	 Олексіи� 	 став	 переможцем	 регіонального	
етапу	 конкурсу	 «Кращии� 	 студент	 Украı̈ни	 2016»	 у	 номінаціı	̈
«Кращии� 	студент-програміст».
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ТРАНСПОРТНИЙ	ФАКУЛЬТЕТ

вул.	Пушкіна,	44,	корпус	№4
(056)	409-78-43,	409-78-40.	

Декан:	Крейсман	Едуард	Августович,	
кандидат	технічних	наук,	доцент

Навчальнии� 	 процес	 забезпечують	 6	 докторів	 наук,	
професорів,	22	кандидати	наук,	доценти.

До	складу	факультету	входять	4	кафедри:
автомобільного	 транспорту 	 (завідувач	 кафедри	 –	

Монастирськии� 	Ю.А.,	доктор	технічних	наук,	професор);
вищої	 математики	 (завідувач	 кафедри	 –	 Тищенко	 С.В.	

доктор	технічних	наук,	професор);
філософії	та	соціальних	наук	(завідувач	кафедри	–	Капіца	

Володимир	Федорович,	доктор	філософських	наук,	професор);
фізичного	виховання	(завідувач	кафедри	–	Послушнои� 	І.В.,	

заслужении� 	тренер	Украıн̈и).
Факультет	 здіи� снює	 підготовку	 фахівців	 у	 галузі	 знань		

«Транспорт»	за	спеціальностями:
«Автомобільний	 транспорт»	 за	 ступенем	 «бакалавр»,	

«магістр»	(денна	та	заочна	форми	навчання);
«Транспортні	 технології»	 (автомобільнии� 	 транспорт)	 за	

ступенем	«бакалавр»	(денна	форма	навчання).
Матеріально-технічна	 база	 включає:	 10	 навчальних	

аудиторіи� 	 та	 кабінетів,	 комп'ютернии� 	 клас,	 навчальну	
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маи� стерню,	 7	 лабораторіи� 	 (експлуатаціи� них	 матеріалів,	
електричного	 та	 електронного	 обладнання	 автомобілів,	
діагностики	 та	 керування	 роботою	 двигунів	 внутрішнього	
згоряння,	 ı̈х	 будови	 та	 випробувань,	 конструкціı̈	 автомобілів,	
технічноı̈	 експлуатаціı̈	 автомобілів,	 діагностики	 металевих	
конструкціи� 	машин).

Для 	 я к і с но ı̈ 	 п і д г отовки	
маи� бутніх	 фахівців	 на	 базі	 транс-
портного	 факультету	 компанією	
«Цеппелін	 Украıн̈а»	 було	 відкрито	
першу 	 в 	 Укра ı̈ н і 	 «Навчальну	
а уд и т о р і ю 	 Ц е п п е л і н - К а т » .	
Головною	 метою	 відкриття	 даноı	̈
аудиторіı	̈є	ознаи� омлення	студентів	
та	випускників	ВНЗ	з	багаторічними	напрацюваннями	концерну	
Caterpillar,	отримання	та	подальше	застосування	теоретичних	 і	
практичних	 знань	на	 виробництві.	 Такии� 	 крок	 до	модернізаціı	̈
навчального	 процесу	 став	 можливии� 	 завдяки	 офіціи� ному	 та	
єдиному	 дилеру	 техніки	 Caterpillar	 –	 компаніı̈	 «Цеппелін	
Украı̈на».	 Навчальна	 аудиторія	 укомплектована	 практичними	
матеріалами,	 такими	 як	 двигун,	 повітряні	 та	 масляні	 фільтри	
тощо.	 Підприємство	 планує	 також	 надати	 інформацію	 про	
специфіку	роботи	машин	виробництва	Caterpillar,	які	на	сьогодні	
є	 наи� більшими	 в	 світі	 виробниками	 гірничоı,̈ 	 транспортноı	̈ та	
будівельноı	̈техніки.

