КРНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ВІДЗНАЧИВ ДЕНЬ
УНІВЕРСИТЕТУ І ДЕНЬ НАУКИ

17 травня у холі першого
навчального корпусу відбувся мітинг з нагоди Дня
університету і Дня науки.
Ці травневі свята стали
для колективу викладачів
і студентів традиційними.
На святкування завітали
поважні гості: голова міста
В. О. Малецький і члени
наглядової ради університету. Розпочався захід
привітанням ректора, дійсного члена Національної
академії педагогічних наук
України М. В. Загірняка.
Він доповів про основні
досягнення
університету
в 2016/2017 н. р. і проблеми, що доводиться долати.
Основна ідея виступу: незважаючи на скрутні часи,
університет рухається вперед, акредитує і ліцензує
магістерські
програми,
має високі показники в
науковій роботі як викладачів, так і студентів,
посідає достойні місця в
різноманітних міжнародних і всеукраїнських рейтингах. За результатами
Всеукраїнського
конкур-

су студентських наукових
робіт 2016 року університет − другий серед усіх вищих навчальних закладів
України, а за результатами
Всеукраїнських студентських олімпіад – шостий. У
своєму привітанні голова
наглядової ради університету академік-секретар відділення фізико-технічних
проблем енергетики Національної академії наук
України В. О. Кириленко
високо оцінив діяльність
університету і побажав студентам отримувати якісні

Студенти виконують гімн університету

знання, тому що Україні
як ніколи сьогодні потрібні кваліфіковані фахівці.
Міський голова В. О. Малецький, вітаючи викладачів і студентів, відзначив
вагомий внесок університету в розвиток Кременчука,
забезпечення його кадрами
і побажав студентам не шукати кращої долі за кордоном, а реалізовувати свій
потенціал у рідному місті.
Від студентів присутніх
вітав стипендіат Президента України Шевчук Сергій
− магістр Інституту елек-

тромеханіки, енергозбереження і систем управління.
Під час мітингу студенти
вшанували
пам’ять
почесних громадян міста
Кременчук,
засновників
університету
−
першого ректора В. Є. Маслова та першого професора
В. М. Коміра покладанням
квітів до меморіальних дошок. Після завершення
мітингу студенти і гості
ознайомилися з виставкою наукових досягнень,
що була розташована в
холі головного корпусу.

Обговорення студентами експонатів, представлених на виставці наукових досягнень

Наукові досягнення студентів і молодих учених
2016/2017 років

Сучасні
тенденції
якісного
оновлення
і
підвищення
ефективності
професійної
підготовки
висококваліфікованих
кадрів
спонукають
до
удосконалення
системи
організації науково-дослідної
роботи студентів у вищих
навчальних
закладах.
Минулий рік показав,
що університет по праву
вважається одним з найавторитетніших
наукових
осередків країни, адже молодим ученим доценту Симоновій А. А. та доценту
Харламовій О. В. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих учених (Постанова президії Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки від 01.06.2016 № 2).
Проект молодих учених
«Енергоресурсозбереження у регульованих електроприводах
змінного
струму
при
виникненні
пошкоджень
електричних
двигунів»
під
науковим
керівництвом
кандидата
технічних наук доцента
Мамчура Д. Г. набрав
78,8
бала
і
отримав
фінансування за кошти
державного
бюджету.
2017 р. на базі КрНУ імені
Михайла
Остроградського проведено ІІ тур Усеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з природничих, технічних
і гуманітарних наук зі
спеціальностей: «Економіка
природокористування і охорони навколишнього середовища», «Електричні машини
та апарати», «Транспортні

Керівники й організаційні секретарі секцій Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

