Сучасні заклади освіти - 2016
Відбулась VІI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016».
Організаторами виставки виступили Компанія «Виставковий Світ»
за підтримки та участю Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних
наук України. З 2010 року виставці «Сучасні заклади освіти» офіційно надано статус міжнародної.
На виставці було представлено
786 навчальних закладів із 22 регіонів України, а також заклади
освіти та агенції Швейцарії, Польщі,
Чехії,
Франції,
Великобританії, Канади, Словаччини, Латвії,
Литви, Естонії, США та Молдови.
В урочистому відкритті взяли участь
і привітали учасників і гостей виставки президент Національної академії
педагогічних наук України Василь
Кремень, директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства
освіти і науки України В’ячеслав Супрун, заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти
і науки України Микола Фоменко, директор Компанії «Виставковий Світ»
Світлана Рудько та виконавчий директор освітянських заходів Компанії
«Виставковий Світ» Віталій Сокол.

КрНУ бере участь у цьому заході
сьомий рік поспіль. Цього року до
делегації увійшли перший проректор, д.б.н., проф. Никифоров В. В. та
аспірант кафедри САУЕ Руденко М.А.
До експозиції нашого університету була прикута увага чисельних
відвідувачів і почесних гостей. Наші
досягнення були відзначені журі та
оргкомітетом виставки – КрНУ отримав Гран-прі «Лідер наукової та
науково-технічної діяльності», Золоту медаль за підсумками конкурсу з

Участь КрНУ у Програмі розвитку лідерського
потенціалу університетів України

Відбувся перший етап Програми розвитку лідерського потенціалу
університетів України, для участі
в якій 2016/17 навчального року
було
відібрано
12
університетів
серед
них
і
КрНУ.
Програма є результатом партнерства Інституту вищої освіти Національної
академії
педагогічних
наук України, Британської Ради в
Україні, Фундації лідерства вищої
освіти та реалізується за підтримки
Міністерства освіти і науки України.
Основна мета – здійснити якісні зміни в український освітній системі, перш
за все, на університетському рівні, забезпечити майбутні покоління україн-

ців освітою, на яку вони заслуговують.
Команда нашого університету у
складі Михайла Загірняка,
Андрія Почтовюка, Андрія
Маркевича, Дениса Загірняка, Інни Ховрак, Сергія Сергієнка, Ірини Ануріної підготувала проект під назвою
«Комплексний підхід до
системи забезпечення
якості вищої освіти», який
і
був
відібраний конкурсною комісією  для реалізації в рамках Програми.
За умовами Програми
учасники отримають грантову та менторську підтрим-

тематичної номінації «Міжнародна
співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної
освіти та науки», а також третій рік
поспіль високу якість наукових праць
відмічено Сертифікатом «Якість наукових публікацій». Про це свідчать
показники рейтингу міжнародної
наукометричної бази даних Scopus.
Вітаємо науковців і викладачів
КрНУ!!!
Науково-дослідна частина

ку для втілення освітніх реформ в
Україні та зможуть співпрацювати
й обмінюватися досвідом з університетами Сполученого Королівства.

ХХІІІ Міжнародна
науково-практична конференція
«Актуальні проблеми
життєдіяльності суспільства»
В університеті проведено конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми
життєдіяльності
суспільства».
Метою конференції є: залучення
студентства до наукової діяльності;
обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють
різні наукові школи; стимулювання
творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

У 2016 році в конференції взяли
участь молоді вчені з Чехії, Бельгії,
Португалії, Угорщини, Словаччини,
Польщі, Білорусії, Китаю, Канади,
Німеччини, Швеції. Під час проведення конференції з вітальним словом до
науковців звернувся голова програмного комітету, ректор нашого університету М. В. Загірняк.
Зацікавили присутніх
пленарні доповіді першого проректора проф.
В. В. Никифорова «Екологічна
біотехнологія
виробництва метану, біопалива і добрива» і, доц.
І. О. Солошич «Науково-дослідна
робота
студентів
як