Студенти	 спеціальності	 «Автомобільний	 транспорт»	
вивчають:	

- 	 конструювання	 и� 	 розроблення	 основних	 вузлів	
автомобілів	та	ıх̈	загальне	компонування;

-	розрахунок	та	конструювання	механізмів	автомобілів;
-	 розроблення	 технологічних	 процесів	 виготовлення	

деталеи� 	автомобілів;
-	складання	готових	виробів;
-	 автоматизоване	 розроблення	 конструкторськоı̈	 та	

технологічноı	̈ документаціı;̈
-	автотехнічну	експертизу;
-	 проектування	 виробничо-технічноı̈	 бази	 підприємств	
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автомобільного	транспорту;
-	 імітаціи� не	 моделювання	

широкого 	 спектра 	 технічних	
систем;

-	 застосування	 програмних	
пакетів	 комп'ютерного	 та	 гра-
фічного	моделювання;

- 	 техн ічну 	 експлуатацію	
автотранспортних	засобів;

-	розроблення	технологіı	̈ремонту	та	відновлення	деталеи� .
Студенти	спеціальності	«Транспортні	технологіı»̈	вивчають:
-	транспортне	планування	великих	міст;
-	 планування	 та	 розроблення	 оптимальних	 маршрутів	

вантажних	і	пасажирських	перевезень;
- 	 організацію	 процесу	 транспортування	 в	 умовах	

міжнародних	перевезень;
-	 процеси	 перевантаження	 вантажів	 на	 складських	

комплексах;
-	 організацію	 взаємодіı̈ 	 різних	 видів	 транспорту	 в	

транспортно-логістичних	вузлах;
-	 упровадження	 сучасних	 методів	 керування	 роботою	

автотранспортного	підприємства;
-	організацію	маркетинговоı	̈діяльності	на	підприємстві;
-	обґрунтування	и� 	розроблення	логістичних	систем;
-	організацію	та	керування	дорожнім	рухом;
-	формування	структури	и� 	раціональне	використання	парку	

рухомого	складу;
-	контроль	за	виконанням	перевезень.
Фахівець	з	автомобільного	транспорту	може:
-	розробляти	прогресивні	методи	механічного	оброблення	

деталеи� 	і	складання	автомобілів;
-	 розробляти	 технологіı̈ 	 відновлення	 та	 зміцнення	

зношених	деталеи� ;
- 	 удосконалювати	 наявні	 методики	 проектування	

автотранспортних	 підприємств	 і 	 станціи� 	 технічного	
обслуговування;

-	організовувати	діяльність	автотранспортних	підприємств	
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і	станціи� 	технічного	обслуговування;
-	 розробляти	 конструкціı̈	 регулювальних	 стендів	 та	

діагностичних	засобів;
- 	 розробляти 	 технолог ічнии� 	 процес 	 технічного	

обслуговування	и� 	ремонту	автомобілів;
-	 розраховувати	 основні	 техніко-економічні	 показники	

діяльності	підприємства;
-	оцінювати	ефективність	виробничоı	̈ діяльності;
-	виконувати	технічнии� 	контроль	транспорту;
-	 організовувати	 роботу	 підрозділів	 автотранспортного	

підприємства.
Можливими	 шляхами	 розвитку	 фахівця	 автомобільного	

транспорту	 є	 обіи� мання	посад:	механіка	 або	маи� стра	 ділянок	 і	
цехів	 виробництва,	 ремонту	 и� 	 технічного	 обслуговування	
автомобілів;	 інженерно-технічного	 працівника	 транспортних	
цехів,	служб	автотранспортних	підприємств,	станціи� 	технічного	
обслуговування	автомобілів;	менеджера	автосалону;	наукового	
співробітника;	викладача	у	вищих	навчальних	закладах.

Фахівець	 із	 транспортних	 технологіи� 	 може	 обіи� мати	
посади:	 інженера,	 менеджера	 транспортних	 служб;	 інженера	 з	
транспорту;	диспетчера	автомобільного	транспорту;	інженера	з	
безпеки	руху;	 ревізора	 автомобільного	 транспорту;	 інженера	 з	
керування	и� 	 обслуговування	 транспортних	 систем;	 інженерно-
технічного	 персоналу	 транспортних	 організаціи� , 	 служб	
керування	 транспортом	 міністерств,	 відомств,	 підприємств	 і	
транспортних	організаціи� .

Випускники 	 факультету	
обіи� мають	 керівні 	 посади	 на	
автотранспортних	 підприємствах	
СТЛЦ 	 «Б і лАЗ -Укр а ı̈ н а » , 	 ТОВ	
«Автодизель»,	 СТО	BoschCarService	
«Лідер»,	 гірничотранспортних	
цехів	 ПрАТ	 «ІнГЗК»,	 ПрАТ	 «ЦГЗК»,	
ПрАТ	«ПівнГЗК»,	ПАТ	«ПівдГЗК».