технології», «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»; ІІ тур Усеукраїнського
конкурсу дипломних робіт
студентів зі спеціальності
«Управління інноваційною
діяльністю», у яких узяли участь понад 500 студентів із 39 ВНЗ України.
Також відбувся ІІ етап
Усеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальностей:
«Електричні машини та апарати»,
«Електромеханічні
системи автоматизації та
електропривод»,
«Комп’ютерні системи та мережі»,
«Металорізальні верстати та
системи»; з навчальних дисциплін: «Екологічна безпека», «Теоретична механіка»;
у яких узяли участь 550 студентів із 42 вишів України.
2017 р. студенти КрНУ
імені Михайла Остроградського підтвердили високий
рівень своїх наукових досліджень і знань та отримали понад 70 призових місць
у II турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук і 21 призове
місце у ІІ турі Всеукраїнсь-

Переможці й організатори студентської олімпіади з
навчальної дисципліни «Теоретична механіка»

кої студентської олімпіади.
У конкурсі студентських
наукових
робіт
«Від
студентського
самоврядування
–
до
самоврядування
громад»
другу
премію
отримала
студентка
кафедри
економіки Фатич В. В.
Антоненко Дарія
перемогла у другому Міжнародному
українсько-литовському конкурсі малюнків
«Здай кров заради життя»,
що проходив у листопаді
2016–квітні
2017
років.
У Регіональному конкурсі
бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
(м. Полтава) диплом першого ступеня отримала студентка кафедри маркетингу
Залюбовська А. Ю., диплом
другого ступеня – студенти
кафедри економіки Уманець Я. Є. і Терещенко О. П.
Перемоги та здобутки кременчуцьких студентів виявилися 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 і бажаємо успіхів
у подальшій науковій роботі.
У квітні 2017 р. в університеті проходила ХXІV Міжнародна науково-практична
конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Актуальні проблеми життєдіяльності
суспільства».
Для участі в конференції
заявлено 390 доповідей, у
тому числі 86 доповідей із 49

вищих навчальних закладів
(установ) зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Казахстан, Польща,
США та ін.) та України. Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці студентів, аспірантів, дійсних
членів Малої академії наук
України. За результатами
конференції
опубліковано
збірник наукових праць.
У березні 2017 року відбулася
XV
Міжнародна
науково-технічна
конференція молодих учених і
спеціалістів
«Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і
оптимізації». За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.
Другого червня на базі
КрНУ імені Михайла Остроградського за підтримки
МОН України вперше відбудеться Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей:
«Економіка», «Менеджмент»,
«Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»,
«Екологія»,
«Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»,
«Автомобільний
транспорт»,
«Транспортні
технології».
Бажаємо учасникам конкурсу натхнення, перемог і
подальших творчих успіхів
у
науковій
діяльності.
Керівник
науковою
діяльністю
студентів,
аспірантів і молодих
учених кандидат педагогічних наук, доцент
Солошич І. О.

17 травня у рамках
святкування Дня університету відбулося засідання
Наглядової
ради
Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського.
Робота Наглядової ради
розпочалася з урочистого
мітингу, присвяченого святкуванню Дня університету
та Дня науки, на якому виступили ректор університету, міський голова та почесні
гості з Києва з найщирішими привітаннями і побажаннями успіхів усьому багатотисячному колективу ВНЗ.
Після мітингу члени Наглядової ради відвідали
виставку наукових досягнень кафедр університету.
Особливу
зацікавленість гості виявили до
розробок, що стосуються
енер го р е с у р с о збе ре ж е ння в електротехніці та
електромеханіці,
використання нетрадиційних і
відновлювальних
джерел
енергії, діагностики стану
здоров’я людини, упровадження новітніх технологій у навчальний процес.
Робота Наглядової ради
продовжилася засіданням,
на початку якого виступив
голова міста Кременчук Малецький В. О., який привітав
університет зі здобутками
та перемогами, запевнив
у розумінні проблемних
питань
його
діяльності
та висловив надію на подальшу плідну співпрацю.
Далі
ректор
Університету
професор

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової ради
Загірняк М. В. виступив з доповіддю «Про результати роботи університету
за
2016–2017
навчальний рік
і перспективи його розвитку».

