
НОВИНИ НАУКИ: ПОДІЇ, ДОСЯГНЕННЯ, КОНФЕРЕНЦІЇ

Національна академія пе-
дагогічних наук України 20 
жовтня 2016 року  обра-
ла  дійсним членом (ака-
деміком) доктора тех-
нічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і  
техніки України,  ректора 
Кременчуцького національ-
ного університету імені 
Михайла Остроградського  
Михайла Васильовича Загір-
няка.  Михайло Васильович 
– перший  учений Кременчу-
ка, удостоєний такого висо-

кого звання. Це результат 
самовідданої праці, велико-
го таланту та знання спра-
ви, якій Михайло Васильович 
присвятив  усе своє життя  

Загірняк М. В. – визнаний 
в Україні та за її межами 
талановитий учений у га-
лузі електромеханіки та 
організації вищої освіти.  Як 
член-кореспондент НАПН 
України  з 2010 року він зро-
бив значний  унесок у  мо-
дернізацію вищої освіти, 
аналіз результатів ЗНО і 

розробку віртуальних лабо-
раторних комплексів, педа-
гогічних і методичних основ 
ступеневої підготовки, зо-
крема інженерів-електроме-
ханіків, методики рейтинґу-
вання університетів України.  

Щиро  вітаємо Михайла 
Васильовича з високим 
званням академіка та зичи-
мо міцного здоров’я, неви-
черпної енергії, підтримки 
однодумців і вдячних ви-
хованців, подальших нау-
кових і творчих звершень!

ВІТАЄМО: НАШ РЕКТОР – АКАДЕМІК!

  На початку листопада у Кремен-
чуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського за під-
тримки Асоціації українських прав-
ників відбувся міжнародний круглий 
стіл з надзвичайно актуальної теми: 
«Конституційна реформа на сучас-
ному етапі: перспективи реалізації». 
 З вітальним словом виступили: 
Загірняк М. В. – ректор Кремен-
чуцького національного універ-
ситету імені Михайла Остроград-
ського, академік Національної 
академії  педагогічних  наук України;

Костицький В. В. – доктор юри-
дичних наук, професор, заслужений 
юрист України, член-кореспондент 
Національної ака-демії правових наук 
України, голова Асоціації українських 
правників. У обговоренні взяли участь:                                      
Марцеляк О. В. – доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри консти-
туційного права юридичного фа-
культету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
член Конституційної комісії; Джим 
Дейвидс  –  професор  права  кафедри

юриспруденції в Університеті «Regent 
University School of Law» (США);  
Брюс Андерсон – професор, доктор 
історії та філософії, Президент Інсти-
туту Реформації США; викладачі та 
студенти КрНУ імені Михайла Остро-
градського; представники органів міс-
цевого самоврядування, прокуратури, 
поліції, адвокатури, судів Кременчука. 
 Виступи  мали  конструктивний 
характер, уносились пропозиції щодо 
вдосконалення демократичних засад 
основного закону, розбудови 
громадянського суспільства, обгово-
рювались проблеми реформи судової 
системи. 
  Студенти зазначили, що важливим є 
те, що до університету завітали 
провідні експерти з права та 
поділилися досвідом і проблемами 
реалізації реформ. 
 Проведення такого заходу в ре-
ґіональному вищому навчальному 
закладі свідчить про залучення до 
обговорення проблем удосконалення 
правової системи України широкого 
кола науковців, юристів-практиків, 
державних службовців і студентів – 
майбутніх юристів.

Відбувся міжнародний круглий стіл «Конституційна рефор-
ма на сучасному етапі: перспективи реалізації»



З 13 до 19 листопада 2016 року у 
м. Свалява відбулася ХІІІ Всеукраїн-
ська науково-технічна конференція 
«Сучасні технології ведення бурови-
бухових робіт і безпека застосуван-
ня гранульованих і емульсійних ви-
бухових речовин. Їх економічна 
ефективність і техногенна безпека».