Студенти	 факультету	 систематично	 беруть	 участь	 і	
посідають	 призові	 місця	 в	 Другому	 етапі	 Всеукраı̈нського	
конкурсу	 студентських	 наукових	 робіт	 за	 напрямами	
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«Транспортні	системи»	(м.	Харків)	та	за	напрямом	«Транспортні	
технологіı»̈	(за	видами	транспорту)	(м.	Кременчук).

Кафедра	автомобільного	транспорту	має	філіı	̈у	виробничих	
приміщеннях	 та	 гірничотранспортних	 цехах	 ПрАТ	 «ПівнГЗК»,	
цеху	 технологічного	 автотранспорту	 ПрАТ	 «ІнГЗК»,	 ТОВ	
«Екоспецтранс»,	СТЛЦ	«БілАЗ-Украıн̈а»,	ТОВ	«Автодизель»,	ПАТ	
«Криворіжіндустрбуд»,	

СТО	 BoschCarService«Лідер»,	 що	 дозволяє	 забезпечити	
працевлаштування	 випускників	 факультету	 за	 фахом	 на	
відповідні	посади.
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Індустріальний	коледж

50079,	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Юрія	Смирнова,	47
Тел.	прии� мальні	(0564)35-13-38

e-mail:	tt_ktu@meta.ua;	саи� т:	www.tt.kr.ua
Директор	–	Казанова	Зоя	Миколаївна

КОЛЕДЖІКОЛЕДЖІ
ДВНЗ «Криворізький національний університет»ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КОЛЕДЖІ
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ економіка	підприємства;

§ бухгалтерськии� 	облік;

§ збагачення	корисних	копалин;

§ монтаж 	 і 	 експлуатац ія 	 електроустаткування	
підприємств	і	цивільних	споруд;

§ будівництво,	 обслуговування	 и� 	 ремонт	 залізничних	
коліи� ;

§ технічне	 обслуговування,	 ремонт	 та	 експлуатація	
тягового	рухомого	складу;

§ обслуговування	та	ремонт	автомобілів	і	двигунів;

§ експлуатація	 та	 ремонт	 піди� омно-транспортних,	
будівельних,	дорожніх	машин	і	обладнання;

§ монтаж	і	обслуговування	теплотехнічного	устаткування	
и� 	систем	теплопостачання.
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Політехнічний	коледж

50026,	м.	Кривии� 	Ріг	,	вулиця	Кармелюка,	33
Тел.	прии� мальні	(0564)21-20-83
e-mail:	polit_tehn@optima.com.ua

	саи� т:	politktu.dp.ua
Директор	–	Кулішова	Наталія	Олексіївна

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ технічне	обслуговування	,	ремонт	та	експлуатація	
тягового	рухомого	складу;

§ технічне	обслуговування	и� 	ремонт	вагонів;

§ обслуговування	и� 	ремонт	залізничних	споруд	та	
об'єктів	коліи� ного	господарства;

§ монтаж,	обслуговування	та	ремонт	автоматизованих	
систем	керування	рухом	на	залізничному	транспорті;

§ електропостачання;

§ організація	перевезень	і	управління	на	залізничному	
транспорті;

§ організація	обслуговування	на	транспорті.

mailto:polit_tehn@optima.com.ua
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Політехнічний	коледж

50026,	м.	Кривии� 	Ріг	,	вулиця	Кармелюка,	33
Тел.	прии� мальні	(0564)21-20-83
e-mail:	polit_tehn@optima.com.ua

	саи� т:	politktu.dp.ua
Директор	–	Кулішова	Наталія	Олексіївна

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ технічне	обслуговування	,	ремонт	та	експлуатація	
тягового	рухомого	складу;

§ технічне	обслуговування	и� 	ремонт	вагонів;

§ обслуговування	и� 	ремонт	залізничних	споруд	та	
об'єктів	коліи� ного	господарства;

§ монтаж,	обслуговування	та	ремонт	автоматизованих	
систем	керування	рухом	на	залізничному	транспорті;

§ електропостачання;

§ організація	перевезень	і	управління	на	залізничному	
транспорті;

§ організація	обслуговування	на	транспорті.

mailto:polit_tehn@optima.com.ua
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Інгулецький	коледж

50102,	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Каткова,	8
Тел.	прии� мальні	(0524)22-12-22,

Факс	(0564)22-47-07
e-mail:	itktu@i.ua;	саи� т:	www.itdvnzknu.com.ua

Директор:	Шолох		Алла	Миколаївна	

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ відкрита	розробка	корисних	копалин;	

§ збагачення	корисних	копалин;

§ експлуатація	и� 	ремонт	гірничого	електромеханічного	
обладнання	та	автоматичних	пристроıв̈;

§ прикладна	екологія.