Розвиток співпраці з Люблінською
політехнікою

У лютому, в рамках діючої угоди про співпрацю, делегація нашого
університету відвідала університет
«Люблінська політехніка» у складі
восьми осіб на чолі з першим проректором В. В. Никифоровим і проректором з НПНТ С. А. Сергієнком.
Основна мета роботи: розширення напрямів співпраці в науковій
і навчальній галузях, у галузі академічної мобільності як для студентів, так і для викладачів, і за
програмами
подвійного
диплома.
Відбулася зустріч із заступником канцлера Агнешкою Кoлюшкою, під час
якої обговорювалися питання співробітництва за науковими та академічними
програмами, а також узгоджувалися
питання щодо підписання додаткової
угоди між нашими університетами для
співпраці за міжнародними програмами, такими як «Erazmus+» та іншими.
Наступні дні заходу були присвячені роботі на факультетах: зустрічам

з деканами, заступниками деканів;
ознайомленню з лабораторною базою;
узгодженню навчальних планів тощо.
Окрема зустріч була приурочена питанням академічної мобільності студентів і викладачів у рамках програми
«Erazmus+». Для цього в університеті
створено Бюро міжнародних обмінів.
У рамках міжнародних програм
до Люблінської політехніки приїздять студенти із країн Азії, Африки,
Центральної та Південної Америки,
України тощо. Під час зустрічі було обговорено та намічено можливі шляхи
взаємодії між нашими університетами.
Наприкінці візиту відбулася зустріч з ректором університету Люблінська політехніка Пьєтром Касейко, під час якої підбили підсумки
візиту нашої делегації до університету «Люблінська політехніка» та
заручилися його підтримкою щодо
розвитку подальшої плідної співпраці між навчальними закладами.

складова
майбутньої
професійної компетентності та конкурентоспроможності на ринку праці».
Робота відбулася в атмосфері плідної
співпраці, що дає нам змогу сподіватися на спільні наукові дослідження між
молодими науковцями нашого університету та представниками інших ВНЗ.

«Корупція - головна загроза
розвитку нашого суспільства»
В березні 2016 року відбулася перша конференція
«Корупція – головна загроза розвитку нашого суспільства» за участю студентів і
викладачів нашого університету, за
підтримки відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні.
Конференція відкрилася вступним
словом Маслак Ольги Іванівни, яка
розповіла про проект і заплановані
заходи. На конференції були присутні 39 чоловік, представники кафедри економіки, українознавства
і теорії, історії держави та права.

Вітаємо Віктора
Терентійовича!

Вітаємо доцента В.Т. Щетиніна з
високою нагородою – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Науково-педагогічну роботу він розпочав у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського з 1986 р. і пройшов
довгий шлях від асистента до доцента кафедри процесів і обладнання
механічної та фізико-технічної обробки. За цей час захистив кандидатську дисертацію, і досі працює у нашому університеті, де зарекомендував
себе як високопрофесійний фахівець,
талановитий керівник і педагог.

Cтуденти-переможці

Вітаємо студентів-переможців
другого туру всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт!
З
метою
підвищення
якості
кваліфікованих
фахівців,
удосконалення
роботи
з
обдарованою
студентською молоддю та розширення
творчих зв’язків у вищих навчальних
закладах України щорічно відбуваються заходи, які надають платформу для оцінювання рівня підготовки
студентів, можливості представлення власних наукових ідей і проектів,
установлення наукових взаємозв’язків між студентами, виявлення нових
можливостей, кооперації та об’єднання зусиль у вирішенні спільних наукових проектів для розвитку України.
На Конкурс подано закінчені
науково-дослідні та дослідно-конструкторські, самостійно виконані,
студентські дослідження з актуальних проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, які містять
елементи новизни й оригінальності.
Вагомим здобутком КрНУ та свідченням його визнання як наукового
центру є те, що саме в Кременчуці
проходить ІІ тур Конкурсу за спеціальностями: «Економіка природокористування і охорона навколишнього