Організатори конференції: Кремен-
чуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського, Спіл-
ка інженерів-підривників України, 
ВАТ «Полтавський ГЗК», Міжвідомча 
асоціація «Укрвибухпром», Інститут 
геотехнічної механіки ім. М. С. Поля-
кова НАН України, Національний гір-
ничий університет м. Дніпропетровськ. 
Учасники конференції: ректор КрНУ, 
академік НАПН  Загірняк М. В., д.т.н., 
проф. Чебенко В. М., д.т.н., проф. 
Драгобецький В. В., д.т.н., проф.
Почтовюк А. Б., начальник управлін-
ня маркетингу та реклами НВП 
«Зоря» Сич Г. А., директор з вироб-
ництва    НВП   «Зоря»   Рубашко В. В., 

головний інженер АТ «Інтервибух-
пром» Биків Е. К., директор ПП «Юні-
гран-Сервіс» Різник А. А., начальник 
відділу охорони праці «Укрдорвзрыв-
пром» Довгань Ю. І., начальник ПМО 
ПП «Укрвзрывстрой» Богуцька Л. М.

Тематична спрямованість конферен-
ції була представлена теоретичними 
й експериментальними досліджен-
нями процесів руйнування гірських 
порід з використанням енергії вибуху,                                

сучасними вибуховими речовинами 
та їх застосуванням у гірничодобув-
ній галузі, прогресивними техноло-
гіями розробки родовищ корисних 
копалин відкритим і підземним спосо-
бами з урахуванням їх економічної 
ефективності та техногенної безпеки.

Також було розглянуто питання 
інновацій, трансферу технологій і 
комерціалізації наукових розробок.

ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

У листопаді 2016 року у Кремен-
чуцькому національному  універ-
ситеті  імені Михайла Остроград-
ського відбулася Всеукраїнська 
науково-технічна конференція «Су-
часні тенденції розвитку маши-
нобудування та транспорту».

Пленарне засідання відкрив пер-
ший проректор, доктор біологічних 
наук, професор Володимир Валенти-
нович Никифоров, який привітав учас-
ників, повідомив про наукові напрями 
розвитку університету, конкурси, гран-
ти та програми, призначені для розвит-
ку науки в нашій країні та закордоном.

З вітальним словом до учасників 
конференції звернувся директор 
Навчально-наукового інституту ме-
ханіки і транспорту, доктор технічних 

наук, професор Віктор Васильович 
Воробйов, який ознайомив учасників 
із програмою роботи конференції, по-
відомив, що організаційним коміте-
том зареєстровано понад 100 осіб 
– учасників конференції. Зазначив,
що надруковано матеріали роботи 
конференції, які налічують 70 тез до-
повідей. Побажав учасникам успіхів і 
натхнення в науковій роботі. На пле-
нарному засіданні заслухані доповіді:
«Основні напрями розвитку вантаж-
ного автомобілебудування України», 
доповідач – кандидат технічних 
наук, заступник технічного ди-
ректора з нової техніки ПАТ «Ав-
тоКрАЗ» Дунь Сергій Вікторович; 
«Композити – матеріали майбутньо-
го», доповідач – завідувач кафедри 

ПОМФТО Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла 
Остроградського, доктор технічних 
наук, професор Саленко Олександр 
Федорович; «Історія розвитку елек-
тротранспорту в місті Кременчук і 
перспективи подальшого розвитку», 
доповідач – начальник відділу екс-
плуатації рухомого складу КП «Кре-
менчуцьке тролейбусне управлін-
ня» Кісільова Світлана Тадеушівна; 
«Розробка вібраційної машини для 
приготування та ущільнення бе-
тонних сумішей», доповідач – завіду-
вач кафедри КМТО Кременчуцько-
го національного університету імені 
Михайла Остроградського, доктор 
технічних наук, професор Маслов 
Олександр Гаврилович. Конференції 
продовжила свою роботу за секціями:
«Інноваційні технології в маши-
нобудуванні та процесах обробки 
металів тиском»; «Інноваційність 
прогресивних методів обробки і тех-
нологічного обладнання»; «Проблеми 
розвитку сучасних транспортних тех-
нологій» і «Автомобільний транспорт».

Учасники конференції висловлю-
ють подяку керівництву та колек-
тиву Кременчуцького національ-
ного університету імені Михайла 
Остроградського за відмінну під-
готовку і проведення конференції

Матеріал підготував 
Шаповал О. О.

УСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ»



На базі факультету економіки та 
управління пройшла V Міжнарод-
на науково-практична конференція 
«Актуальні питання управління ста-
лим розвитком у сучасному суспіль-
стві: проблеми та перспективи». 

У рамках пленарного 
засідання заслухали доповіді:
«Комплексно-структурні перетворення 
на ринку праці: багаторівневий під-
хід», доповідач – Дружиніна Вікторія 

Валеріївна, доктор економічних наук, 
професор кафедри туризму Кремен-
чуцького національного університе-
ту імені Михайла Остроградського;
«Комплексний підхід до системи за-
безпечення якості вищої освіти», 
доповідач – Загірняк Денис Михайло-
вич, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри фінансів та кредиту 
Кременчуцького національного універ-
ситету імені Михайла Остроградського.