народному рівні, а також
окреслив коло питань, вирішення яких дозволить ВНЗ
і надалі ефективно функціонувати та забезпечувати
високу якість освітніх послуг.

Професор
Ляшенко
В.
П.
розповідає
академіку
Гуржію А. М. про досягнення у сфері автоматизованих
систем пожежогасіння, що розроблені у рамках міжнародної
україно-французької госпдоговірної тематики
У своїй ґрунтовній доповіді Михайло Васильович наголосив на вагомих
здобутках
університету
на національному та між-

Міський голова Малецький В. О. вітає ректора КрНУ
Загірняка М. В. і членів Наглядової ради з Днем університету

Під
час
обговорення
виступили:
– член Наглядової ради
КрНУ Бугайчук В. М., який
зауважив, що необхідно

звернутися до міської влади
з проханням ужити дієвих
заходів щодо збільшення
обсягів навчального навантаження з фізики і математики та створення профільних фізико-математичних
класів у школах
міста;
– член Наглядової ради
КрНУ Леготкін Г. І. із пропозицією посилити практичну підготовку студентів
на підприємствах, установах і організаціях міста для
забезпечення
відповідного кваліфікаційного рівня
випускників
університету і скорочення часу на їх
адаптацію на виробництві;
– голова Наглядової ради
КрНУ Кириленко А. В.,
який зазначив, що у роботі
університету
прослідковується позитивний рух і
запропонував схвалити роботу ректора Загірняка М. В.
Звіт ректора про роботу університету був одностайно схвалений членами
Наглядової
ради.

Ректор КрНУ професор Загірняк М. В. звітує перед
Наглядовою радою про діяльність університету

КОРОЛЕВА УНІВЕРСИТЕТУ – 2017

Наприкінці
травня
у
міському Палаці культури
відбувся фінал 12-го традиційного щорічного найпопулярнішого в Кременчуці
молодіжного проекту «Королева КрНУ – 2017». Він
зібрав велику аудиторію
палких
шанувальників
дівочої краси та чарівності.
Яскраве та насичене змістом шоу мало тематичну
назву з філософським підтекстом «Чотири стихії –
гармонія природи і життя».
Вельмишановне
журі
очолював перший проректор Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського,
доктор біологічних наук,
професор Володимир Валентинович
Никифоров.
Також у складі журі:
директор
торгової
марки «Прикраси для жінок
«Квітка колібрі» Михайло
Михайлович Ярина; заступник директора модного
бутіка «Золото плюс» Олена Анатоліївна Кравченко;
директор модельної агенції «Victory&Beauty» Віктор Гринченко; керівник
студії танцю «Реверанс»
Анастасія Зеленська; програмний директор радіо
«Кременчук energy.106 FM»
Тарас Ільїн, який 4 роки
поспіль був ведучим цього прекрасного конкурсу;
голова студентської профспілки
Кременчуцького
національного університету
імені Михайла Остроградського Олена Лішайова.
12
гарних,
розумних,
талановитих дівчат боролися за корони королеви і
принцес, яких кваліфіковане журі обрало, згідно з
Положенням про конкурс:
шість студенток університету, дві учениці коледжів
і чотири представниці шкіл
міста. Дівчата змагалися у чотирьох номінаціях:
«Інтелект
і
фантазія»,
«Чарівність
і
грація»,
«Краса і талант», «Благородство і жіночність».
Захопливе
змагання
розпочалося з чарівливого дійства конкурсанток
і ведучих, у якому дівча-