середовища», «Електричні машини
та апарати», «Транспортні технології», у якому беруть участь понад 391
студент із 41 ВНЗ України. Також
протягом останніх двох років проходить ІІ етап Олімпіади з дисциплін:
«Педагогіка», «Економічна теорія»,
«Електромеханіка»
для
спеціальності «Електричні машини та апарати» за напрямом «Електромеханіка».
Незважаючи на те, що змагання ще
тривають, 2016 р. студенти КрНУ вже
підтвердили високий рівень своїх наукових досліджень та знань і посіли
понад 40 призових місць у конкурсах і 10 призових місць у олімпіадах.

Такі досягнення свідчать про високий
науково-освітній
потенціал
студентів і викладачів університету.
Перемоги та здобутки кременчуцьких студентів стали можливими завдяки наполегливій і кропіткій праці викладачів, увазі до
наукового процесу, системі мотивації та стимулювання – того, що є невід’ємними складовими успіху в науці.
Щиро вітаємо переможців і призерів, їх наукових керівників, бажаємо натхнення та подальших творчих успіхів у науковій діяльності!
Керівник науковою діяльністю студентів,
аспірантів та молодих учених к.пед.н., доц.,
Солошич Ірина Олександрівна

Стипендiати унiверситету

Давно відомо, що студенти Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського наполегливі і старанні в усьому, за що беруться. Окрім навчання, вони виявляють себе в науковій і громадській роботі
і вже багато років найвищим визнанням досягнень студентів є призначення їм іменних стипендій. Університет пишається юними талантами та
з кожним роком заохочує все більше
молоді до нових і нових звершень.
Нашим кращим студентам, відмінникам навчання, переможцям усеукраїнських студентських олімпіад і
неодноразових конкурсів було призна-

чено стипендію Президента України:
Ніколаєнко Вікторії – студентці третього курсу факультету права, гуманітарних
і
соціальних
наук;
Вовк Володимиру – магістру першого року навчання Інституту електромеханіки,
енергозбереження
і
систем управління; Карповій Віті
студентці
четвертого
курсу
факультету економіки і управління,
Нещодавно в Кременчуцькій мерії
відбулася зустріч зі студентами, яким
були призначені стипендії Кременчуцької міської ради. Студентів КрНУ
серед них найбільше, аж 12 осіб.
Стипендії Кременчуцької міської ради
будуть
отримувати за визначні
досягнення у навчанні та науковій
роботі та за активну участь у громадському житті
міста й університету. Окрім того,
четверо студентів
університету отримали стипендію на
оплату навчання
від Міжнародного
фонду імені Кате-

рини Ковшевич. Стипендіанти висловили подяку за надані стипендії Президенту Фонду доктору Христині Дурбак.
За словами представника фонду професора Ганни Капустян цей
фонд існує з 1999 року і надає стипендії обдарованим, талановитим
студентам – відмінникам навчання в
Україні та в інших частинах Східної
Європи, Азії та Південної Америки.
Стипендію від Усеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра»
отримуватиме Лук’янець Ярослав, студент четвертого курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук.
Вітаємо стипендіатів і бажаємо
цікавого студентського життя, подальших успіхів у навчанні, науковій роботі та організації різноманітних
студентських
заходів!