У конференції взяли участь 180 учас-
ників зі 120 доповідями, більшість з 
яких представники Кременчуцького 

національного університету, а також ін-
ших ВНЗ України. До роботи конферен-
ції  долучилися і колеги з-за кордону: 
Вища школа Європейських і регіональ-
них студій (Чехія), Університет Ополе 
(Польща), Вроцлавський економіч-
ний університет (Польща), Універси-
тет Матея Бела (Словакія), Півден-
но-Російський державний технічний 
університет (Новочеркаський політех-
нічний інститут) (Росія), Ланьчжоусь-
кий  транспортний університет (КНР). 

За результатами конференції 
буде видано збірник матеріалів.

V Міжнародна науково-
практична конференція

На  початку листопада факультет 
електроніки і комп’ютерної інже-
нерії провів ХV Міжнародну кон-
ференцію «Фізичні процеси та поля 
технічних і біологічних об’єктів».

У роботі взяли участь:   докто-
ри наук – 25;   кандидати наук – 65;  

викладачі – 60;   аспіранти – 20;  
магістри – 15; студенти – 30. Серед 
учасників були  дев’ять науковців з 
інших країн і представники 29 ви-
щих навчальних закладів України. 

Працювали сім секцій, заслухано 
35 доповідей. Конференція зосере-

дила увагу на проблемах: застосу-
вання технологій 3D-моделювання 
та 3D-сканування для моделювання, 
діагностування, планування хірур-
гічних і терапевтичних процедур 
лікування захворювань, зокрема но-
сової порожнини;  застосування тех-
нології електрохемолюмінісценції в 
медичних лабораторних досліджен-
нях;  дослідження фізичних процесів 
і біологічних технологій, які дозволя-
ють створювати енергетичні установ-
ки нового покоління із застосуван-
ням сонячної енергії та енергії вітру 
і води; біотехнологічні енергетичні 
установки з використанням процесів 
переробки синьо-зелених водоростей; 
дослідження процесів, що відбува-
ються в організмі людини під дією 
отруйних речовин, стресових і фізич-
них навантажень, захворювань, хірур-
гічних втручань і дії медикаментів.

 «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» 

  Щорічно 10 грудня у світі відзнача-
ють Міжнародний день захисту прав 
людини. Ця дата була впроваджена 
Генеральною Асамблеєю ООН 1950 ро-
ку на честь прийняття  10 грудня 
1948 року Загальної декларації прав 
людини, яка стала першим у світі 
документом, у якому сформульовані 
положення про права людини. Цього 
року за наказом МОНУ в навчальних 
закладах України проходить тиждень 
права. В університеті в його рамках 
була організована низка заходів про-
світницького та виховного  характеру.  
  У бібліотеці  та методичному кабінеті 
факультету права, гуманітарних і 
соціальних наук організована ви-
ставка літератури  «Усе про права 
людини» та виставку стіннівок підго-
товлених студентами  «Наші права: 
що ми про них знаємо».  У студентсь-
ких групах  викладачами  правових 
кафедр та студентами  спеціальності 
«Правознавство» проведені інфор-
маційні  бесіди на тему «30 заповідей 
«Загальної декларації права людини». 
Спеціалістами Кременчуцького місь-
кого центру надання безоплатної пра-

вової допомоги, а саме   начальником 
відділу правопросвітництва Світла-
ною Терещенко  був прочитаний цикл 
лекцій  «Права студентів за кордоном». 
Студентів поінформовано про роботу 
Департаменту консульської служби 
України при МЗС України, надано 
інформацію про діяльність Центру 
консультування мігрантів, діяльність 
якого здійснюється за сприяння Між-
народної організації з міграції, надано 
детальну інформацію та рекомендації 

щодо виїзду за кордон з метою навчан-
ня та працевлаштування, роз’яснено 
застереження стосовно діяльності фірм 
посередників, які займаються праце-
влаштуванням громадян за кордоном. 
Члени  студентського  дебатного клубу 
організували дебати  на тему «Права 
людини в Україні: декларація і реаль-
ність».  Юридичка клініка  «Правоза-
хист»   провела юридичні консультації 
для  учасників АТО, переселенців та 
малозабезпечених мешканців міста. 