та, одягнені у відповідні костюми,
уособлювали чотири стихії: землю,
вогонь, воду та повітря.
У першому етапі змагання під назвою «Інтелект і
фантазія» дівчата, одягнені
в тематичні сукні, поділилися з залом і журі своїми
роздумами про стихії, які
вони уособлюють. Першою
виступила трійка зі стихії
землі: конкурсантка під №
1 – студентка Інституту механіки і транспорту Наталя
Пазинич; фіналістка під
№ 2 – студентка факультету права, гуманітарних і
соціальних наук Олександра Богданова; фіналістка
під № 3 – представниця
факультету
природничих наук Тетяна Ляхович.
Усвідомлення того, що збереження життя у природі є
умовою і запорукою збереження існування людства,
здоров’я, добробуту людини
та щасливого майбутнього, спонукало до роздумів
його учасниць. Думками
про важливість і значення
в житті чотирьох природних стихій і їх гармонійне
поєднання вони поділилися з журі та глядачами.
Вогняна стихія: красуня
під № 4 – студентка факультету права, гуманітарних і соціальних наук
Дар’я
Осіпова;
конкурсантка під № 5 – студентка
факультету економіки та
управління Ксенія Кондратець; учасниця під №
6 – представниця Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем
управління Юлія Конова.
Стихія
води:
учасни-

ця під № 7 – представниця школи № 10 Діана
Сідельнікова; учасниця під
№ 8 – представниця школи № 16 Анна Литвин;
конкурсантка
під
№ 9 – учениця школи
№ 17 Руслана Петрівська.
Повітряна стихія: конкурсантка під № 10 – студентка
Кременчуцького
коледжу КрНУ Вікторія
Свята; конкурсантка під
№ 11 – студентка Кременчуцького медичного коледжу імені Володимира
Івановича
Литвиненка
Анастасія Яцюк; учасниця
під № 12 – учениця гімназії № 5 імені Тараса Шевченка Тетяна Григоренко.
Цей конкурс проходив паралельно з конкурсом «Краса і талант». Кременчужани
переконалися в тому, що в
нашому місті достатньо талановитих леді. Дівчата радували своїми запальними
та зворушливими танцями,
гарним співом, авторською
прозою та навіть декламуванням класиків. Третій
етап конкурсу – дефіле в
топах і парео – це своєрідний аналог виходу в купальниках. Етап називався
«Привабливість і грація», і
дівчата дійсно привертали
увагу та виглядали дуже
ефектно. Під час дефіле на
екрані присутні могли побачити фотосесії красунь і послухати їх короткі розповіді
про себе. У цьому конкурсі
журі оцінювало гармонійність тіла, пропорційність
фігури і пластику рухів.
Фінальним етапом боротьби за звання «Королева
КрНУ – 2017» традиційно

було дефіле у вечірньому
вбранні. На останньому етапі «Благородство і жіночність» журі оцінювало вміння носити вечірнє вбрання,
легкість ходи на підборах,
а також неповторність і загадковість жіночого образу.
Усі дівчата були настільки щирими та привабливими, що інтрига щодо корони
королеви зберігалася упродовж усього вечора. За підсумками лічильної комісії
та рішенням журі були присвоєні титули: «Принцеса
Чарівності» – фіналістці
№ 10 Вікторії Святій – студентці
Кременчуцького
коледжу КрНУ; «Принцеса Фантазії» – учасниці
№ 8 Анні Литвин – учениці школи № 16. Віце-королевою відкритого конкурсу
«Королева
КрНУ
– 2017» стала учасниця під
№ 2 Олександра Богданова – студентка факультету права, гуманітарних і
соціальних наук. Найвищу
оцінку і титул королеви
Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського
2017
року
отримала
фіналістка
під
№ 5 Ксенія Кондратець
– студентка факультету
економіки та управління.
Учасниці дефілювали у
елегантних сукнях, змагалися
в
інтелектуальному конкурсі, уражали
своїми образами і талантами журі та глядачів, за
що ми їм безмежно вдячні,
а також усім, хто допоміг
організувати це прекрасне свято інтелекту, краси, таланту та жіночності.

