
Вітаємо нашого ректора

Кременчуцькою міською радою було 
прийняте рішення про присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста 
Кременчук» ректорові Кременчуцько-
го національного університету імені 
Михайла Остроградського, доктору 
технічних наук, професору, заслуже-
ному діячеві науки і техніки України 
Михайлу Васильовичу Загірняку.

За чотирнадцять років керівництва 
Михайла Загірняка університет зро-
бив стрімкий крок уперед на шляху 
свого становлення. За цей час він кар-
динально змінив статус: із профіль-
ного технічного ВНЗ став класичним 
національним університетом, якому 

було присвоєне ім’я Михайла Остро-
градського. Сьогодні Кременчуцький 
національний університет імені Ми-
хайла Остроградського один із кращих 
регіональних вишів України із широ-
ким спектром технічних, природни-
чих і гуманітарних спеціальностей.

Університет упевнено крокує до 
найвищих стандартів освіти, успіш-
но поєднуючи наукові та педагогічні 
досягнення. Як тут не згадати слова 
великого й геніального математика 
Михайла Остроградського про те, що 
науку творять у провінції. За кількістю 
призерів ІІ етапу Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
2016 року університет посідає третє міс-
це, а за результатами ІІ етапу Всеукраїн-
ської студентської олімпіади  – сьоме.

Добре відомий в Україні та закор-
доном науковець у галузі електротех-
ніки та електромеханіки (68 і 73 його 
наукових праць опубліковано у фа-
хових виданнях, які входять до між-
народних наукометричних баз даних 
«ISI Web of Knowledge» і «Scopus»), 
Михайло Загірняк є знаним фахів-
цем з управління освітою та чле-
ном-кореспондентом Національної 
академії педагогічних наук України.

Місто пишається своїм університе-
том на чолі з ректором і віддає йому 
належне. Вітаємо Михайла Васи-
льовича із заслуженою відзнакою!

Нещодавно виповнилося 215 років 
від дня народження всесвітньо відомого 
українського математика Михайла Ва-
сильовича Остроградського – видатного 
вченого ХІХ століття та людини, ім’ям 
якої названо наш університет. Він зро-
бив ґрунтовні відкриття майже в усіх 
галузях математики та механіки. Ви-
датні дослідження Остроградського, ба-
гаторічна педагогічна діяльність і ство-
рення найпередовішої наукової школи 
принесли йому заслужену славу найви-
датнішого математика. Ми пишаємося, 
що наш університет носить його ім’я.

З цієї нагоди у Кременчуцькому 
національному університеті імені Ми-
хайла Остроградського відбулася низ-

ка заходів: улітку у місті Албена (Бол-
гарія) у рамках євро-американського 
консорціуму відбулася VIII Міжнарод-
на наукова конференція «Application of 
Mathematics in Technical and Natural 
Sciences», у якій взяли участь близько 
ста науковців із 27 країн світу. Робо-
тою секції «Михайло Остроградський 
– 215», присвяченої визначній даті від
дня народження легендарного матема-
тика М. В. Остроградського, керували 
науковці від нашого університету: про-
фесор Ляшенко В. П., доценти Григо-
рова Т. А. та Кобильська О. Б. Також 
215-та річниця цієї визначної особи-
стості зібрала науковців і педагогів у 
КрНУ імені Михайла Остроградського 

на IV Всеукраїнську наукову конфе-
ренцію «Математичне моделювання 
та математична фізика». Вивчення 
наукового спадку М. В. Остроградсь-
кого, залучення студентів, аспірантів і 
молодих учених до наукової діяльності, 
стимулювання творчої діяльності мо-
лодих науковців, співпраця в галузі 
інформаційних технологій і програм-
ного забезпечення навчального проце-
су – ці та інші питання обговорювали-
ся з науковцями інститутів-учасників. 

Не залишилися осторонь цієї події 
і наші студенти, з такої нагоди були 
проведені інтелектуальні бесіди на 
знання життєвого шляху та науко-
вих досягнень М. В. Остроградсько-
го та різноманітні конкурси-проекти. 

До 215-тої річниці Михайла Остроградського

 Професорсько-викла-
дацький склад і сту-
дентство щиро вітає 
ректора    Кременчуцько-
го національного універ-
ситету імені Михайла Ос-
троградського Загірняка 
Михайла Васильовича з 
присудженням високої на-
городи – Державної премії 
України в галузі науки і 
техніки   2015  року.   Згід-
но з Указом Президента 
України від 11.10.2016 
№440/2016 за роботу 
«Енергоефективні електро-
механічні системи широ-
кого технологічного   приз-
начення». Бажаємо Вам 
міцного   здоров’я,  добро-
буту, довголіття та    
невичерпної наснаги! 
  Хай   Вас   супроводжу-
ють успіх і творчі пе-
ремоги,  а  новий  день  да-
рує натхнення та нові 
відкриття.



