р.

Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського відсвяткував 95-річчя від своїх витоків

З нагоди ювілею університет проводив святкові заходи, на яких були
присутні делегації із чотирьох іноземних ВНЗ-партнерів, представники міських ЗМІ, члени вченої ради

на чолі з ректором університету
М. В. Загірняком, провідні викладачі університету, кращі студенти
і стипендіати міської ради, Президента України та Верховної Ради.
Програма святкування розпочалася з урочистої вченої ради. Почесними гостями заходу стали голова
обласної ради Петро Ворона, перший
заступник міського голови Віктор
Калашник, перший віце-президент
Національної академії педагогічних
наук України Володимир Луговий,
академік-секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики,
член президії Національної академії
наук України Олександр Кириленко, академік-секретар відділення
вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України Микола Євтух та інші офіційні особи.
Також були присутні делегації
Вищої школи європейських та регіональних студій у м. Чеське Будейовіце (Чехія) на чолі з ректором
Любомиром Паною, Інституту технології та бізнесу в м. Чеське Буде
йовіце (Чехія) на чолі з проректором

з міжнародних відносин Людмилою
Опекаровою, Транспортного університету м. Ланьчжоу (Китай) на чолі з
деканом Школи міжнародної освіти
Чжанг Гуочжин, Університету Матея
Бела, м. Банська
Бистриця, на чолі
з деканом факультету природничих наук Ярмілою Кметовою.
Ректор нашого університету
М. В. Загірняк
ознайомив присутніх з історією
університету,
розповів
про
здобутки КрНУ
у міжнародному науковому та
освітньому середовищі. Гості вітали колектив університету з визначною датою, зичили
успіхів і подальшого процвітання.
Під час урочистої частини вченої ради представникам університету були вручені нагороди з нагоди ювілею. Завідувачеві кафедри
мене- джменту КрНУ Миколі Хоменку було вручено диплом почесного
професора, а ректору Вищої школи
європейських і регіональних студій

міста Чеське Будейовіце Чеської Республіки Любомиру Пані – диплом
і мантію Почесного доктора нашого університету. Університет вітали
представники обласної та міської адміністрацій, директори потужних промислових підприємств. До привітання також долучилися іноземні гості.
Після цього відбулося спільне
пленарне засідання двох Міжнародних наукових конференцій: «Вища
освіта України – реалії, проблеми,
перспективи» та «Актуальні питання управління сталим розвитком
у сучасному суспільстві: проблеми
та перспективи». У перерві між заходами
всі бажаючі мали змогу
відвідати виставку наукових досягнень, підготовлену інститутами і
факультетами університету. Після
виставки відбулася робота міжнародних конференцій за секціями.
Прекрасним завершенням такого насиченого дня став грандіозний
святковий концерт, на який було
запрошено всіх бажаючих до зали
навчального корпусу № 5. З нагоди
ювілею талановиті та творчі студенти вітали університет у вигляді музичних і танцювальних композицій.
Усі гості святкових заходів університету залишились у великому захваті від підготовленої програми.

ІV Міжнародна конференція
«Актуальні питання управління
сталим розвитком у сучасному
суспільстві: проблеми та
перспективи»
15 – 16 жовтня 2015 року в рамках святкування 95-річчя Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського на
базі факультету економіки та управління відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим
розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи».
Усього на конференції було
представлено 141 доповідь. Участь
у роботі взяли близько 250 учасників, більшість з них – представники КрНУ, а також колеги з інших
ВНЗ України та колеги з-за кордону. За результатами конференції
буде видано збірник матеріалів.

I Міжнародна конференція
«Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи»
15–16 жовтня відбулася непересічна подія: в університеті було проведено I Міжнародну конференцію «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми,
перспективи», яку було приурочено до
95-річчя вищої освіти у Кременчуці.
Міжнародний почесний
комітет
конференції
очолив Кремень Василь
Григорович – доктор
філософських наук, професор, академік, президент
Національної
академії
педагогічних
наук України. Конференція мала широке
представництво відомих
науковців – у ній узяли участь представники
19 вищих навчальних

закладів. Головним підсумком конференції можна назвати прагнення представників науки різних
поколінь і країн поділитися науковими напрацюваннями та практичними результатами у галузі освіти.

Відбулося перше засідання наглядової ради
15 жовтня відбулося перше в історії
університету засідання
наглядової ради. На
засіданні головою наглядової ради було обрано Кириленка Олександра Васильовича,
академіка-секретаря
відділення фізико-технічних проблем енергетики, члена президії
Національної академії

наук України. На засіданні обговорювалися перспективи розвитку університету, а також важливі питання
щодо залучення фінансових ресурсів
для забезпечення його діяльності.
Були запропоновані форми взаємодії університету з державними
органами й органами місцевого самоврядування в інтересах розвитку
і підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності
КрНУ імені Михайла Остроградського.