Весняний фестиваль талантів

У
нашому
університеті
пройшов
перший
відбірковий
тур
обласного
мистецького
фестивалю «Студентська весна – 2016».
Найрізноманітніші колективи та представники різних факультетів та інститутів зібралися цього дня разом,
аби у запеклій боротьбі довести, що
вони гідні звання найталановитіших.
Як повелося, відкривала фестиваль
проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарної освіти Валентина Василівна Сергієнко. Цьогоріч
фестиваль проходив під гаслом «Молодь продовжує творчі традиції Украї-

ни». Кожен колектив мав підготувати оригінальну конкурсну програму
тривалістю близько сорока хвилин.
Незважаючи на те, що завдання це
не з легких, наші студенти не розчарували своїх вболівальників і впоралися на відмінно. У першому турі захищали честь факультетів і боролися
за титул найкращих студенти ФЕУ,
ФПН, ФПГіСН, ІМіТ, ФЕКІ та ІЕСУ.
Вони не лише виконали поставлене завдання, а й неабияк здивували
членів журі та всіх присутніх. Учасники підготувалися до заходу з неймовірною відповідальністю, про що свідчили
яскраві та неординарні творчі
номери, кожен з яких мав свій
унікальний і продуманий стиль.
Перший
відбірковий
тур
«Студентської весни – 2016»
пройшов на високому рівні.
Сподіваємося, що у наступних
етапах фестивалю студенти
покажуть не менш уражаючий рівень і зможуть довести
всім: вони – справжні таланти.
Фото Віктор Петров
ПС-14-1

Наш студент – учасник
чемпіонату Європи
з регбі

З 19 по 27 березня 2016 року у місті
Лісабон (Португалія) відбувся Чемпіонат Європи з регбі серед юніорських команд до 18 років, у яких
брав участь і посів четверте місце
у складі збірної команди України, студент факультету економіки
та управління гр. МК-15-1 нашого університету, гравець команди
«КрНУ-Бастіон» Ростислав Арестов.
Вітаємо Ростислава та бажаємо йому
подальших успіхів у житті та спорті!

ДЕНЬ СМІХУ ВІДЗНАЧИЛИ ВЕСНЯНИМ КУБКОМ КВН
Перше квітня, найвеселіший день
відзначився у нашому університеті
весняним кубком КВН КрНУ – 2016.
Поборотися за перемогу у цього сезону
наважилися п’ять насправді сильних
і неординарних команд: запальні та
веселі «Кто сверху», кмітливі «Інститут Електромеханіки», несподівані
та харизматичні «Окраина» та неймовірно шалена жіноча збірна «КБД»
та відверті та щирі «СПА» (Сборная
плохих актеров) м. Комсомольськ.
Оцінювали виступи учасників автори
та актори збірної Кременчука «Лукас».

Запальні ведучі Юрій Пасічник і Владислав Сахно оголосили всіх виступаючих і розповіли про умови проведення
трьох основних конкурсів: «Візитка»,
«Імпровізація» і «Розминка». Команди
дивували глядачів влучними жартами,
веселими мініатюрами, гострим гумором і яскравим артистизмом. Хлопці
та дівчата вели гру на високому рівні,
а зал відповідав дружнім сміхом і
оплесками. У цілому в залі панувала
атмосфера позитиву та веселощів. Усі
учасники найліпше продемонстрували
свої здібностіі кожен з них був гідний
першого місця. За підсумками гумористичного
поєдинку призові місця
розподілилися так: третє
місце посіли учасники
«Окраины», друге місце –
команди «Інститут електромеханіки» і «СПА», а
перше місце розділили
між собою «Кто сверху»
та «КБД». Нагороджені
отримали солодкі подарунки та кубки, а глядачі – неймовірну кількість яскравих емоцій
і незабутніх вражень.

Команда КрНУ – срібні
призери V Cпортивних
ігор Полтавщини серед
ВНЗ

У квітні 2016 року в м. Полтава
відбулися V спортивні ігри Полтавщини серед ВНЗ ІІІ – ІV рівнів
акредитації з волейболу серед жіночих команд. У змаганнях взяли
участь збірна команда КрНУ та
збірні команди полтавських вузів.
Наші дівчата посіли друге місце.
Вітаємо дівчат та їх тренера,
старшого
викладача
кафедри
«Біотехнологія та здоров’я людини» Кулик Ірину Григорівну.

