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Сучасні заклади освіти – 2015
Відбулась VI Міжнародна виставка «Сучасні заклади
освіти. Її організаторами виступили Міністерство освіти і
науки України, Національна академія педагогічних наук
України та компанія «Виставковий Світ». На виставці
було представлено 750 навчальних закладів з 22 регіонів
України, а також заклади освіти та агенції Латвії, Литви,
Швейцарії, Польщі, Чехії, Франції, Великобританії, Канади, Словаччини, Естонії, США та Молдови.
КрНУ у цьому заході бере участь шостий рік поспіль.
Цього року делегацію очолив ректор, д.т.н., проф. Загірняк М.В. До експозиції нашого університету була прикута увага чисельних відвідувачів і почесних гостей. Серед
них, зокрема, президент НАПН
України Кремень В.Г., віце-президент НАПНУ Гуржій А.М. та
ректор ЗНТУ, д.т.н., проф. Бєліков С.Б. Усі вони відзначили
високі досягнення колективу

КрНУ в галузі підвищення якості національної освіти,
наукової та науково-технічної діяльності. Аналогічною
була думка й членів журі та оргкомітету виставки. КрНУ
отримав Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної
діяльності». Крім того, колектив університету отримав
Сертифікат «Якість наукових публікацій».
Вітаємо науковців і викладачів КрНУ!

Міжнародна співпраця
18 березня цього року відбувся
візит представників Університету
Економіки WSG м. Бидгощ (Польща)
до нашого міста. Очолював польську
делегацію президент WSG пан Кшиштоф Сікора. Після офіційного прийому у Кременчуцькій міській раді
польська делегація завітала до нашого університету для знайомства
та обговорення шляхів співпраці.
Ректор КрНУ Михайло Загірняк розповів гостям про історію, структуру,
наукову та методичну роботу універ-

ситету. Наміри про співробітництво
було закріплено в Угоді про співпрацю, яку наприкінці зустрічі підписали
президент WSG Кшиштоф Сікора та
ректор КрНУ Михайло Загірняк.
Також 24 березня до нашого університету завітала делегація з Каунаської технічної колегії м. Каунас
(Литва). Її представляли директор
Нериус Варнас і декан інженерного
факультету Витаутас Валаитис. Гості взяли участь у засіданні ректорату.
Були обговорені можливі напрями

розвитку співпраці між нашими установами, такі як короткострокові та
довгострокові обміни студентами та
викладачами, у тому числі завдяки
програмі Erasmus+, спільна участь
у міжнародних конференціях, міжнародних програмах. Під час візиту
були окреслені можливі шляхи розвитку співпраці та досягнуто домовленості щодо підписання Угоди про
співпрацю.
Відділ міжнародних зв'язків

Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського виповнюється
55 років. З цієї нагоди у травні заплановано низку різноманітних заходів. Зокрема, 12 травня стартує Тиждень науки, у рамках якого відбудеться ХVI міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку». Також цього дня на великій
сцені міського Палацу культури відбудеться фінал Х відкритого конкурсу краси, таланту та інтелекту «Королева університету – 2015» . Не пропустіть!
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Наукові досягнення студентів
Відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки, на базі КрНУ проходив ІІ
етап Всеукраїнської студентської олімпіади за декількома напрямами. Університет має переможців цих олімпіад.
З напряму «Радіоелектронні апарати» Беспальчук Богдан та Діброва
Сергій, посіли І місце в командному
заліку. Грамотами за кращі знання в
галузі оптимізації виробництва РЕА нагороджені Малик Анастасія та Рибніков
Роман; грамотою за кращі знання схемотехніки радіоелектронної апаратури
– Діброва Сергій, за волю до перемоги
– Діброва Сергій і Беспальчук Богдан.

