
IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА  «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ»

У березні 2018 року в Київсь-
кому Палаці дітей та юнацтва 
відбулася знакова подія освітньої 
галузі України – ІХ Міжнародна 
виставка «Сучасні заклади освіти» та  
VII Міжнародна виставка освіти за 
кордоном «World Edu».

Цьогоріч у роботі виставки взяли 
участь 758 учасників із 25 регіонів 
України та 12 країн світу: Словач-
чини, Чехії, Німеччини, Іспанії, 
Канади, США, Болгарії, Польщі, 
Молдови, Грузії, Латвії, Китаю.

Роботу виставки супроводжує 
змістовна тематична програма  
з актуальних питань забезпечення 
якості освіти, реалізації завдань. 
Відбудеться 74 конференції, пре-
зентації, семінари, тренінги тощо.

Дев’ятий рік поспіль університет 
бере участь у цьому заході. 

Представниками від університету 
були начальник науково-дослідної 
частини к. т. н., доц. Троцко О. В.  
і співробітник відділу міжнародних 
зв’язків, аспірант кафедри САУЕ 

Мошковський В. Ю. До експозиції 
КрНУ була прикута увага числен-
них відвідувачів і почесних гостей.

Досягнення університету були 
відзначені журі та оргкомітетом 
виставки –  КрНУ отримав Гран-Прі  
«Лідер наукової і науково-технічної 
діяльності», а також п’ятий рік поспіль 
високу якість наукових праць наших 
науковців відзначено «Сертифікатом 
якості наукових публікацій» відповідно 
до показників міжнародної наукоме-
тричної бази даних Scopus.

ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ  
ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ 2017 РОКУ

Премією  Президії  НАН  України  
для молодих учених і студентів за 
кращі наукові роботи 2017 року була 
нагороджена к. т. н., доцент кафе-
дри «Системи електроспоживання 
та енергетичного менеджменту» 
Чорна Вікторія Олегівна за роботу  
«Електротехнічний комплекс промис-
лового електрорухомого транспорту 

з елементами контролю технологіч-
них параметрів і захисту складових». 
Робота має набути широкої прак-
тичної реалізації на підприємствах 
залізорудної та гірничої галузі.

Чорна В. О. постійно бере ак-
тивну участь у міжнародних 
науково-технічних конференціях, 
є автором 86 наукових публікацій,  
у тому числі семи патентів України, 
одного навчального посібника,  
є керівником випускних атеста-
ційних робіт і науково-дослідної 
роботи студентів.

Водночас грамотою президії НАН 
України було нагороджено Бедрій 
Тетяну Олегівну, студентку п’ято-
го курсу кафедри «Біотехнології 
та біоінженерія» за роботу «Роз-
робка проекту біогазової станції  
на комплексному субстраті із 
застосуванням віртуальної систе-
ми автоматизації та управління» 
(науковий керівник к. х. н., доц. Коз-
ловська Т. Ф.)

Вітаємо! Бажаємо і надалі 
сприяти прогресу наукової дум-

ки, робити достойний внесок  
у розвиток науки!

Чорна Вікторія Олегівна

Бедрій Тетяна Олегівна



НАУКОВІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ
Студенти та викладачі університе-

ту тісно і плідно співпрацюють задля 
досягнення спільної мети – розвитку 
наукової діяльності та підвищення 
якості освіти. Вони беруть участь  
у різноманітних олімпіадах, конфе-
ренціях, конкурсах наукових робіт, 
що проводяться як у КрНУ, так і в 
університетах інших міст України. 

За результатами II туру Всеу-
країнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності 
«Електричні машини та апарати», 
що проводився на базі універ-
ситету, дипломи першого 
ступеня вибороли вісім авторів, 
дипломи другого ступеня – 14,  
дипломи третього ступеня – 22.

 Дипломи другого ступеня отри-
мали студенти Сироватіна Наталія 
Леонідівна (гр. ТЗС-17-1м) і Гор-
пиненко Владислав Сергійович  
(гр. ЕВ-16-1м). Дипломи третьо-
го ступеня отримали студенти 
Олійник Андрій Миколайович  
(гр. ЕМА-17-2м), Рева Ігор Воло-
димирович (група ЕМА-16-1м),  
Нікітіна Катерина Олексіївна  
(гр. СУ-17-2м). 

Уже три роки поспіль студенти 
КрНУ беруть участь у Всеукраїн-
ському конкурсі студентських 
наукових робіт у галузі «Військові 
науки». 

Цьогоріч конкурс проводився в 
Національній академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагай-
дачного (м. Львів).