Наші молоді науковці є одними з найкращих в Україні

Минулого року за кількістю призових місць у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук університет став третім
серед усіх ВНЗ України. За даними
Міністерства освіти і науки України,
наш університет посів третє місце се-

ред класичних університетів і сьоме
у загальному рейтингу, завоювавши
загалом 20 призових місць: 2 перших,
6 других і 12 третіх місць. Цього року
вперше наукова робота студентки Хамаршех А. Ш. (науковий керівник
к. пед. н., доц. Солошич І. О.) виборола
стипендію Стипендіальної програми
«Завтра.UA».
Прикладом
для студентів
є талановиті
молоді вчені,
наукові
досягнення
яких визнані
кращими на
рівні
країни. Так, 2014
року
вченим кафедри
«Процеси і об-

ладнання механічної та фізико-технічної обробки» к.т.н. Дудюку В. О.,
к.т.н., доц. Мані О. М., асистенту Хорольській М. С. присуджено щорічну Премію Президента України
для молодих учених. Нашим молодим науковцям к.т.н., доц. кафедри
«Системи автоматичного управління та електропривод» Огарь В. О.,
к.е.н., доц. кафедри «Фінанси та
кредит»
Ховрак І. В. присуджено стипендію Кабінету Міністрів
України для молодих учених. Грант
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених отримала канд. фіз.-мат.
наук, доц. кафедри «Інформатика і
вища математика» Кобильська О. Б.
Вітаємо переможців і зичимо нових досягнень.

І. О. Солошич, к. пед. н.,
доцент

КрНУ визначив найкреативніших
28 жовтня 2015 року в актовій
залі корпусу № 5 Кременчуцького
національного університету імені
Михайла Остроградського відбувся щорічний конкурс
«Найкреативніший студент КрНУ – 2015».
У ньому були визначені переможці за номінаціями «Найкреативніший лідер» і «Найкреативніша
програма команди». За ці звання боролися найталановитіші представники факультетів: Катерина Нікітіна
– студентка третього курсу Інституту
електромеханіки, енергозбереження
і систем управління, Лілія Сухина –
студентка другого курсу факультету
економіки і управління, Олексій Кійко – студент другого курсу Навчально-наукового інституту механіки і
транспорту, Аліна Мошенець – студентка четвертого курсу факультету

електроніки та комп’ютерної інженерії, Богдана Моргун – студентка
другого курсу факультету природничих наук, та Ярослав Лук’янець
– студент четвертого курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук. Кожен з учасників мав
власну команду та групу підтримки.
Після напруженої боротьби та
представлення своїх конкурсних
завдань і проектів конкурсанти були
запрошені на сцену для оголошення
результатів і нагородження. Усі кандидати зі своїми командами, які не
набрали достатньої кількості балів,
були нагороджені грамотами за активну участь у творчому конкурсі.
Перемогу в номінації «Найкреативніший лідер» здобула запальна
та яскрава Катерина Нікітіна, яка
під час усієї конкурсної програми
вражала
глядачів
винахідливістю
та
почуттям
гумору.
Титул
«Найкреативнішої команди»
вибороли
студенти
факультету природничих наук на чолі
з Богданою Моргун.
Переможцям вручили солодкі подарунки та золоті статуетки у вигляді зірки.

Підсумки конкурсу
«Студент року»

З
нагоди
Міжнародного
дня студента студентська рада
університету
підбила
підсумки конкурсу «Студент року».
Переможцями конкурсу в різнихномінаціях стали:
Пожар Ярослав – студент факультету електроніки і комп’ютерної
інженерії, у номінації «майбутнє науки»; Волошина Вікторія – студентка факультету природничих наук,
у номінації «інтелектуал»; Скирда
Катерина – студентка факультету
електроніки і комп’ютерної інженерії, у номінації «лідер»; Лук’янець
Ярослав – студент факультету права, гуманітарних і соціальних наук,
у номінації «творчий злет»; Гриньова Оксана – студентка факультету
права, гуманітарних і соціальних
наук, у номінації «вдалий старт».
17 листопада в конференц-залі
університету відбулася зустріч студентського активу з першим проректором В.В. Никифоровим і проректором В.В. Сергієнко з нагоди Дня
студента. Представники ректорату
привітали студентів, вручили грамоти і солодкі призи переможцям
щорічного конкурсу «Студент року».
Увечері цього ж дня відбувся
конкурс на кращу групу університету та святкова дискотека.