Відповідно до завдання МОН України 
в університеті розроблено та впровадже-
но систему рейтингового оцінювання 
для визначення ефективності роботи 
кожного з підрозділів (факультетів, ка-
федр) і рейтингу кожного викладача.

Оцінювання діяль-
ності викладача 
здійснюється в таких 
основних напрямах, 
як: загальна характе-
ристика,  педагогічна 
діяльність,  наукова 
робота,  методична 
робота, організаційна 
робота, міжнародна 
діяльність. За кожним 
із напрямів і за кате-
горіями «професор», 
«доцент», «старший 
викладач», «асистент» 
визначені перемож-
ці, які були нагоро-
джені на загальних 
зборах університету. 
Рейтинг кафедр і ін-
ститутів (факультетів) 
визначався за за-

гальним рейтингом викладачів.
Переможцями стали кафедри: «Елек-

тричні машини і апарати»,«Системи авто-
матизованого управління та електропри-
вода», «Економіка», «Фінанси і кредит».

Підсумки рейтингового оцінювання

КрНУ у національних і світових рейтингах

У Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла 
Остроградського відкрито нову су-
часну науково-дослідну лабора-
торію комп’ютерних систем і мереж.

Лабораторія обладнана технікою 
останнього покоління. З ініціати-
вою її створення виступив Максим 
Кучур, колишній випускник КрНУ, 
керівник компанії Riversoft у Кремен-
чуці, де вже сьогодні 40 % співробіт-
ників – випускники  університету. 
Співпраця з бізнесом, що динамічно    
розвивається, – це модель, яка на-
дасть можливість викладачам якісно 
навчати, а підприємствам – отриму-
вати кваліфікованих працівників.

На відкритті лабораторії були при-

сутні організатори та почесні гості: 
міський голова Віталій Малецький, 
віце-мер Ольга Усанова, перший 
проректор КрНУ, професор Володи-
мир Никифоров, керівник компанії 
Максим Кучур, декан факультету 
електроніки та 
комп’ютерної ін-
женерії, доцент 
Владислав Мось-
пан, завідувач ка-
федри, професор 
Анатолій Луго-
вой, представни-
ки преси, викла-
дачі і студенти.

Учасники уро-
чистостей наго-

лосили,  що сучасна лабораторія є 
важливим кроком на шляху до підви-
щення якості освіти та підготовки 
молодих фахівців, які розбудовува-
тимуть майбутнє комп’ютерних та 
інформаційних технологій не тіль-
ки у Кременчуці, а й у всій країні.

КрНУ – крок у майбутнє

Ректор Кременчуцького 
національного університету 
імені Михайла Остроград-
ського, професор кафедри 
електричних машин та апа-
ратів Загірняк Михайло 
Васильович і доцент кафед-
ри систем автоматичного 
управління та електропри-
вода Ромашихін Юрій Во-
лодимирович взяли участь 
у XVII Міжнародній кон-
ференції «Обчислювальні 
проблеми електротехніки» 

(«Computational Problems of Electrical 
Engineering»), що проходила у вересні 
2016 року у місті Сандомир (Польща).

У рамках проведення конферен-
ції було 12 секційних і 43 стендо-
вих доповідей науковців із Поль-
щі, України, Чехії та Словенії. 

Усі роботи з КрНУ, що були пред-
ставлені на конференції, отримали 
високі позитивні відгуки, а їх ре-
зультати будуть опубліковані у за-
кордонному фаховому виданні, що 
входить до наукометричних баз да-
них «SCOPUS» і «Web of Science».

У вересні в Полтавському теат-
рі імені М. В. Гоголя на обласних 
урочистостях до Дня працівників 
освіти відбулася церемонія нагоро-
дження лауреатів Полтавської об-
ласної премії імені А. С. Макаренка.

За рішенням оргкомітету з прису-
дження премії, лауреатом обласної 
премії імені А. С. Макаренка 2016 року 
у номінації «Вищі навчальні заклади 
третього, четвертого рівня акредитації» 
уперше від університету стала Ірина 
Солошич – к.пед.н., доцент кафед-
ри екологічної безпеки та організації 
п р и р о д о к о р и с т у в а н н я . В і т а є м о 
Ірину Олександрівну та бажаємо 
успіхів у подальшій науковій роботі!

Вітаємо лауреата обласної 
премії імені А. С. Макаренка 
к.пед.н., доц.  І. О. Солошич

Нові здобутки науковців Інституту електромеханіки, енергозбереження 
та систем управління на Міжнародній конференції CPEE 2016



Найсумлінніші та найактивніші 
студенти Кременчуцького національ-
ного університету, які вирізняються 
успіхами в навчанні, мають актив-
ну громадянську позицію, небайдужі 
до спорту та беруть участь у громад-
ському житті університету, виборю-
ють призові місця на олімпіадах, кон-
курсах і різноманітних змаганнях, 
як правило, отримують матеріаль-
ну винагороду за свою працю. Вони 
є прикладом і взірцем для інших.