За напрямом «Електромеханіка»
для спеціальності «Електричні машини
та апарати» ІІ місце виборов Левочко
Владислав, третє - Вовк Володимир. У
командному заліку перше місце виборола команда КрНУ, показавши найвищий
середній результат для всіх учасників і
випередивши команди Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» та Національного університету «Львівська політехніка».
Олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія» для спеціальності
«Комп’ютерні системи та мережі» на
базі КрНУ проходила вперше. В особовому заліку друге місце посів студент

КрНУ Щерба Антон. У командному конкурсі першість виборола команда КрНУ,
на другому – команда Криворізького
національного університету, на третьому - команда Київського національного
авіаційного університету.
Також, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, на базі
КрНУ проводився II тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт із
різних спеціальностей.
Зокрема, за спеціальністю «Електричні машини та апарати» дипломом
І ступеня нагороджений Журіхін Роман
(кер. Некрасов А. В.), диплом ІІ ступеня –
Шрамко Максим (кер. Прус В. В.)
і Вовк Володимир (кер. Некрасов
А. В.).
Галузева конкурсна комісія
під час проведення підсумкової
науково-практичної конференції
«Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» також назвала переможців. Серед них – Маковська
Ольга, (кер. Гришко Н. Є.) нагороджена дипломом І ступеня та
Рубан Валерія (кер. Почтовюк
А.Б.) нагороджена дипломом ІІІ
ступеня.
Успішно виступили й студенти кафедри інформаційно-управляючих систем з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», який
проходив у Вінницькому національному технічному університеті. Студентки
гр. АК-11-1 Паливода Єлизавета та
Скирда Катерина (кер. Притчин С.Е.),
отримали диплом ІІІ ступеня; студенти
гр. АК-11-1 Самчишин Михайло, Сікорський Денис (кер. Конох І.С.) – почесний
диплом ІV ступеня.
Вітаємо переможців і зичимо їм нових успіхів у навчанні!
Більш детальну інформацію читайте
на сайті КрНУ http://www.kdu.edu.ua/
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WORKSHOP
«NATURA’15»

Уперше в КрНУ відбувся регіональний турнір з природничих наук
WORKSHOP «NATURA’15» за Гранпрі ректора університету. Як наголошує сам Михайло Загірняк, турнір є
командним змаганням школярів у їх
здатності розв’язувати складні природничі проблемні завдання з математики,
фізики, хімії, біології та географії. Старшокласники мають подавати рішення в
переконливій формі й захищати їх у науковій дискусії.
Турнір стартував 5 квітня у стінах
КрНУ за підтримки міського управління освіти Кременчука. У ньому взяли
участь 25 команд з 15 міських шкіл.
Турнір виявився досить цікавим як для
учасників, так і викладачів університету, котрі виступали в ролі журі, науково-методичної та лічильної комісії.
Переможцями турніру з кожного з п’яти
природничих предметів були названі
команди, які набрали максимальний
TSP - суму балів за серію змагань. Їм
і дісталися перехідні кубки Гран-прі
ректора КрНУ, які зберігатимуться у
школах-переможницях протягом року
до наступних змагань. Учасники ж команд-фіналістів отримали відповідні
сертифікати, заохочувальні та пам’ятні
подарунки.

Унітарність проти федералізації
Круглий стіл на тему «Унітарність і
децентралізація влади як альтернатива
штучній федералізації в сучасній Україні» нещодавно відбувся в університеті.
Організаторами заходу виступили ректорат КрНУ; кафедра теорії, історії держави та права; кафедра українознавства за участю ГО ІПЦ «Європейський
клуб», викладачів, студентів університету, громадських активістів і журналістів.
Вітаючи присутніх, проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарної освіти В.В. Сергієнко зазначила, що
розмови про федералізацію України є
очевидною провокацією Кремля, спрямованою на розчленування єдиної держави. Інша справа, що в країні має бути
реалізована ідея децентралізації. Вона
збільшить можливості участі місцевої
влади в розвитку територій із урахуванням місцевої специфіки регіонів, зокрема й у питаннях віри, історичної пам’яті,
мови, етнічних традицій.
Усі ці питання й стали темою розмо-

