
У березні 2017 року у Київському 
Палаці дітей і юнацтва відбулася 
головна подія освітньої галузі України 
– VIII Міжнародна виставка «Сучасні
заклади освіти» і V Міжнародна 
виставка освіти за кордоном «World 
Edu». Організатор виставки – компанія 
«Виставковий Світ» за підтримки 
та участі Міністерства освіти і 
науки України та Національної 
академії педагогічних наук України. 

Цьогоріч у роботі виставки 
взяли участь 796 учасників із 

25 регіонів України та 14 країн 
світу. Восьмий рік поспіль у цьому 
заході бере участь наш університет. 
 КрНУ представляла делега-
ція у складі: першого проректора,                                     
д .б. н., проф. Никифорова В. В., на-
чальника науково-дослідної частини                                      
к. т. н., доц. Троцка О. В. та аспіранта 
кафедри САУЕ Мошковського В. Ю. 

Досягнення університету були 
відзначені журі й оргкомітетом 
виставки – КрНУ отримав Гран-
Прі «Лідер міжнародної діяльності», 
золоту медаль за роботу авторів 
проф. Чорного А. П., доц. Сергієнка С. А., 
подану на конкурс з тематичної 
номінації «Компетентнісний підхід – 
основа якості змісту навчально-виховно-
го процесу в закладах освіти», а також 
четвертий рік поспіль за високу якість 
наукових праць науковців універ-
ситету нагороджено «Сертифікатом 
якості наукових публікацій» від-
повідно до показників міжнародної 
наукометричної бази даних Scopus.

ВОСЬМА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА 
«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ»

ВІТАЄМО!
Наприкінці березня 2017 року 

відбулися Загальні звітно-вибор-
чі збори Національної академії 
педагогічних наук України, на 
яких обрано новий склад Президії 
Національної академії педагогіч-
них наук України. Серед обраних 
− ректор Кременчуцького націо-
нального університету імені Ми-
хайла Остроградського, доктор 
технічних наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПН України 
Загірняк Михайло Васильович. 
Це свідчить про високий ав-
торитет ректора КрНУ серед 
науковців НАПНУ і педагогіч-
ного  наукового  товариства. 

Професорсько-викладацький 
склад вітає ректора та бажає 
невпинного руху вперед, під-
корення нових вершин освіти і 
науки, родинного щастя, успіхів, 
робочої наснаги та перемог!

У Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла 
Остроградського відбулася знакова 
подія – відкрито Українсько-польсь-
кий центр науки, освіти і культури.

На урочистій церемонії з віталь-
ними словами виступали: Загір-
няк Михайло Васильович – ректор 
університету, доктор технічних наук, 
професор, академік; Януш Яблонсь-
кі – генеральний консул Республіки 
Польща у Харкові; Емілія Ясюк – рад-
ник керівника Реферату з питань нау-

ково-освітньої співпраці; Малецький 
Віталій Олексійович – міський голова 
Кременчука; Марек Хамот – професор 
Університету Економіки в м. Бидгощ, 
директор кафедри креативної проми-
словості. Також на заході були присут-
ні гості з міськвиконкому, члени поль-
ської делегації, викладачі, студенти. 
  Відкривши захід, Михайло Васильович 
Загірняк привітав гостей, коротко 
ознайомив усіх присутніх з історією 
та етапами розвитку нашого універ-
ситету,  досягненнями  в міжнародній

діяльності, тісними зв’язками з поль-
ськими вишами і науковцями та 
наголосив, що відкриття україн-сько-
польського центру сприятиме 
подальшому розвитку наших відно-
сини як в освітній, науковій, так і в 
культурній сферах. Центр розпочав 
свою роботу, у ньому працюватимуть 
курси польської мови, реалізовува-
тимуться проекти у сфері освіти і 
науки, здійснюватимуться стажуван-
ня викладачів та обмін студентами.

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР – ШЛЯХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО



У Кременчуцькому національ-
ному університеті імені Михайла 
Остроградського наприкінці бе-
резня 2017 року кафедрою украї-
нознавства був проведений Усе- 
український конкурс студентських 
наукових робіт з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи. 

Усього конкурсною комісією було 
розглянуто 36 наукових студент-
ських робіт із 13 вищих навчаль-
них закладів України. Студенти у 
своїх роботах розглядали питання, 
пов’язані з інформаційною діяль-
ністю, документознавством, бібліо-
текознавством і архівознавством. 
Майже половина робіт стосувала-
ся саме інформаційної діяльності. 

Так, студентка Тернопільського 
національного економічного універ-
ситету Коломієць Галина Олегів-
на досліджувала у своїй роботі 
семантико-прагматичні повідом-
лення, поширювані в соціальних 
мережах на прикладі «Вконтакт».