В осінньому семестрі 2016/2017 на-
вчального року персональними сти-
пендіями Кременчуцької міської ради 
за визначні успіхи у навчанні та нау-
ковій роботі відзначені студенти: Ми-
хайленко Антон – студент четвертого 
курсу факультету природничих наук; 
Витришко Ірина – студентка четверто-
го курсу факультету права, гуманітар-
них і соціальних наук; Лєнчик Андрій 
– магістрант другого року навчання Ін-
ституту електромеханіки енергозбере-
ження і систем управління; Ковальчук 
Дмитро – студент четвертого курсу На-
вчально-наукового інституту механіки 
і транспорту; Хижняк Юлія  – сту-
дентка четвертого курсу факультету 
економіки і управління; Тагієв Руслан 
– студент четвертого курсу  факультету
електроніки і комп’ютерної інженерії.

Стипендії Кременчуцької міської 
ради за активну участь у громадсь-
кому житті міста та університету в 
осінньому семестрі 2016/2017 навчаль-
ного року отримуватимуть такі сту-
денти: Безкровна Ірина – студентка 
другого курсу факультету природни-
чих наук; Сухина Лілія – студентка 
третього курсу факультету економіки 

і управління; Семенцова Анна – сту-
денка другого курсу факультету пра-
ва, гуманітарних і соціальних наук; 
Кузнєцов Назар – студент третього 
курсу Інституту електромеханіки, 
енергозбереження і систем управлін-
ня; Матвієнко Тетяна – студентка 
другого курсу Навчально-науково-
го інституту механіки і транспорту; 
Баглай Тетяна – студентка третьо-
го курсу факультету електроніки 
та комп’ютерної інженерії. 

За поданням професора Ганни 
Капустян за успіхи у навчанні та під-
тримку української національної дер-
жавницької ідеї від фонду імені Кате-
рини Ковшевич, президента доктора 
Христини Дурбак, отримали стипен-
дію такі студенти: Телятник Тетяна 
– студентка факультету економіки і
управління; Кравченко Єлизавета, 
Гусаренко Ксенія, Кірєєва Анастасія, 
Парафіло Марина, Корольова На-
талія, Шоколова Катерина – студен-
ти факультету права, гуманітарних 
і соціальних наук; Сидоренко Вік-
торія, Павлюк Владислав, Шкар-

бан Микола – студенти факультету 
природничих наук. Стипендію від 
Всеукраїнського благодійного фон-
ду «Джерело Дніпра» отримуватиме 
Коротя Олександра – студентка третьо-
го курсу факультету електроніки і 
комп’ютерної інженерії, член арт-клубу 
«Студент», учасниця багатьох культур-
но-масових і благодійних заходів.

До призначення академічної стипен-
дії Президента України представлені  
студенти: Мурашко Олексій – студент 
четвертого курсу Навчально-науко-
вого інституту механіки і транспорту; 
Чередник Катерина – магістрант дру-
гого року навчання Інституту електро-
механіки і систем управління; Фатич 
Вікторія – студентка четвертого курсу 
факультету економіки і управління. 

До отримання стипендії Верховної 
ради України представлено Кульбач-
ко Анастасію – студентку четвертого 
курсу факультету природничих наук. 

Щиро вітаємо наших студентів-сти-
пендіатів, зичимо їм нових твор-
чих досягнень і подальших успіхів 
у навчанні та науковій діяльності!

Пишаємося нашими студентами

Для призначення стипен-
дії  останнім днем  зимової сесії 
вважати 25 грудня 2016 року.
Останнім днем літньої сесії вва-
жати 18 червня 2017 року.

Усі заліки є диференційованими та 
враховуються при нарахуванні сти-
пендії, також на неї впливають оцін-
ки з курсового проекту (роботи). Оцін-

ки виставляються за шкалою ECTS. 
У додатку до диплома вистав-

ляється середньозважена кіль-
кість балів за всі види семестро-
вого контролю (екзамен, залік,                                                                               
диф. залік, курсовий проект (робота) 
і дисципліни навчального плану. 

Заняття з фізичної культу-
ри для освітнього рівня «Бака-

лавр» (прийом 2015, 2016 років), 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст», освітнього рівня «Ма-
гістр» проводяться в спортивних 
секціях, організовані як факультативи 
(за бажанням студентів, до загальної 
кількості кредитів ECTS і до навчаль-
них планів не включаються, форм 
підсумкового контролю не мають).