ви під час круглого столу. А розпочалася вона екскурсом в історичне минуле
України. Не секрет, що прихильники федералізації інколи наводять аргументи,
що у минулому за це виступали Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський,
Сергій Подолинський. Розвінчав такі
міфи канд.іст.наук, доцент кафедри
українознавства В.О. Крот у доповіді
«Еволюція ідей федералізації у М.С.
Грушевського та державотворення в
Україні в 1917- 20 роках».
Про політичний аспект головної
теми круглого столу говорив доцент кафедри ТІДП О.В. Урін у своєму виступі
«Шляхи реалізації права націй на самовизначення та сучасні проблеми України».
«Унітарність чи федералізація, їх
переваги та небезпеки для сучасної
України в умовах конституційної реформи» - такою була тема виступу канд. юр.
наук, О.А. Матети. Щодо юридичного аспекту теми, то його торкнувся канд. юр.

наук, зав. кафедри ТІДП В.Д. Шаповал у
виступі «Адміністративно-територіальний устрій сучасної України в умовах
конституційної реформи». Студентка
Ольга Доскач зупинилася на мовному
аспекті боротьби за владу. Його досить
активно використовують проросійські
сили в інформаційній війні, заявляючи
про якісь утиски російськомовного населення.
Кожному з доповідачів учасники
круглого столу мали можливість поставити запитання й отримали на них
вичерпні відповіді. Модератором цього
процесу та дискусії в аудиторії виступав керівник «Європейського клубу»
О.І. Овчаренко. На думку організаторів
круглого столу, важливо, щоб нинішні
студенти, а завтрашні фахівці активніше долучалися до процесу реформування. А ще розуміли, що Україна була,
є і буде єдиною, суверенною, унітарною
державою.
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Допомога пораненим бійцям
Уже вдруге поточного року студенти КрНУ відвідали поранених бійців,
котрі проходять реабілітацію
у Кременчуцькому госпіталі для ветеранів війни. Цього разу вони приготували для
бійців не лише гостинці, а й невеликий
концерт. В університеті наразі триває
ХV мистецький фестиваль «Студентська весна - 2015», тож обирати потрібні концертні номери було досить легко.
Натомість у госпіталі звістку про концерт зустріли з радістю, тому в залі не
було вільних місць. Поруч з молодими
учасниками війни сиділи сивочолі ветерани, які боронили нашу землю в роки
Великої Вітчизняної війни.
І ось ведучий Артур Гузь, хвилюючись, розпочинає концерт: «Ми раді
зустрічі з вами – людьми, що воювали
на Донбасі, захищаючи цілісність нашої
держави. Усі ми хочемо миру, щоб наша
країна була вільною й процвітала. Кожний з нас хоче зробити якийсь внесок
задля цього. Ми постійно проводимо
різноманітні благодійні акції, а сьогодні
хочемо подарувати вам гарний настрій.
Найкращою подякою за це для нас будуть ваші усміхнені обличчя».
Вони й справді були усміхненими,
адже перед бійцями: Маріам Кутумова,
Марина Яловая, Яна Тімофеєва, Дар’я
Пороник, Женя Грибиник, виступали досить талановиті студентиМарина Беззубченкова, дует ФПГіСН та танцювальний гурт ФПН.

Дещо раніше, перебуваючи на постійному зв’язку з працівниками госпіталю, координатор благодійної акції
Андрій Макаров від імені студентів придбав і передав для лікування поранених бійців необхідні медичні препарати.
Серед тих, кому призначалася адресна
допомога, – мешканець Глобинського
району Анатолій Перфило, нині він пересувається у візку через тяжку хворобу
хребта. Колишній будівельник служив
у 93-й окремій механізованій бригаді.
Перебуваючи тривалий час у холодних
окопах за великих морозів, він втратив
здатність рухатися, але не втрачає надії

Майбутнє лісу у твоїх руках
Ще 2008 року факультет
права, гуманітарних і соціальних наук ініціював проведення екологічної акції «Майбутнє лісу у твоїх руках».
Відтоді щороку за підтримки
Кременчуцького держлісгоспу наприкінці березня студенти саджають нові дерева
для майбутніх лісів. Цього
року на чолі з заступником
декана з виховної роботи факультету Людмилою Даценко
біля села Потоки Кременчуцького району вони висадили 5000 саджанців сосни.
– Вивчаючи навчальну
дисципліну «Екологічне право», наші студенти мають
можливість збагатитися знаннями, а висаджуючи дерева