Факультет економіки і управління відзначив свою 20-ту річницю!
Факультет економіки і управління відзначив свою 20-ту річницю!
Позаду складний шлях розбудови та
розвитку. Факультет досяг значних
успіхів з різних напрямів своєї діяльності, а це результат плідної праці
трудового колективу та студентської молоді. Попереду – нові досягнення, підкорення нових вершин і
втілення в життя поставлених цілей.
Святкова програма проходила в
атмосфері конкурсу – студенти організували справжню «Битву хорів 2».
Команди ретельно готувалися і вразили присутніх своєю креативністю,
вокальним хистом і фаховим рівнем
майстерності. Тож деканат факультету щиро вдячний студентству за
гарне свято та за хорошу підготовку.
Зичимо молоді і надалі реалізовувати свій творчий потенціал.

ВІТАЄМО З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СТУДЕНТА!

Усеукраїнський диктант національної єдності
9 листопада 2015 року, у День
української писемності та мови,
Українським радіо вп’ятнадцяте було
організоване написання Всеукраїнського диктанту національної єдності. Усі бажаючі могли долучитися
до акції та з’ясувати, наскільки добре
знають українську мову, а також продемонструвати солідарність з усіма,
хто любить і шанує рідне слово, хоче,
щоб українці спілкувалися українсь-

кою мовою, зміцнювали її позиції та
розширювали сферу застосування,
зазначають в Українському радіо.
Студенти та викладачі нашого університету також не залишись
осторонь. Усі охочі мали можливість
перевірити свої знання з української
мови. Проте, як зазначають студенти, для них це не просто диктант, а
унікальний шанс виявити свою любов і повагу до рідної мови та України. Кожен, хто долучився до акції, відчув
справжній дух єдності та патріотизму.
Ніколи ще диктант не був для всіх
таким святковим та
урочистим. Тож любіть і шануйте нашу
рідну мову – душу
народу, завдяки якій
ми маємо величне
право та гордість називатися українцями!
Шуліка І.,
ВС-13-1

Презентація книги
«І воїн, і вчений,
і вчитель…»

мир Олександрович, заступник декана факультету права, гуманітарних і
соціальних наук. Вони підкреслили
значущість цієї книги для всіх кременчужан загалом, а особливо для молоді, адже кожен повинен знати своє
минуле, берегти пам’ять тих часів.
Книга містить біографічні нариси викладачів КрНУ імені Михайла
Остроградського, ветеранів Другої
світової війни. У нарисах розкривається їх життєвий шлях, починаючи з воєнних років і закінчуючи періодом роботи в університеті.
Матеріли книги вирізняються не
тільки своєю унікальністю, а й надзвичайною цінністю та повчальним
характером для наступних поколінь.

1 жовтня 2015 року в конференц-залі
навчального
корпусу
№ 1 Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського відбулася презентація
книги «І воїн, і вчений, і вчитель…»,
яку випустили до 70-ї річниці закінчення Другої світової війни. Ведучою
заходу була асистент кафедри українознавства Василенко Дар’я Павлівна, одна із членів редакційної колегії.
У заході взяли участь Сергієнко
Валентина Василівна, проректор з
науково-педагогічної роботи та гуманітарної освіти, та Крот Володи-

День

автомобіліста та
дорожника

22 жовтня з нагоди професійного
свята «День автомобіліста та дорожника» у спорткомплексі «Політехнік»
нашого університету відбувся турнір
з міні-футболу «Кубок автомобіліста».
У турнірі брали участь команди
Коледжу КрНУ, Комсомольського
політехнічного коледжу КрНУ, кафедри автомобілів і тракторів КрНУ. За
результатами турніру місця розподілились таким чином: 1-ше місце
посіла команда Комсомольського
політехнічного коледжу КрНУ; 2-ге
місце – команда кафедри автомобілів
і тракторів КрНУ; 3-тє місце – команда Коледжу КрНУ.
23 жовтня на кафедрі автомобілів
і тракторів було підбито підсумки
тижня автомобіліста. Студенти брали участь у конкурсі стіннівок та інтелектуальній вікторині. Переможцями конкурсу стіннівок стали:
І місце – група АГ-15-1сп;
ІІ місце – група АТ-15-1;
ІІІ місце – група АТ-12-1.

Упевнена перемога на
чемпіонаті України

Наприкінці
вересня
у м. Луцьк
відбувся чемпіонат України з легкої
атлетики, де
брала участь
і
здобула
впевнену перемогу в бігу
на 400 метрів
з
бар’єрами
студентка факультету природничих наук, кандидат у майстри
спорту України Безкровна Ірина.
Вітаємо з перемогою та зичимо їй подальших успіхів у навчанні та спорті!