Фотозвіт проекту «Королева КрНУ – 2017»

У КрНУ відбулася презентація проекту «Startup
Кременчуцького національного університету
імені
Михайла Остроградського».
Цей проект включив у
себе декілька стартапів, що
можуть бути реалізовані
університетом. Ці проекти
розроблені командою координаторів кандидата технічних наук Бойка С. М., кандидата економічних наук
Петченко М. В., кандидата
технічних наук Яцини М. М.
Також на презентації були
присутні: перший проректор
Никифоров В. В., старший
викладач
кафедри фінансів і кредиту
Волошина О. В., начальник центру міжнародної
діяльності Гладир А. І.,

STARTUP У КРНУ

начальник науково-дослідної частини Троцко О. В.
Як зазначив Бойко С. М., на
сьогодні стартапи є однією
з рушійних сил у сучасній
економіці і, як правило,
зароджуються в університетах різних країн світу.
Проекти
координатора Бойка С. М.: «Університетський
ліцей»;
«Трансфер
технологій
і патентів»; «Реклама».
Кооринатор
доцент
Яцина М. М. представив
проект «Онлайн освіта».
Проекти
координатора
Петченко М. В.: «Вебінари у
прямій трансляції, запис
лекційного матеріалу, лабораторних, практичних
(семінарських) занять з
навчальних дисциплін»;

«Тематичні
майстеркласи у стінах університету»;
«Еко-фуд
в
університеті
(авторські
рецепти страв і напоїв,
еко-дизайн)»; «Тематичні екскурсії. Тематичні
та інтерактивні квести
за освітніми програмами та іншими напрямами в м. Кременчук і

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ

Під час святкування Дня
науки в Кременчуцькому
національному університеті
імені Михайла Остроградського відбулося вручення
нагород переможцям і лауреатам Конкурсу молодих
журналістів,
присвяченого
пам’яті народного депутата України першого скликання, старшого редактора
молодіжної студії «Гарт»
національного
телеканалу УТ-1 Вадима Бойка.

Вручення нагород відбулося під час презентації книги доцента кафедри теорії,
історії держави та права
КрНУ імені Михайла Остроградського Олександра Уріна
«Народження та гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за
незалежність
України»,
у якій чимало сторінок присвячено історії міста, що
пов’язана з життям і діяльністю Вадима Бойка. Книга
присвячена світлій пам’яті
журналіста, нардепа від Кременчуцького Автозаводського
округу № 320 Вадима Бойка.
На презентації були присутні багато політичних і
громадських діячів періоду
боротьби за демократичні
зміни та здобуття Україною
незалежності, довірені особи Вадима Бойка – автор
монографії Урін Олександр
Веніамінович, журналіст і
літературний редактор мо-

нографії Гаркуша Анатолій
Миколайович, юрист Сапко
Микола Вікторович; журналістка, організатор традиційного конкурсу «Пам’яті
Вадима Бойка» Билина Юлія
Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права гуманітарних
і соціальних наук Поясок Тамара Борисівна, а також учні,
студенти, учасники конкурсу.
Актуальність теми цього наукового дослідження
полягає в тому, що народження і гартування демократії у Кременчуці під час
боротьби за незалежність
України недостатньо вивчене, але цей досвід має
значення для сучасності.
Основна увага автора монографії зосереджена на
консолідації демократичних
сил Кременчука у відстоюванні свободи слова нардепом Вадимом Бойком, який
трагічно загинув 14 лютого

прилеглих територіях».
Усі проекти дуже зацікавили присутніх і бурхливо
обговорювалися, а під час
презентації виникало багато ідей і доповнень до
запропонованих
проектів.
Але
можна
впевнено сказати, що підґрунтя
для
подальших
звершень
закладено.