– ще й долучитися до конкретної дії щодо захисту екологічного середовища, – наголошує Людмила Даценко.
– Тільки таким чином необхідно формувати екологічну
свідомість молоді. До того ж
студенти завжди з великою
радістю беруться до роботи,
усвідомлюючи її важливість,
готові власними руками робити хороші справи задля
чистого довкілля.
Працівники державного
підприємства «Кременчуцьке
лісове господарство» також
задоволені роботою студентів та їх активною позицією
щодо збереження та примноження лісових масивів.
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встати на ноги. Студенти університету
також зробили свій конкретний внесок
у процес його одужання, за що Анатолій разом з дружиною Тетяною їм щиро
вдячні.
Звісно, що
студенти
прийшли
до госпіталю не з порожніми руками.
Плитку такого корисного для організму
чорного шоколаду та набори фруктів
отримав кожний із дев’яти поранених.
Вони щиро раділи зустрічі зі студентами
і охоче фотографувалися на пам’ять.
Студентський актив університету планує й надалі допомагати як пораненим,
так і бійцям на передовій.

Успіхи «Домінанти»
Вокальна студія «Домінанта»
нині на 90% складається з учасників, які лише
у вересні розпочали в ній заняття. Незважаючи
на це, колектив
уже встиг стати
учасником Міжнародного фестивалю-конкурсу
«Казкові передзвони», який відбувся наприкінці минулого року
у Запоріжжі. Часу на підготовку було обмаль, однак наші співочі таланти зуміли вразити журі й посісти призове друге місце
у номінації «Молодіжна група». Така поїздка додала нашим
студентам не тільки багато позитивних емоцій і вражень, а й
упевненості у власних здібностях.

«Що? Де? Коли?»

26 березня у фойє корпусу № 5 відбувся чемпіонат студентського профкому з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». У нашому університеті такі змагання відбуваються двічі на рік. Суть
гри полягає в тому, що протягом однієї хвилини команди мають
дати відповідь на запитання. Гра складалася з двох раундів,
які містили по 12 завдань. Цього разу бажання продемонструвати свої розумові здібності та здобути перемогу виявили 11
команд. Після довготривалого змагання були оголошені результати. Перше місце посіла команда під назвою «Кім Кардашьян»
(ФПН), друге місце – «Виганяєм алкоголь» (ІМіТ), третє місце
поділили між собою команди – «Дами», а також «Дольметчери»
(ФПГСіН). Переможці отримали від організаторів заохочувальні
подарунки – солодощі, грамоти, блокноти.
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«Студентська весна - 2015 »

Традиційно мистецький фестиваль
«Студентська весна» у КрНУ розпочинається у перші дні березня на Масляну. Старт цьогорічного фестивалю
через трагічні події на шахті імені За-

сядька в Донецьку довелося перенести.
Йдеться про концертну програму. Однак
благодійний ярмарок студенти вирішили не відкладати, адже готувалися до
нього заздалегідь – напекли смачної випічки, наготували ексклюзивних страв і
наїдків. Тож напередодні Міжнародного
жіночого дня у фойє корпусу № 1 вирувала справжнісінька весняна ярмарка.
Викладачі, працівники університету та
студенти охоче її відвідали й розкупили увесь запропонований асортимент
продуктів. Суми коштів, які було зібрано
під час ярмарку випічки, такі: ФЕУ – 440
грн, ФПН – 215 грн, ФЕКІ – 172 грн,
ФПГіСН – 148 грн, ІМІТ – 133 грн,
ІЕЕСУ – 100 грн. Усі ці гроші будуть
передані на лікування військових із
зони АТО.
І ось 10 березня в актовій залі
корпусу № 5 зібралися шанувальники «Студентської весни», щоб
попрощатися з холодною Зимою й
зустріти красуню-Весну. «Станьмо в
коло, як одна родина. Щоб не плакала ніколи ненька-Україна!» – такими
словами учасники-вокалісти закликали присутніх єднатися у прагненні до
миру й злагоди в Україні. Про офіційне
відкриття ХV мистецького фестивалю
«Студентська весна - 2015» оголосила
проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарної освіти В.В. Сергієнко.
«Студентська весна» - це завжди свя-