Студентка Кременчуцького на-
ціонального університету імені 
Михайла Остроградського розгля-
нула ретроспективну тему «Досвід 
уніфікації та стандартизації до-
кументів у СРСР у 20–30-х роках 
ХХ століття». Тема викликала вели-
кий інтерес і питання до доповідача.

На підставі аналізу конкурсних 
робіт і виступів учасників науко-
во-практичної конференції галузе-
ва конкурсна комісія вирішила, що 
дипломи першого ступеня вибороли 
2 автори, дипломи другого ступеня 
– 3 і дипломи третього ступеня – 4.

Зичимо учасникам нових наукових
досягнень у їхніх починаннях!

УСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ 
РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 «ІНФОРМАЦІЙНА, 
 БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА 

СПРАВА»

На базі Кременчуцького націо-
нального університету імені Ми-
хайла Остроградського відбувся 
ІІ етап Всеукраїнської студент-
ської олімпіади за напрямом «Елек-
тромеханіка» для спеціальності 
«Електричні машини та апарати». 

В олімпіаді взяли участь студенти 
4-го курсу, які представляли 7 вищих 
навчальних закладів України, що 
здійснюють підготовку за цією та 
спорідненими спеціальностями. 
Під час оцінювання робіт 
ураховували також оригінальність 
методу розв’язання завдань.

Конкурсні завдання, запропоно-
вані для розв’язання, були орієнто-
вані на студентів 4-го курсу ВНЗ, 
для яких повний термін навчання за 

спеціальністю не перевищує 5,5 років. 
Більшість студентів, які брали 

участь в олімпіаді, показали висо-
кий рівень підготовки з навчаль-
них дисциплін, на підставі яких 
було складено конкурсні завдання. 
Командний залік проводився за 
результатами порівняння середнього 
бала двох кращих учасників від ВНЗ. 

Перше місце виборола коман-
да Національного технічного 
університету «Харківський полі-
технічний інститут», чим показала 
найвищий середній результат, на 
другому – команда Кременчуцького 
національного університету імені 
Михайла Остроградського, третє 
місце посіла команда Запорізького на-
ціонального технічного університету.

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади за напрямом 
«Електромеханіка» для спеціальності 

«Електричні машини та апарати»

Результати проведення II туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 

«Електричні машини та апарати»
У березні 2017 року на базі 

Кременчуцького національного 
університету імені Михайла 
Остроградського відбувся II тур 
Усеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за спеціальністю 
«Електричні машини та апарати». 

Цього року на конкурс було 
подано 132 студентські наукові 
роботи   (168 авторів)  із    22      ВНЗ   України. 

Загалом на конференції пред-
ставили свої роботи 43 сту-
денти із 21 ВНЗ України.

На секційних засіданнях учас-
ники показали свій рівень під-
готовки у доповідях і дискусіях.

На підставі аналізу конкурсних 
робіт і виступів учасників науково-
практичної конференції галузева 
конкурсна комісія вирішила, що 
дипломи першого ступеня вибороли 
8 авторів, дипломи другого ступеня – 
13 і дипломи третього ступеня – 22. 

Нагородження проводив особисто 
ректор університету, дійсний 
член (академік) НАПН України, 
д. т. н., професор Загірняк Михайло 
Васильович. Вітаємо переможців 
і бажаємо їм успіхів і натхнення 
у подальшій науковій роботі!

Оргкомітет конкурсу



Наприкінці минулого року Кабмін 
з подачі Міністерства освіти і науки 
затвердив новий – рейтинговий – 
підхід до визначення стипендій, 
що отримуватимуть студенти. 
Тепер  академічну стипендію 
отримуватимуть максимум 
40–45 % студентів. Задум полягав 
у перерозподілі наявного 
стипендіального  фонду  на 
користь збільшення розмірів 
академічних стипендій і 
мотивації студентів до навчання. 
Рейтинг успішності складається 
з урахуванням навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти з 
кожного предмета. Такий порядок 
регламентовано Постановою 
Кабміну «Про внесення змін до 
стипендіального забезпечення».

Рейтинг формується за резуль-
татами успішності в навчальному 
семестрі відповідно до середньо-
зважених показників, що врахову-
ють і кількість отриманих балів, 
і кількість кредитів з навчальної 
дисципліни.  Складова успішності 
має становити не менше 90 %.  За 
особливі досягнення в науковій, 
навчальній і громадській діяльності  
можуть додаватися додаткові бали 
(10 %). Для цього розроблена Карт-
ка додаткових балів стипендіата. 
Це допоможе визначити найуспіш-
ніших студентів, навіть якщо за 
результатами сесії вони отримали 
однаковий середній бал. Стипендію 
отримуватимуть не  всі студенти з 
усередненою четвіркою за сесію, а 
лише ті, котрі посіли найвищі міс-
ця в рейтингу, складеному ВНЗ. 