1992 року. Це дослідження певною мірою заповнює
«білі плями» історії Кременчука, тому буде корисним поповненням фондів
бібліотек, архівів, музеїв.
Його можна використовувати як посібник для викладання навчальних дисциплін гуманітарного циклу.
Монографія
містить
4 розділи, у яких описані
демократичні
процеси
в
Кременчуці 80–90-х років
ХХ ст., а також розповідь
про вибори в Кременчуці
1990 року, крах партійної
системи, спекотне політичне літо 1991 року, спробу
держперевороту в СРСР,
становлення
незалежності
України, нове про обставини загибелі Вадима Бойка, політичні проблеми в
місті на початку 1992 року.
Видання
незабаром
буде передано до міських бібліотек і бібліотек

Інститут Механіки і Транспорту святкує 25-й День народження
Цьогоріч День народження Інституту механіки і
транспорту був особливим,
адже йому виповнилося
25 років. Із цієї нагоди
відбувся святковий концерт. Актова зала корпусу № 5 зібрала багато
студентів
і
викладачів,
а
також
випускників.
Концерт розпочався звучанням гімну ІМіТ. Першим
привітав присутніх директор – Воробйов Віктор Васильович. Він розповів про
історію створення інституту, згадав про випускників
і
нагородив
грамотами
найактивніших студентів за
їх досягнення у наукових,
творчих і спортивних напрямах. Потім присутні мали
можливість
насолодитися
творчими номерами студентів, які підготували насичену концертну програму.
Глядачів уразили хореографічні
постановки
танцювального
колективу ІМіТ, вокальні номери

у сольному, дуетному та
колективному
виконанні.
Уперше
студенти
показали
акапельне
виконання пісні, що запам’яталася
присутнім.
Як зазначив ведучий концерту: «Який же День народження без гостей?». Свято ІМіТ не було винятком,
адже гостями були учасники театру «МО» Максим Воробйов і Євген Льопа зі своєю
театральною постановкою.
Під час виступу вони яскра-

во підтримали атмосферу
Дня народження та подарували глядачам гарний
настрій і позитивні емоції.
Також до Дня інституту
було проведено опитування
серед студентів для визначення кращих викладачів з
кожної кафедри інституту.
Найбільшу кількість голосів
набрав викладач кафедри
технології машинобудування Аргат Роман Григорович.
До Дня ІМіТу на кафедрі
«Автомобілі і трактори» було

Концерт-вітання для ветеранів

Традиційно
напередодні
9-го травня студенти Кременчуцького національного
університету імені Михайла
Остроградського
привіта-

ли ветеранів Кременчуцького обласного госпіталю з
Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Колективи
художньої

самодіяльності та творча молодь університету піснями,
добрим словом, душевною
музикою та проникливими
хореографічними постанов-

проведено конкурс «Інформаційні технології 3D-моделювання».
До
участі
були запрошені студенти
3–5 курсів машинобудівних спеціальностей. Під
час святкування переможців було нагороджено грамотами та подарунками.
Насамкінець слід зазначити, що студенти не тільки
навчаються, а й знаходять
час для творчості, кожного року дивуючи цікавими
концертними
номерами.

ками підтримали ветеранів.
Завдяки спільним зусиллям під час заходу панувала
приємна
атмосфера
і
радісний
настрій.
Сьогодні залишилося так
мало людей, яким особисто
можна сказати «спасибі»
за перемогу над нацизмом.
Дуже хочеться, щоб теперішні та майбутні молоді
покоління шанували і поважали цей важливий день
і все, що з ним пов’язано.
Представники як молодого, так і старшого поколінь
однаково
прагнуть
миру
для своїх сімей і країни.

Перемога на Міжнародному конкурсі

За підсумками ІІ Міжнародного українсько-литовського конкурсу малюнків

«Здай кров заради життя»,
що проводився Всеукраїнською молодіжною громадсь-

кою організацією «Серце до
серця» спільно з Литовським
національним центром крові
за підтримки
Міністерства культури України,
Посольства
Литовської
Республіки в Україні, студентка першого курсу Кременчуцького
національного
університету
імені
Михайла Остроградського
кафедри «Українознавство»
групи ДЗН-16-1 Антоненко
Дарія перемогла у цьому
конкурсі, посівши перше

місце у категорії «Студенти
професійно-технічних ВНЗ».
Загалом у конкурсі взяли
участь понад 10 тисяч учнів, студентів навчальних
закладів України та Литви.
Церемонія нагородження
переможців і призерів конкурсу відбулася 5 травня
2017 р. у Посольстві Литовської Республіки в Україні.
Вітаємо Антоненко Дарію з
перемогою та дякуємо її творчому керівнику старшому
викладачеві Осадчому В. В.