ТИЖДЕНЬ ПРАВА



У Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла 
Остроградського восьмого листопа-
да біля навчального корпусу № 2 
було відкрито меморіальну дошку 
пам’яті Віталія Михайловича Коміра.
Цього дня присутні зібралися, щоб 
іще раз згадати й увічнити пам’ять 
доктора технічних наук, першого 
професора, Почесного громадянина 
нашого міста, засновника кафедри 
технічної механіки та її незмінного 
керівника до останніх днів свого жит-
тя – Віталія Михайловича Коміра.

Він стояв у витоків нашого навчаль-
ного закладу, створював матеріальну 
базу, усе своє життя присвятив науці 
та благородній справі підготовки і ви-
ховання інженерних і наукових кадрів 
для нашого міста та держави. Під його 
керівництвом в університеті створена 

одна з кращих у країні навчальних 
лабораторій з опору матеріалів і 
підготовлена велика кількість 
методичних розробок. Він мав 
заслужений авторитет серед 
студентства, співробітників і 
представників трудових колективів.   
 Право  відкриття  меморіальної       
дошки було надано ректору універ-
ситету, Михайлу Васильовичу 
Загірняку, який нагадав присутнім 
про життєвий шлях видатного вченого 
і педагога та його здобутки. 
  У відкритті пам’ятного знака взяли 
участь: директор Інституту механіки і 
транспорту, д.т.н., професор Віктор 
Васильович Воробйов; к.т.н., друг і 
соратник Віталія Михайловича – 
Назаренко Віктор Григорович; к.т.н., 
старший викладач кафедри 
«Механіки і матеріалознавства», 
учениця Віталія Михайловича – 
Пєєва Ірина Едуардівна. 
  Комір В. М. як видатний учений 
відомий не тільки в нашій країні, але 
й далеко за її межами. Усі знали його 
як чуйного колегу, кваліфікованого 
викладача, наставника молоді та 
просто гарну людину. 
 17 грудня 2014 року він пішов із 
життя, але залишив про себе світлу 
пам’ять. Його ім’я назавжди вписане 
в історію нашого університету і міста.

21 листопада в Україні відзначається 
День Гідності та Свободи. Із цієї наго-
ди в Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроград-
ського було проведено низку заходів.

Студенти підготували стенд «Му-
зей університету розповідає» із 
фотознімками, на яких відтворені 
трагічні події тих страшних днів.

Потім викладачі та студенти 
відвідали міський мітинг, на якому 
з проникливою промовою від імені 
всього університету до присутніх звер-
нувся студент п’ятого курсу Ярослав 
Лук’янець, який також зазначив, що 
молодь і студенти одними з перших 
вийшли на Майдан відстоювати єв-
ропейський вибір країни. Він закли-
кав молодь залишатися в Україні та 
працювати на рідній землі заради кра-
щого майбутнього української держави.

«Ми пишаємося батьками – нашими 
захисниками!» – саме таку назву виб-
рали для свого фільму автори проекту 
Телятник Тетяна (група МН–15–1) і 
Нагорна Юлія (група МН–16–1), який 
було продемонстровано студентам 
факультету економіки і управління. 
Мета заходу: ознайомлення присут-
ніх з історією свята та спроба пробу-
дити в них почуття гідності, патріо-
тизму та гордості за своїх батьків.

Проведення таких заходів свід-
чить про  важливість  ушану-
вання  історичних подій, що 
відбуваються в нашій країні.

Щороку у четверту суботу листопада 
Україна на державному рівні вшано-
вує пам’ять загиблих від Голодомору. 
Голодомор 1932 − 1933 років − без-
прецедентний злочин сталінської то-
талітарної системи проти українського 
народу, який спричинив національну 
катастрофу. Конфіскацію продоволь-
ства комуністичний режим застосував 
як зброю масового знищення населен-
ня. За оцінками дослідників, утра-
ти від голоду становили від 7 до 10 
млн осіб, понад третина з них − діти.
Щороку університет проводить захо-
ди з ушанування жертв голодомору. 

Цього року студенти підготували 
виставку стіннівок у холі головного 
корпусу. Професор Капустян Г. Т. ор-
ганізувала мітинг-реквієм за участю 
студентів з ушанування загиблих від 
геноциду. В студентських групах від-
булись «хвилини пам’яті». Викладачі 
звернулись до студентів з проханням 
взяти участь в загальнонаціональ-
ній хвилині мовчання 26 листопа-
да о 16-00 та акції «Запали свічку».