Стипендія студентам першого 
року навчання нарахується  за ре-
зультатами  конкурсного вступу до 
КрНУ, тобто теж у межах 40–45 %.

Окрім академічної стипендії, 
запроваджена соціальна стипен-
дія, що виплачується представ-
никам  11 пільгових категорій, 
якщо вони не мають академічної 
заборгованості на кінець сесії.

Нові правила обговорюва-
лися з представниками сту-
дентського профкому, сту-
дентської ради та студентства 
університету, де було проведено 
опитування з елементами дискусії. 

– Чи знайомі ви з  новими
Правилами призначення 
стипендій?

Більшості учасників уже було    
відомо про них переважно від пред-
ставників профспілки та студент-
ської ради, своїх викладачів, хоча 
були й такі, котрі вперше чули 
цю інформацію. Ознайомитися з 
новими правилами нарахуван-
ня стипендії в університеті мож-
на на сайті КрНУ за посиланням 
http://www.kdu.edu.ua/new/detail_a.
php?id=163  або звернутися до пред-
ставників студентського профкому, 
студентської ради та викладачів.

– Як у цілому ви їх оцінюєте?
Чомусь саме це питання  викли-

кало найбільш неоднозначну реак-
цію, оскільки переважна більшість 
не змогла виділити цілком позитив-
них або повністю негативних кри-
теріїв. Але студенти вважають, що ці 
правила дещо «сируваті» і  недопра-
цьовані, їх потрібно деталізувати.

– Чи є позитивні мо-
менти в цих правилах? 

Позитивними моментами 
цих Правил більшість уважає:  

– виокремлення соціальних сти-
пендій і розширення кола сту-
дентів, які можуть їх отримувати;

– запровадження картки 
підтримки, що надасть можливість 
покращити рейтинг  тих, хто 
займається наукою, спортом, 
громадською діяльністю; 

– відкрите рейтингування
студентів за результатами сесії та 
конкуренція між ними. Це дозволить  
покращити  відвідування занять і 
якість навчання. Останній пункт 
одні зараховують до позитивних і 
вважають, що конкурентоздатність 
дійсно потрібна, і вона може 
викликати позитивну динаміку. 
Інші ж студенти вважають, що 
це навпаки може викликати 
зворотну реакцію або покращити 
ситуацію з відвідуванням лише на 
деякий час, оскільки студенти, які 

розраховували на стипендію, але 
не отримають її, можуть піти на 
роботу, і це може призвести до того, 
що студент не буде з’являтися на 
заняттях.     

– А які негативні моменти
вбачаються у нових Прави-
лах, і що потрібно змінювати?

Зараз рейтингування проводять 
на кожному факультеті та в інсти-
тутах окремо, а з першого вересня 
цей рейтинг проводитиметься у 
межах групи/спеціальності. На-
приклад, у межах спеціальності, 
на якій навчається три групи, рей-
тинговий бал розподілятиметься 
між цими трьома групами, а у ме-
жах спеціальності з однією групою 
рейтинг проводитиметься лише у 
одній групі. І знову ж таки, одні 
вважають, що рейтингування у 
групі – це добре, і це допомогло б 
боротися з «нечистими на руку» 
викладачами та безвідповідаль-
ними одногрупниками та дозво-
лило б зробити оцінювання знань 
більш якісним і неупередженим. 

Хоча є й затяті противники та-
кого підходу, адже встановлення 
40–45 % квоти стипендіатів на усіх 
спеціальностях, курсах призведе 
до того, що в одних групах стипен-
дію можуть отримати  «трієчни-
ки», а в інших стипендію не отри-
мають навіть ті, хто має «добре» і 
«відмінно». До того ж, важливим 
чинником є некомплектність груп. 

Студенти негативно реагують  і  
на те, що з уведенням рейтинго-
вої системи зросла й мінімальна 
стипендія, адже від неї залежить 
вартість проживання у гуртожитку.

Отже, ці правила виклика-
ють досить суперечливі вражен-
ня, і на сьогодні невідомо, чи 
покращить це ситуацію з відвіду-
ванням студентів, і чи вплине це на 
прагнення студентів до навчання. 

Нові правила призначення стипендій. Думка студентів



На початку квітня Студентський 
профком разом зі Спортклубом КрНУ 
провели щорічну спортивну еста-
фету «Веселі старти». Брали  участь 
у змаганнях активісти студентсь-
ких профбюро факультетів та інсти-
тутів. На жаль, через невелику кіль-
кість активістів, змагалися лише 
3 команди: ІЕЕСУ, ФПН і ФЕКІ.