КВН «Кубок гумору – 2017» у КрНУ імені Михайла Остроградського
11 травня актову залу корпусу № 5 Кременчуцького
національного університету
імені Михайла Остроградського заповнили усі охочі,
аби побувати на найвеселішому та найпопулярнішому
серед студентства заході –
КВН «Кубок Гумору – 2017».
Один на один у гумористичному «батлі» зіграли
між собою дві команди КВН
– Збірна КрНУ імені Михайла Остроградського, у
складі якої найвеселіші студенти університету, і Чемпіони Головної Ліги КВН
України «Vostok.UA» – Збірна Харкова «Банківська».
Право визначати переможців та оцінювати жарти
команд було надано компетентному та справедливому
журі: організатору Ліги КВН
університету Андрію Ковіньку, авторам та акторам збірної КВН «Лукас» Віталію Куваннікову, Юрію Пасічнику,
Кирилу Головкіну, який за
сумісництвом ще й хореограф, і голові студентського
профкому Олені Лішайовій.
Після початку та представлення команд і журі позитивний ведучий Влад Сахно запропонував глядачам
у залі трохи розігрітися та
ще й виграти купон зі знижкою. Для цього глядачам потрібно було поімпровізувати
зі створенням слогана для
одного зі спонсорів. Багато
охочих узяли участь у дійстві, що неабияк налашту-

вало на позитив і зарядило
енергією усіх присутніх.
А чим же нас радували
команди? Своїм гумором у
чотирьох конкурсах, першим з яких була «Візитка»,
де команди представляли
себе, демонстрували жарти з
життя та показували смішні
сценки. Не обійшлося і без
«Розминки», де командам
потрібно було відповідати
смішними та влучними жартами на питання, що лунали
від журі та глядачів із зали,
чомусь цей конкурс для команд виявився найважчим.
«Імпровізація», куди ж без
неї, це було щось новеньке.
Для цього конкурсу запрошували охочого з зали, який
мав виконувати якийсь нестатичний, але одноманітний рух, а команди протягом
певного часу вигадували
жарти, і звичайно ці жарти

мали «перегукуватися» з виконуваним рухом. Імпровізувати завжди важко, але
учасники впоралися зі своїм
завданням. Прекрасним завершенням вечора виявився
конкурс «Домашнє завдання», тут команди «відривалися на повну», жартували
на найактуальніші життєві
теми, провели власне «Євробачення» і навіть улаштували
пісенний
«батл».
Сучасний гумор і неймовірна
імпровізація
не
залишили
нікого
без
позитивних
емоцій.
«Кубок» проходив у атмосфері дружнього суперництва:
команди радували свіжими
жартами,
уболівальники
та глядачі віддячували шаленими оваціями, а члени
журі були дуже прискіпливими, але справедливими.
Неймовірна атмосфера в

залі, щирий сміх і вигуки
підтримки запам’ятаються
усім присутнім. І ось, нарешті, довгоочікувана вирішальна мить! Журі високо
оцінило виступи команд.
Пролунала подяка за чудову гру, потужну підтримку
вболівальників, а потім –
рішення щодо переможців.
За результатами гри кубок
виборола Збірна Харкова
«Банківська». Але солодкі
подарунки від спонсора
«Лукас»
отримали
ТМ
обидві команди. Також було
нагороджено кращу акторку
Юлію зі збірної «Банківська»
і
кращого
актора
Євгенія зі збірної університету. Щиро вітаємо переможців і всіх учасників КВН
«Кубок Гумору – 2017»!
Дякуємо командам за
гарний
настрій і заряд
позитивної енергії!