Університет ушановує пам’ять першого професора 
і видатного вченого

Вшановуємо пам’ять 
загиблих від Голодомору

День Гідності та Свободи
Щороку першого грудня Україна 

відзначає Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом. Тисячі українців, які ін-
фіковані вірусом імунодефіциту лю-
дини, кожен день змушені боротися 
не тільки з хворобою, а й з ворожістю 
суспільства. Саме тому так важливо не 
стояти осторонь цієї проблеми. Не за-
лишилися байдужими і студенти Кре-
менчуцького національного універси-
тету імені Михайла Остроградського. 

В університеті студентським проф-
комом спільно зі спеціалістами 
Кременчуцького міського центру 
соціальних служб, представництвом 
благодійної організації «Світло надії» 
була проведена акція «СНІД. Тобі по-
трібно це знати» з питань запобігання 
розповсюдження ВІЛ/СНІДу та по-
пуляризації здорового способу життя. 

Студенти могли пройти без-
коштовне експрес-тестування на 
виявлення ВІЛ-інфекції, отримати 
консультацію фахівців щодо шляхів 
передачі ВІЛ-інфекції, інформацій-
ну літературу та засоби індивідуаль-
ного захисту як нагадування молоді, 
що їх застосування значно знижує 

можливість інфікування не тільки 
ВІЛ, але й збудниками венеричних 
захворювань і вірусних гепатитів. 

На завершення акції активіста-
ми студентського профкому був 
організований флешмоб, під час 
якого вони символічно розгорну-
ли традиційну червону стрічку на 
знак розуміння та солідарності. 

Цією акцією організатори ще раз 
звернули увагу молоді на те, що з 
цією хворобою можна і треба боротися.

СНІД. Тобі потрібно це знати



Студентським профкомом був про-
ведений  щорічний конкурс за зван-
ня кращої академічної групи нашого 
університету. За перемогу та честь 
боролися такі команди: факультет 
права, гуманітарних і соціальних 
наук – гр. Філ–14–1–2; факультет еко-
номіки та комп’ютерної  інженерії –                                                                                                                                             
гр. КН–14–1; факультет  природничих 
наук – гр. БТ–15–1; Інститут механіки 

і транспорту – гр. ТТ–15–1; факультет 
економіки і управління – гр. ТР–15–1; 
Інститут електромеханіки, енергозбере-
ження і систем управління – гр. СІ–14–1.

На учасників чекало чотири кон-
курсні завдання, у яких вони мали себе 
виявити та довести, що саме їх група 
найкраща. Перший – це «Візитівка», 
кожна з груп мала представити себе, 
у другому конкурсі учасники мали 

презентувати мультимедійний відео-
проект на тему: «Один день з життя гру-
пи». Третім був конкурс під назвою «Що? 
Де? Коли?», де учасники демонстру-
вали свої розумові здібності. Четвер-
тий конкурс називався «Крокодил»: 
конкурсанти висували претендента зі 
своєї команди, який мав продемонстру-
вати  назву пісні, яку йому скажуть, 
а команда повинна її відгадати.  

Усі учасники старались і намага-
лись відстояти честь свого факультету 
та групи. «Битва» за звання «Краща 
група» була запальною та веселою. 
Кожна група довела, що вони достойні 
звання кращої  на своїх факультетах 
та в інститутах, тому їм усім вручили 
солодкі подарунки та грамоти пере-
можців. А звання «Краща академічна 
група університету» виборола команда 
факультету економіки та комп’ютер-
ної  інженерії – гр. КН–14–1, яка отри-
мали головний приз − похід у боулінг 
усією групою. Тож вітаємо переможців!

Скачко Людмила
ЖУР-16-1

Конкурс «Краща академічна група»

Десятого листопада у Кременчуцько-
му національному університеті імені 
Михайла Остроградського стартував 
новий кубковий сезон Ліги КВН КрНУ. 

Цього року змагатися за кубок нава-
жилися такі команди: першокурсни-
ки-дебютанти збірна ФЕУ – «Менедже-
ри», збірна факультетів – «СБ-Шпак», 
чоловіча збірна «Тири-пири» і збір-
на університету – «Хто зверху?».

Право відкрити гру було надано 
гостям заходу, команді КВН «Как бы 
девушки», яка потрапила до «Ліги 
сміху – Захід». Вони порадували гля-
дачів і суддів чудовими жартами та 
мініатюрами, добряче розігрівши зал. 