Термін	навчання:	на	базі	9	класів	–	3	р.	10	міс.,
на	базі	11	класів	–	2	р.	10	міс.
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Криворізький	гірничий	коледж

50029	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Невська,	3
Тел.	прии� мальні	(0564)53-12-90

e-mail:	kgt@ukrtel.dp.ua
саи� т:	www.kgt.dp.ua

Директор:	Посохов		Олександр	Ізотович	

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ технологія	підземноı	̈ розробки	корисних	копалин;

§ технологія	відкритоı	̈розробки	корисних	копалин;

§ шахтне	підземне	будівництво;

§ експлуатація	и� 	ремонт	гірничого	електромеханічного	
обладнання	та	автоматичних	пристроıв̈;

§ маркшеи� дерська	справа;

§ конструювання,	виробництво	и� 	технічне	
обслуговування	виробів	електронноı	̈ техніки;

§ будівництво	та	експлуатація	будівель	і	споруд;

§ економіка	підприємства.
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Гірничо-електромеханічний	коледж

50096,	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Ватутіна,	37Г
Тел.	прии� мальні	(0564)53-02-18

e-mail:	gemt_ktu@mail.ru,	gemt@UKRpost.ua
саи� т:	www.kgemt.org.ua

Директор:	Мілько		Олександр	Павлович

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ монтаж,	обслуговування	засобів	і	систем	автоматизаціı	̈
технологічного	виробництва;

§ експлуатація	та	ремонт	гірничого	електромеханічного	
обладнання	и� 	автоматичних	пристроıв̈;

§ обслуговування	та	ремонт	обладнання	металургіи� них	
підприємств;

§ технологія	обробки	матеріалів	на	верстатах	і	
автоматичних	лініях;

§ зварювальне	виробництво;

§ економіка	підприємства;

§ розробка	програмного	забезпечення;

§ монтаж	і	експлуатація	електроустаткування	
підприємств	і	цивільних	споруд;

§ монтаж,	обслуговування	и� 	ремонт	станціи� ного	
обладнання	електрозв'язку.
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Автотранспортний	коледж

50042,	м.	Кривии� 	Ріг,	вул.	Едуарда	Фукса,	26А
Тел.	прии� мальні	(0564)66-10-15

e-mail:	kattktu@yandex.ru
саи� т:	www.attknu.com.ua

Директор:	Дубінецький	Володимир	Володимирович	

Перелік	спеціальностей,	
за	якими	ведеться	підготовка:

§ експлуатація	засобів	механізаціı	̈та	автоматизаціı	̈
перевантажувальних	робіт;

§ експлуатація	та	ремонт	піди� омно-транспортних,	
будівельних,	дорожніх	машин	та	обладнання;

§ організація	перевезень	і	управління	на	автомобільному	
транспорті;

§ організація	та	регулювання	дорожнього	руху;

§ обслуговування	та	ремонт	автомобілів	і	двигунів;

§ обслуговування	та	ремонт	електроустаткування	
автомобілів	і	тракторів.
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Інформація	для	вступників

Офіційна	назва	університету:	
Державнии� 	вищии� 	навчальнии� 	заклад	

«Криворізькии� 	національнии� 	університет»	
(State	institution	of	higher	education	«Kryvyi	Rih	National	University»).

50027,	Дніпропетровська	обл.,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11.	

Тел.:	409-06-06,	факс:	74-51-98.
Веб-саи� т:	knu.edu.ua,	e-mail:	knu@knu.edu.ua
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Адміністрація	університету

Ректор:	Ступнік	Микола	Іванович,	
доктор	технічних	наук,	професор.	
Тел.:	409-06-06,	факс:	74-51-98,	

e-mail:	knu@alba.dp.ua

Перший	проректор:	Вербицький	Віктор	Іванович,	
кандидат	технічних	наук,	доцент.	