то радості, сподівань і надії на
краще майбутнє, – наголосила
Валентина Василівна. – А ще
це демонстрація багатогранних
талантів наших студентів, котрі
не тільки вміють добре вчитися,
а й цікаво та змістовно відпочивати.
Тож свої таланти демонстрували колективи художньої
самодіяльності
університету:
народна аматорська студія хореографії та пластики «На межі поміж»
(керівник Марина Брильова), народна
аматорська вокальна студія «Домінанта» (керівник Марина Аграмакова), народний театр-студія «Лілея» та медіаклуб (керівник Олена Тімофеєва),
музично-вокальний студіо-гурт «Квінтесенція» (керівник Віктор Коробов). Не
обійшлося й без КВН. На сцену з веселими репризами та жартами під керівництвом Каті Нікітіної вийшла збірна
команда дівчат «КПД», що російською
означає «Как бы девушки». Як згодом
з’ясувалося, уже в кінці березня команда взяла участь у Лізі сміху – Захід, яка
проходила у Рівному, і серед кращих 12
команд з легкістю пройшла до 1\8 фіналу.

Творчим дійством на сцені разом із
глядачами насолоджувалася й красуняВесна, обіцяючи, що обов’язково буде
теплою й лагідною, а ще мирною й барвистою. Утім, зустріч із Весною на цьому не завершилася, уже через декілька
днів відбулися перший та другий етапи
серед факультетів. Компетентне журі
оцінило виступи і визначило
переможців у номінаціях: «Кращий вокально-інструментальний ансамбль» - «Попурі» Кійко Олексій, Пазинич Наталія,
Притула Олександр, Сорочан
Кирило; «Кращий чоловічий
вокал» - Сорока Андрій; «Кращий жіночий вокал» - Чекіна
Ірина; «Кращий дует» - Титар
Ірина, Рижов Крістіан; «Кращий
вокальний дебют» - Пороник
Дар'я; «Кращий сучасний танець» - ІМіТ — Пазинич Ната-
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лія, Кійко Олексій, Марченко Марина,
Расторгуєв Владислав, Нецвітна Владислава, Дорошенко Олена; «Кращий
бальний танець» – Ніколаєнко Артем
та Аліна Довбуш; «Краща оригінальна
хореографічна композиція» – Котенко
Іван, Слабко Олена; «Кращий СТЕМ»
– Команда «КакБыДевушки»; «Краще художнє читання» – Таран Оксана;
«Кращий авторський вірш» – Коваль
Вікторія; «Кращий цирковий номер» –
Моргун Богдана;
«Краща гумористична вокальна
композиція» – «Через 20 років» Пазинич Наталія, Сидоренко Яна, Марина
Бєззубченкова; «Кращий відеоролик»
– «55 відтінків університету» Скирда
Катерина, Чинчик Олег, Котенко Іван;
«Кращий гумористичний ролик» –
«З історії ФПіГСН» Ялова Марина,
Максим Вітко; «Краща актриса» –
Наталія Пазинич за номер «Через
20 років»;
«Кращий актор» – Микита Білий
за номер «Танець Мачоменів» та
інші; «Кращий ведучий» – Ярослав
Лук`янець; «Краща ведуча» - Олександра Коротя; «Кращий сценарій»
– ФПН – автор Тарас Засядько;
«Краща конкурсна концертна програма» – ІМІТ – організатор Наталія
Пазинич.
Кращі з номерів фестивалю були
представлені на сцені міського Палацу
культури під час міського гала-концерту.
Також свою програму університет показав членам обласного журі.
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