Цього року першим конкурсом стала 
«Розминка», командам запропонували 
позмагатися у швидкості вигадування 
жартів: потрібно було або доповню-
вати певні вислови, або відповідати 
на несподівані питання, які звуча-
ли від журі, звичайно, не без гумору.

У наступному конкурсі «Привітан-
ня» командам потрібно було пред-
ставити себе і свої можливості та по-
знайомитися з публікою у вигляді 
підготовлених заздалегідь сценок і 
жартів. Цей конкурс можна назвати 
найбільш вдалим, він запам’ятав-
ся неймовірно веселими сценками 
та мініатюрами, було видно, що ко-
манди готувалися, і кожна приклала 
всіх зусиль аби виявити себе та зали-
шити позитивні спогади у присутніх. 

А в останньому конкурсі під назвою 
«Імпровізація», як ви вже зрозуміли 
з назви, команди мали обіграти за-
дану ситуацію від ведучого, який ще 

й постійно змінював хід подій. І зви-
чайно все це мало виглядати весе-
ло та смішно.Хоч конкурс і виявився 
для учасників дещо складним, адже 
підготуватися до нього вони не мали 
змоги, але це їх не зупинило, тож ім-
провізували як могли, кожна з команд 
виявила максимум винахідливості та 
кмітливості. Вони викладалися на всі 
сто відсотків, бо це був вирішальний 
конкурс, який і визначить переможців 
гри, які отримають «Осінній кубок». 

Одразу ж після останнього конкурсу 
на всіх чекав сюрприз – поява на сцені 
наймолодшої команди КВН «Лукасик». 
Вони показали запальні танцювальні, 
а найголовніше, гумористичні номери. 
Такі малі, але такі талановиті! Вони, 
безперечно, стали родзинкою заходу.

Протягом усього вечора досвід-
чені гравці та гравці-початківці 
демонстрували дивовижне почут-

тя гумору, кмітливість і гостроту 
розуму, виступи учасників прине-
сли гарний настрій і багато пози-
тивних емоцій глядачам і суддям.

Отже, за результатами гри – IV місце 
зайняла команда «СБ-Шпак», III міс-
це посіли «Менеджери», II місце вибо-
роли «Хто зверху», а перемогу здобула 
чоловіча збірна команда «Тири-пири», 
саме вони й стали володарями кубка. 

Гостям, командам «КБД» і «Лукасик» 
були вручені солодкі подарунки та ди-
пломи учасників. Окремо були відзна-
чені дипломом «Краща акторка гри» 
Лілія з команди «Хто зверху?» і «Кра-
щий актор гри» з команди «Тири-пири» 
Григорій. Усі команди були нагоро-
джені дипломами та солодкими пода-
рунками від спонсора – ТМ «Лукас».

Скачко Людмила
ЖУР-16-1.

Осінній кубок Ліги КВН КрНУ



День народження кафедри українознавства

Чи любите ви театр, як люблять на-
родний театр-студію «Лілея» його 
учасники – студенти Артем Кравченко 
(ВС–14–1), Анастасія Панова (І–14–1), 
Ірина Дружиніна (ПС–13–1), Дмитро 
Синицин (КІ–13–1), Каріна Сирцева 
(ДЗ–15–1), Алла Кривошея (ТР–13–1), 
Олександра Голоскок ПМА–16–1), 
Андрій Зав’язкін (АТ–16–1), учасники 
минулих років, випускники театру, а 
нині й співробітники університету.

Протягом листопада 2016 року, 
щоп’ятниці у малій залі МПК відбулося 
чо тири вистави народного театру-студії
«Лілея», присвячені 15-річному
ювілею колективу. Слід зазначити,
що мала зала міського палацу культу-

ри на кожній з вистав була наповнена
шанувальниками театрального ми-
стецтва – мешканцями Кременчука, 
але, на жаль, серед них так мало було 
студентства та викладачів універ-
ситету. А пишатися  є  чим! 
Тімофеєвою О. Б. (нині Літвінен-
ко О. Б.) 2001 року була створена 
театр-студія «Лілея». Уже у перші 
роки свого існування студенти-
аматори театрального мистецтва під 
керівництвом досвідченого режисера 
втілили постановку «Лісістрата» (за 
п’єсою Л. Філатова). У репертуарі ко-
лективу було 12 спектаклів як класич-
них, так і сучасних авторів. Усі вистави
– актуальні  за  тематикою,  різнопла-