Тел.:	409-06-29,	
e-mail:	dekver02@gmail.com

Проректор	з	наукової	роботи:	
Моркун	Володимир	Станіславович,	
доктор	технічних	наук,	професор.	

Тел.:	409-06-29,	e-mail:	morkun@gmail.ua

Проректор	з	науково-педагогічної	та	виховної	
роботи:	

Стрюк	Микола	Іванович,	
кандидат	історичних	наук,	доцент.	

Тел.:	409-17-17	e-mail:	stryukm@gmail.com

Проректор	з	адміністративно-господарської	
роботи:	

Бондарець	Андрій	Олександрович.	
Тел.:	409-17-17	e-mail:	knu_vtv@ukr.net
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Приймальна	комісія

50027,	Дніпропетровська	обл.,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11,	кімн.	228.

Тел.:	(056)	409-61-26.
e-mail:	pr_kom@knu.edu.ua

Курси	підготовки	для	вступу	до	вищих	начальних	закладів

50027,	Дніпропетровська	обл.,	м.	Кривии� 	Ріг,	
вул.	Віталія	Матусевича,	11,	кімн.	224.	

Тел.:	(056)	409-78-48

Курси	 працюють	 відповідно	 до	 програм	 зовнішнього	
незалежного	оцінювання	якості	знань	за	всіма	предметами.

Слухачам,	які	успішно	закінчили	підготовчі	курси,	за	умови	
вступу	 до	 Криворізького	 національного	 університету,	
нараховуються	додаткові	бали.

Організація	 навчального	 процесу	 на	 курсах	 забезпечує	
слухачів	 системою	 знань,	 які	 дають	 ı̈м	 можливість	 не	 тільки	
вступити	до	університету,	але	и� 	успішно	в	ньому	навчатися.
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Підвищення	кваліфікації

У	 системі	 перепідготовки	 та	 підвищення	 кваліфікаціı	̈
організовуються	курси	підвищення	кваліфікаціı	̈для	працівників	
підприємств,	зокрема	на	замовлення	міського	Центру	заи� нятості	
та	 управління	 освіти	 і	 науки	 міськвиконкому	 за	 всіма	
спеціальностями	 Криворізького	 національного	 університету.	
Після	ıх̈	завершення	видається	свідоцтво	державного	зразка.

Університет	має	досвід	підвищення	кваліфікаціı	̈фахівців	не	
тільки	 в	 стінах	 навчального	 закладу,	 а	 и� 	 безпосередньо	 на	
підприємствах	 не	 лише	 	 нашого	 міста,	 а	 и� 	 в	 інших	 регіонах	
Украıн̈и	 	 (ПАТ	 «АрселорМіттал	 Кривии� 	 Ріг»,	 ПАТ	 «ІНТЕРПАИ� П	
Новомосковськии� 	 трубнии� 	 завод»,	 ПАТ	 «Нікопольськии� 	 завод	
феросплавів»,	 «Школа	 бригадирів»	 ТОВ	 «Ашан	 Украı̈на	
Гіпермаркет»,	 ПАТ	 «Центральнии� 	 гірничо-збагачувальнии� 	
комбінат»,	 Криворізькии� 	 експертно-технічнии� 	 центр,	 ПАТ	
«Південнии� 	 гірничо-збагачувальнии� 	 комбінат»,	 Криворізькии� 	
завод	ПАТ	«Хальдельбергцемент	Украıн̈а»,	

ЗАТ	 «Сентравіс	 продакшн	 юкреи� н»	 (м.	 Нікополь),	 ДП	
«Східнии� 	 гірничо-збагачувальнии� 	 комбінат»	 (м.	 Жовті	 Води),	
ПАТ	«Дніпрогаз»,	ТОВ	«Інтерпаи� п	нікотьюб»	(м.	Нікополь),	ПАТ	
«Криворізькии� 	 залізоруднии� 	 комбінат»,	 ПАТ	 «Інгулецькии� 	
гірничо-збагачувальнии� 	 комбінат»,	 ПАТ	 «Північнии� 	 гірничо-
збагачувальнии� 	комбінат»	та	інші).	

ДВНЗ	 «Криворізькии� 	 національнии� 	 університет»	 є	
уповноваженим	 вищим	 навчальним	 закладом,	 що	 проводить	
атестацію	осіб,	які	вступають	на	державну	службу,	щодо	вільного	
володіння	державною	мовою	и� 	має	право	видавати	посвідчення	
встановленого	зразка.
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