Пам’ятка для студентів



Традиційно наприкінці вересня в Кре-
менчуцькому національному універси-
теті імені Михайла Остроградського в 
актовій залі п’ятого корпусу відбувся 
фестиваль дебютантів, де першокурс-
ники мали змогу продемонструвати свої 
таланти та познайомитися з народними 
творчими колективами університету.

Мистецький фестиваль дебютантів 
«Університет шукає таланти – 2016» 
став невід’ємною частиною культур-
но-мистецького життя університету як 
своєрідний кастинг юних талантів, які 
в подальшому зможуть приєднатися 
до творчих колективів і взяти участь в 
обласному мистецькому конкурсі «Сту-
дентська весна». Це неймовірний шанс 
для талановитих юнаків і дівчат, які 
тільки-но стали студентами, заявити 
про себе та показати, чого вони варті. 

Концерт пройшов у теплій, друж-
ній атмосфері. Глядачі фестивалю 
доброзичливо зустрічали студентів-
дебютантів, а ті дарували їм щирість, 
відкритість і позитивні емоції.

Безмежно вдячні всім, кому вистачи-
ло хоробрості та амбіцій взяти участь 
у фестивалі, та з нетерпінням чекаємо 
нової зустрічі з нашими талантами.

Фото Віктора Петрова

«Барви осені»
З нагоди святкування Дня праців-

ника освіти та християнського свя-
та – Дня Віри, Надії та Любові – від-
бувся конкурс квіткових композицій 
«Барви осені». Осінь традиційно на-
дихає студентів факультету права, гу-
манітарних і соціальних наук на ство-
рення осінніх квіткових композицій.

Ось і цього року студенти змогли про-
демонструвати політ своєї фантазії та 
творчу майстерність. За результати кон-
курсу визначені найкращі та найзмістов-
ніші композиції: «Краса Кременчуцького 
краю» – ДЗН-15-1, ДЗН-16-1; «Внутріш-
ній світ психолога» – ПС-15-1; «Очищен-
ня правоохоронної системи» – ПЗс-16-1. 

Дякуємо за участь у конкурсі сту-
дентам групи ПЗ-16-1 з композицією 
«Природа України»; групи ПЗ-15-1 – 
«Для добра України»; групи ПЗ-14-1 – 
«Мудрість»; групи ЖУР-16-1 – «Вільна 
Україна», групи ФІЛ-15-1 – «Україна 
понад усе»; групи ДЗ-13-1 – «Сонечко»; 
групи ДЗ-14-1 – «На крилах надії»; гру-
пи ПС-16-1 – «Останній подих осені».

Розваги від профкому
З початку 2016/17 навчального року 

студентським профкомом були ор-
ганізовані розважальні заходи, серед 
яких – квест для першокурсників «Мій 
університет», головною метою якого 
стало ознайомлення студентів із тери-
торією та підрозділами КрНУ. Наступ-
ний захід – квест «Невідома територія». 
Різноманітні завдання локалізува-
лися у різних точках центральної ча-
стини міста. В обох змаганнях брали 
участь команди з усіх факультетів та 
інститутів, а загальна кількість учас-
ників досягла 80 студентів. Усі пере-
можці отримали цінні подарунки, а 

учасники, які не вибороли призові 
місця, отримали заохочувальні призи.

Також на навчально-тренувальній 
базі КрНУ пройшов тренінг для пер-
шокурсників на тему «Робота в ко-
манді», за допомогою різноманітних 
психологічних і спортивних конкур-
сів та завдань учасники ознайоми-
лися з етапами побудови команди, 
проблемами взаємовідносин у ко-
манді та методами залагодження кон-
фліктних ситуацій. У тренінгу взяло 
участь 48 студентів, які мають бажан-
ня плідно займатися громадською 
діяльністю в нашому університеті. 

У Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла 
Остроградського працює «Кре-
менчуцький дебатний клуб». 

Він створений близько року тому 
за ініціативи студентів КрНУ та кре-

менчужанина  Радислава Ткаченка. 
Очолює клуб представник на-

шого університету – Ярослав 
Лук’янець. Допомагає йому в ор-
ганізації заходів Юлія Князєва.

Вступити до нього пропонують 
усім, хто бажає оволодіти мис-
тецтвом переконання людей, має 
масу ідей і прагне пізнавати нове. 

У «Кременчуцькому дебатному 
клубі» допомагають виявити здібності 
до ораторського мистецтва, навчитися 
вдумливо аналізувати проблеми, ла-
конічно висловлювати свої думки тощо.

Зустрічі членів клубу проходять 
в аудиторії 1301 Кременчуцького 
національного університету імені 
Михайла Остроградського о 16.30 у 
середу й о 12.00 у суботу. «Кремен-
чуцький дебатний клуб» запрошує  
до  участі  в  дебатах  нових  членів.

В університеті працює 
дебатний клуб

«Університет шукає таланти – 2016»