нові за драматургією, психологічною 
напругою, емоційним забарвленням. 
2004–2009 рр. учасницею театру-студії 
була студентка машинобудівного 
факультету (нині ІМІТ) Сазонова 
Катерина. І так вона приросла серцем 
до нього, що навіть після закінчення 
навчання у виші продовжувала 
відвідувати заняття театру, брати 
участь у виставах, а з 2014 року стала 
його режисером-постановником. 2015 ро-
ку «Лілея» на чолі з К. Сазоновою 
вкотре підтвердила звання Народного 
театру перед високоповажною 
фаховою комісією обласного будинку 
творчості постановкою «За дверима» 
В. Борхерта, яка за умов воєнних дій 
на Сході України прозвучала з новою 
актуальністю і знайшла відгук у 
серцях молоді.  Треба тільки бачити, з 
яким ентузіазмом студенти-учасники 
театру-студії шліфують свою акторську 
майстерність, як вони проникають у 
внутрішній світ своїх героїв і працю-
ють над їх образами аби донести 
магічним способом до сердець гля-
дачів той задум, що дозволяє, дивля-
чись на них, ніби подивитися на себе 
«з боку», посміятися чи поплакати над 
собою, над своїми вадами чи 
чеснотами. Адже здавна відомо про 
чарівну силу театрального мистецтва, 
його важливі функції у суспільстві. 
Зараз учасники театру готуються до 
театральної весни. Вони гостинно 
запрошують усіх студентів і викла-
дачів університету на свої вистави! 

Студентському народному театру-студії 
«Лілея» – 15 років

Студенти та викладачі відсвятку-
вали 15-річчя кафедри українознав-
ства Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остро-
градського. З нагоди визначної дати 
студенти вирішили відійти від тра-
дицій та організували театралізова-
ний концерт, тематикою якого був 
«Музей воскових фігур». Цей захід був 
одним із небагатьох, де поєдналося 
все: і танці, і співи, і гумор, і поезія.

Привітали викладачів кафед-
ри зі святом проректор Валенти-
на Василівна Сергієнко, заступ-
ник декана ФПГіСН з виховної 

роботи Людмила Євгеніївна Дацен-
ко та співробітник деканату Галина 
Петрівна Чертановська. Вони подя-
кували викладачам за патріотичне 
виховання студентів, формування 
гуманістичних життєвих принципів.  
 Святкування пройшло без офіціозу та 
пафосу, як-то кажуть, у сімейному колі. 
Звучали привітання, теплі слова по-
дяки як від викладачів, так і від самих 
студентів. Такі заходи демонструють 
усім, що викладачі та студенти – єди-
на дружня сім’я! Зі святом, кафедро!              

Вауліна Аліна
ВС-13-1

На честь цього студенти 
вирішили організувати святко-
вий концерт  «Битву хорів 3» між 
спеціальностями факультету.
 Традиційно на початку зі словами 
привітань звернулися до студентів 
ректор КрНУ Михайло Васильович 
Загірняк і декан факультету Андрій 
Борисович Почтовюк. Після чого 
розпочалась концертна програма, 
студенти влаштували справжнє шоу 
– феєричне, багатогранне, пишне
і талановите.Концертна програма 
була насиченою та різноплановою, 
байдужим не залишився ніхто.

Позаду залишилися години 
кропіткої підготовки та зворушливі 
миті святкування, але всі вони бу-
дуть добрими спогадами у наших 
серцях. Тож вітаємо переможців та 
учасників, дякуємо за святковий 
настрій, який ви нам подарували!

Уперед до нових  звершень і 
перемог!

Факультет економіки та 
управління відзначив 

21-шу річницю 
з дня заснування

Начальник ВКМР  Плаксій Т. М.



22 листопада в університеті про-
ходила звітна конференція студен-
тів. Розпочалась вона з вручення 
дипломів переможцям конкурсу «Сту-
дент року», яке, за традицією, провів 
ректор університету Михайло Васи-
льович Загірняк. Він привітав сту-
дентів, побажав цікавого, насиченого 
студентського життя й акцентував 
увагу на першочергових завданнях, 
які покладаються на студентське 
самоврядування. Учасники конферен-
ції заслухали звіт голови студентсь-
кої ради Андрія Макарова, ухвалили 
резолюцію та затвердили склад нової 
студентської ради університету, пред-
ставників від студентів до вченої ради 
університету та конференції трудового 
колективу. Вони, відповідно до чинно-
го Положення про студентське само-
врядування в КрНУ, були обрані пря-