У запеклій боротьбі перемогу ви-
борола команда ІЕЕСУ (утретє по-
спіль), друге місце завоювали сту-
денти  ФПН, третє – ФЕКІ. Учасники 
залишилися задоволеними, отримали 
позитивні враження та солодкі по-
дарунки, а переможці – ще і кубок.

У кінці березня 2017 року в   ма-
нежі спортивного комплексу Кремен-
чуцького національного університе-
ту імені Михайла Остроградського 
відбувся Кубок ректора КрНУ з во-
лейболу серед студентських команд 
юнаків і дівчат  м. Кременчук.

Організатори заходу – Спортивний 
клуб університету, головний суддя 
змагань старший викладач кафедри 
«Біотехнологія та здоров’я людини» 
– Коломоєць  В. М. У змаганнях взя-
ли участь студенти освітніх закладів 
усіх рівнів м. Кременчук. За Кубок 
змагалися понад 100 спортсменів.

Перше місце серед юнаків у 
напруженій боротьбі виборола ко-
манда Кременчуцького національ-
ного університету імені Михайла 
Остроградського, на другому міс-
ці – льотний коледж НАУ, а на 
третьому – педагогічний коледж 
ім. А. С. Макаренка. Переможці 
серед дівчат – команда педагогіч-
ного коледжу ім. А. С. Макаренка, 
на другому місці – команда КрНУ, 
на третьому – команда  медично-
го коледжу ім. В. І. Литвиненка. 

КУБОК РЕКТОРА КРНУ 
З ВОЛЕЙБОЛУ – 2017

ВЕСЕЛІ СТАРТИ

У будь-якому ВНЗ, у будь-якому 
місті нашої величезної країни початок 
весни супроводжується підготовкою до 
яскравого, видовищного, неповторного 
фестивалю, який студенти з любов’ю 
називають просто і коротко – Студвесна! 
І Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського не є винятком. 
В університеті відбувся обласний 
міжвузівський мистецький фестиваль 
«Студентська весна – 2017».    Творча     молодь 
чотирьох факультетів і двох інститутів 
демонструвала свої конкурсні програми 
на сцені актової зали п’ятого корпусу.

Концерт складався з номерів твор-
чих та аматорських колективів, соль-
них виступів у різнопланових жанрах: 
вокальних, хореографічних, музичних, 
театральних, циркових та оригіналь-
них, і був пронизаний єдиною сюжет-
ною лінією – «Любов у кожного в серці». 

Також обов’язковим елементом 
була демонстрація відеофільму на 
тему: «Любов до рідної землі, до рідної 
природи», у якому учасники показували 
всю красу наших неземних краєвидів та 
історичних пам’яток. На сцені можна 
було побачити яскраві та запальні, 
наповнені таємничим і глибоким змістом 
виступи у виконанні найталановитіших 
студентів і колективів університету. 
Мелодійні пісні, артистизм, проникливі 
вірші, театральні постановки, цікаві 
відеоролики, народна та сучасна 
хореографія – усі концертні програми 
були наповнені творчістю, позитивом і 
створювали неповторну, об’єднувальну, 
святкову атмосферу в залі.

Зала залишилася в захваті від 
народних і сучасних танців, зво-
рушливих і ліричних, запаль-
них і «драйвових» номерів, що на-
довго запам’ятаються глядачам.

СТУДЕНТСЬКА ТВОРЧІСТЬ

Також у рамках студентсь-
кої творчості у березні відбулася 
запекла боротьба за весняний ку-
бок кращої команди КВН КрНУ.

Цього разу участь брали 6 команд, чо-
тири збірні різних факультетів універ-
ситету: команда «СБШпак», «Тири-Пи-
ри», «Хто зверху?» і «Два з половиною», 
а також команди з м. Харків «Діти Ду-
каліса» і з Горішніх Плавнів «Обі-Ван 
Кенобі». Усі команди дуже добре себе 
проявили у кожному з конкурсів.  І тому 
членам журі було важко визначитися з 

переможцем, але після підрахування 
балів перемогу розділили дві коман-
ди – «Діти Дукаліса» м. Харків і збірна 
факультету економіки та управління 
«Два з половиною».  Обидві команди 
були здивовані, але приємно вражені. 

Також було нагороджено «Кращого 
актора гри» з команди «Тири-Пири» 
Олексія та «Кращу акторку гри» з ко-
манди «Два з половиною» Марію, яким 
подарували блокноти для записування 
своїх жартів. Усім учасникам роздавали 
солодкі презенти і дипломи учасників.