У результаті прилюдного за-
хисту робіт студентка п’ятого 
курсу спеціальності «Прикладна 
механіка» Л. Леонтьєва посіла дру-
ге місце, а студент четвертого 
курсу спеціальності «Транспортні 
технології» В. Мостяєв – третє.

 Наприкінці березня у Харківсь-
кому національному економічному 
університеті ім. С. Кузнеця відбула-
ся підсумкова науково-практична 
конференція Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Туризм». 

Студентка Леснікова Юлія під 
керівництвом доц. Ліхоносової Г.С. 
здобула ІІ місце серед 104 учас-
ників і нагороджена Дипломом ІІ 
ступеня за перемогу у ІІ турі Всеу-
країнського конкурсу студентських 
наукових робіт. 

Водночас у березні 2018 року 
відбувся ІІ етап Усеукраїнської сту-
дентської олімпіади «Електричні 
машини та апарати». 

Більшість студентів, які брали 
участь в олімпіаді, показали висо-
кий рівень підготовки з навчальних 
дисциплін, на підставі яких було 

складено конкурсні завдання. 
Команда Кременчуцького на-

ціонального університету імені 
Михайла Остроградського посіла 
почесне третє місце. 

Призові місця також здобули  
і студенти кафедри «Електрон-
ні апарати», що брали участь  
у ІІ турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2017/2018 н. р. за спеціалі-
зацією «Автоматизовані комплекси 
радіоелектронних виробництв» 
у Харківському національному 
університеті радіоелектроніки. 

І місце у II турі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціалі-
зації «Автоматизовані комплекси 
радіоелектронних виробництв» 
здобув Д. Соляник. 

При цьому, не зупинившись 
на досягнутому, студенти ка-
федри «Електронні  апарати»  
Д. Соляник і В. Коваленко вибороли 
ІІ командне місце у II турі Всеу-
країнської студентської олімпіади  
2017–2018 н. р.  за спеціалізацією 
«Автоматизовані комплекси радіо-
електронних виробництв». 

Підтримка, цілеспрямованість 
і взаємодопомога – запорука 
успіху наших студентів, які пока-
зують гарні результати та щороку 
піднімаються на щабель вище, 
упевнено крокуючи шляхом су-
спільства знань.

 Перемоги у  конк урсах
 наукових робі т

Результати  проведення 
ол імп іад

Переможці II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електричні машини та апарати»



Міжнародна мобільність лектора з Абертейського університету

З 27 лютого по 6 березня 2018 р. 
в Кременчуцькому національному 
університету імені Михайла Остро-
градського відбувалася реалізація 
чергової міжнародної програми 
кредитної академічної мобільності 
Еразмус+, учасником якої цьо-
го разу був лектор Бізнес-школи 
Абертейського університету (бри-
танського університету в Шотландії, 
м. Данді) доктор Бібек Бхатта. 

Він провів лекції та семінари з те-
матики фінансового менеджменту 
та інвестування. Також програма 
передбачала численні зустрічі зі 
студентами та викладачами фа-
культету економіки та управління. 

На зустрічі з ректором КрНУ 
проф. М. В. Загірняком і директо-
ром центру міжнародної діяльності 
доц. А. І. Гладирем доктор Бібек 
Бхатта відзначив високий рівень 
підготовки українських студентів, 
подякував за якісну організацію 
програми перебування в КрНУ 
та висловив упевненість у необ-
хідності подальшого зміцнення 
міжнародних відносин між універ-
ситетом і Бізнес-школою Данді.

Викладачі та студенти кафедр 
«Облік і фінанси» і «Туризм» також 
сформували культурну програму 
та провели екскурсії для гостя з 
партнерського університету.

РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОГО НАУКОВОГО ПРОЕКТУ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Академічна мобільність  
викладачів 

у рамках Еразмус+

У лютому 2018 року в рамках про-
грами Еразмус+ викладачі кафедри 
обліку і фінансів доц. Загірняк Д. М.,  
доц. Ховрак І. В. спільно з  
доц. кафедри інформатики та ви-
щої математики Почтовюк С. І. та  
старш. викл. кафедри філології та ви-
давничої справи Перевознюк В. В. 
відвідали AbertayUniversity (Данді, 
Шотландія, Великобританія).

Академічна мобільність була 
спрямована на обмін досвідом  
у сфері застосування інноваційних 
методів викладання, формування 
фахових компетенцій та оцінювання 
якості навчання. 

Програма стажування була  
насичена змістовними дискусіями, 
консультаціями, лекціями та практич-
ними заняттями.