мим таємним голосуванням на зборах 
студентів факультетів та інститутів. 
Отже, до студентської ради універси-
тету обрані: Кійко Олексій, Пазинич 
Наталія – ІМІТ; Риндін Владислав, 
Алєєксєєв В’ячеслав – ІЕЕСУ; Ляхо-
вич Тетяна, Тихонов Віталій – ФПН; 

Баглай Тетяна, Ковальчук Ольга – 
ФЕКІ; Сухина Лілія, Павлова Катери-
на – ФЕУ; Кравченко Єлизавета, Де-
менко Наталія – ФПГСН; Лішайова 
Олена – голова профкому студентів; 
Бугай Ірина – редактор газети «З іме-
нем Остроградського». Головою сту-
дентської ради обрано студента гру-
пи АКІТ–16–1 Алєєксєва В’ячеслава.

Студентська рада підбила підсумки конкурсу «Студенти року 2016» ними стали:  

Обрано нову студентську раду



  У листопаді, у фойє корпусу №1 
нашого університету відбулася 
«Благодійна ярмарка», організована 
студентами кафедри українознавства.  
 На ній продавалися найрізно-
манітніші картини та замальовки від 
студентів-дизайнерів, домашня випічка 
та смачні напої. 

Неповторну атмосферу створювали 
позитивні та яскраві мультиплікацій-
ні герої, які розповідали про ярмарку 
та фотографувалися з усіма охочи-
ми. Маємо сказати, що долучилися 
до цієї доброї справи не лише студен-
ти, а й викладачі та інші працівни-
ки нашого університету, які купува-
ли смаколики і витвори мистецтва.

Повідомляємо, що усього було зібрано 
2328 гривень 75 копійок. Усі ці кошти 
підуть на допомогу дітям, які вихову-
ються у Кременчуцькому обласному 
спецiалiзованому будинку дитини. 

Усім, хто допоміг організувати 
цей захід, величезна подяка! Перш 
за все, дякуємо студентам кафедри 
українознавства, викладачам, фото-
графу – Анастасії Рибальченко, та 
мультиплікаційним героям: чарівно-
му тигру (Альона Гордейчук), справж-
ньому Бетмену (Владислав Орехов), 
милому ослику (Альона Козловська) 
за гарні емоції та позитивний настрій!

І, звичайно, тим, хто долучився до 
збору грошей. Без  вас усе  це  було  б  
неможливим!

Князєва Юлія

Дві години доброти в фойє 
першого корпусу

Наш викладач − срібний 
призер чемпіонату ВНЗ 

України з більярду серед 
науково-педагогічних 

працівників 
17 – 20 листопада  2016 року у м. Київ 

відбувся чемпіонат України з більярду 
«Вільна піраміда» серед науково-пе-
дагогічних працівників.  У  ньому 
взяли участь 36 представників ВНЗ. 

Представником нашого універси-
тету у цьому змаганні став старший 
викладач кафедри «Біотехнологія та 
здоров’я людини» Даценко Микола 
Іванович.  Він посів  почесне II  місце.

Микола Іванович був нагоро-
джений грамотою, медаллю та цін-
ним призом  від  Федерації  більяр-
ду України.  Вітаємо переможця! 

16 – 20 листопада 2016 року у                        
м. Харків відбувся чемпіонат 
України з боксу серед чоловіків.

У якому взяв участь студент фа-
культету економіки та комп’ютерної 
інженерії нашого університету Ви-
христ Віктор. Він посів почесне ІІ місце. 

Вітаємо Віктора та зичимо по-
дальших успіхів у навчанні та спорті!                       

Наш студент - срібний 
призер чемпіонату 

України з боксу

На сьогодні відділ сприяння працевлаштуванню і 
практичної підготовки пропонує такі  вакансії для 

випускників КрНУ імені Михайла Остроградського:

Більше вакансій чекає Вас на 
сторінці відділу сприяння праце-
влаштуванню і практичної підго-
товки на офіційному сайті КрНУ 
імені Михайла Остроградського 
h t t p : / / w w w . k d u . e d u . u a / /
n e w / p r a c e v l a s h t . p h p

 Крім того, на нашій сторінці всі 
студенти-випускники мають мож-
ливість заповнити заяву-анке-
ту на пошук роботи онлайн. 

За наявності вакансії, що відповіда-
тиме Вашим вимогам та спеціалізації, 
ми обов’язково повідомимо Вас про це!