Викладачі КрНУ мали можливість 
ознайомитися зі структурою універ-
ситету та організацією навчального 
процесу. 

Важливим результатом візиту було 
узгодження напрямів поглиблення 
співробітництва між університетами.

Українсько-французький науковий 
проект з відновлюваної енергетики пе-
редбачав наукове стажування на базі 
університету магістранта Католицького 
інституту мистецтв і ремесл (Франція),  
з яким у КрНУ з 2014 року діє договір 
про співробітництво. 

Стажування французького ма-
гістранта здійснювалося під 
керівництвом науковців кафе-
дри систем електроспоживання  
та енергетичного менеджменту за 
співпраці з компанією «Інновацій-
ні енергетичні технології» (м. Київ). 

Для реалізації міжнародного 
проекту та побудови соняч-
ної мережевої електростанції 
(СЕС) невеликої потужності  
ТОВ «Інноваційні енергетичні 
технології» надало університету 
обладнання компанії фірми KOSTAL 

SolarElectricGmbH (Німеччина)  
і комплект сучасних тонкоплів-
кових фотоелектричних модулів 
загальною площею 10 м², загаль-
на вартість якого склала близько 

€3000. Модулі були встановлені на 
фасаді університету. Це ще один 
важливий крок КрНУ в розробці 
проектів з відновлюваної енерге-
тики.



«Студентська Весна КрНУ – 2018»
Щорічний мистецький фестиваль-конкурс

У Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остро-
градського розпочався мистецький 
фестиваль-конкурс «Студентська 
Весна КрНУ – 2018».

Перший тур фестивалю був 
розділений на два етапи, які про-
ходили 21-го та 22-го березня  
в актовій залі п’ятого корпусу. 

На кожному з етапів студенти 
факультетів та інститутів КрНУ де-
монстрували глядачам і членам 
журі свої концертні програми. Цьо-
горіч І тур фестивалю проходив під 
гаслом  «Гумор для студента – дже-
рело енергії та наснаги».

Цьогоріч свої концертні програ-
ми представили студенти інституту 
механіки і транспорту, факультетів еко-
номіки та управління, електроніки 
та комп’ютерної інженерії, пра-
ва, гуманітарних і соціальних наук,  
природничих наук.

Оскільки тематикою цьогорічно-
го фестивалю був гумор,  запальні 
та веселі студенти почували себе як 
риба у воді. Усі виступи були прони-
зані жартами, кумедними історіями зі 
студентського життя, гуморесками та 
пародіями, тож зал наповнювала теп-
ла атмосфера усмішок і оплесків. 

Учасники фестивалю дивували 
вокально-хореографічними номе-
рами, яких було досить багато, проте 
наскільки різними вони були: зво-
рушливі, запальні, сучасні, народні, 
танцюристи в пуантах і кросівках 
– усе це можна було побачити на 
сцені. Кожна команда мала свою 
родзинку: тут і світлодіодне шоу,  
і акробатика, і навіть образотвор-
че мистецтво. 

Відтак, справжнім початком вес-
ни для студентства була не дата за 
календарем, а відкриття фестивалю 
«Студентська Весна КрНУ – 2018»! 
Дякуємо всім учасникам та організа-
торам за збереження та продовження 
традицій студентського життя, гарний 
настрій і щирі посмішки!

Призначення іменних стипендій на весняний семестр 2017/2018 н. р.

За визначні успіхи у навчанні та 
науковій роботі іменні стипендії 
призначено таким студентам:

І. О. Филь (ДЗН-15-1) 
І. С. Сергієнко (СУ-16-1м) 
В. М. Стаднику (МБ-14- 1)
Ю. І. Стадниковій (ТР015-1)
А. С. Катенкарь (ЗЛ-14-1)  
А. А. Гладирю (КІ-16-2с)
За активну участь у громадському 

житті міста та університету стипен-
дії призначено: 

І. І. Гордієнко (СУ-17-2м)
В. Р. Соломиці (ФБС-16-1)
О. Д. Матвійцю (ПЗс-17-1с)
В. О. Шкуратьку (ГМс-16-2) 
Т. М. Золотоволос (БТ-14-1) 
А. Д. Матвєєву (РТ-16-1)
До стипендії Президента України на 

весняний семестр 2017/2018 н. р. було 
представлено:

 М. В. Даєву (ЕТ-17-2м) 
 Ю. Р. Сосновську (ТР-14-1) 
 О. Г. Дорошенко (ТТ-14-1)

Вітаємо студентів КрНУ  та 
бажаємо подальших успіхів  
у навчанні!


