ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми
сталого розвитку освіти і науки»
Конференція проходила 11–12 травня
2018 року і була присвячена 100-річчю
НАН України та 155-річчю академіка
В. І. Вернадського.
У
ній
взяли
участь
провідні науковці НАНУ (академіки-секретарі Кириленко О. В.,
Пономаренко О. М.), НАПНУ
(академік Гуржій А. М.), керівники
органів місцевого самоврядування
(заступник голови обласної ради
Ханко О. М., перший заступник міського голови Кременчука
Пилипенко В. М.), представники підприємств, закладів вищої
освіти і наукових установ України,
Білорусі, КНР, Словаччини, Чехії,
Польщі, Словенії, Казахстану.
Академік НАПНУ, ректор КрНУ
М. В. Загірняк зазначив: «Саме Кременчуччина є складовою частиною
ланцюга наукових досліджень видатного вченого, результатом яких
є концепція біосфери з її головним
чинником – живою речовиною.
Тому тут традиційно збирається наукова спільнота, щоб обговорити та
віднайти нові шляхи забезпечення

сталого розвитку освітньо-наукової
сфери діяльності сучасного соціуму
завдяки координації співробітництва між науковцями, державними
органами управління та самоврядування, бізнес-структур».
На конференції були прийняті
важливі рішення, у тому числі
створення Міжнародного Фонду
наукової спадщини В. І. Вернадського (МФВ), у рамках якого планується
відновлення садиби академіка
В. І. Вернадського в Шишаках
Полтавської області, створення
геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Старе
глинище» у смт Омельник, описане
В. І. Вернадським 1890 р.
Учасники конференції також ініціювали прийняття обласної програми
«Інноваційний розвиток науки та технологій Полтавщини» на період до
2025 року, створення в університеті
лабораторії природничих наук для
колективного користування дійсними
членами Позашкільного навчального
закладу Полтавської обласної ради
«Мала Академія наук учнівської молоді».

ВІТАЄМО!
Указом Президента України від
19 травня 2018 року № 135/2018 з
нагоди Дня науки Загірняк Михайло
Васильович – ректор Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського – нагороджений орденом князя Ярослава
Мудрого V ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної
науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм.
Колектив університету щиро
вітає Михайла Васильовича з цією
високою нагородою. Бажаємо міцного здоров’я, нових здобутків,
невичерпної енергії та невтомності
в повсякденній відповідальній роботі на благо нашого університету,
вищої освіти України.

Вітаємо співробітників
нашого університету
з досягнутим визнанням!
Кременчуцький
національний
університет імені Михайла Остроградського посів 4-те місце серед
закладів вищої освіти України та
632-ге місце у світі за показниками міжнародного рейтингу Round
University Ranking (RUR).
У рейтингу подано порівняння 930 провідних університетів
з 80 країн світу протягом 8 років
(2010–2017 рр.). Наш університет
уже другий рік поспіль знаходиться
в цьому рейтингу на одному рівні з
провідними закладами вищої освіти
України.

ХХV Міжнародна науково-практична конференція студентів,
аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми
життєдіяльності суспільства»
25–26 квітня 2018 року у
КрНУ імені Михайла Остроградського було проведено ювілейну
ХХV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів,
аспірантів і молодих учених
«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».
Географія і кількість учасників
конференції зростає з кожним
роком. 2018 року в конференції
взяли участь молоді вчені з Чехії,
Бельгії, Португалії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Білорусі, Китаю,
Канади, Німеччини, Швеції.
Для участі в конференції було заявлено 390 наукових доповідей, у
тому числі 69 доповідей з 36 вищих
навчальних закладів зарубіжжя та
України, а також представники Малої
академії наук і Кременчуцького медичного коледжу.

Під час проведення конференції з вітальним словом до
науковців звернулися перший
проректор Кременчуцького національного університету імені
Михайла
Остроградського
д. б. н., проф. В. В. Никифоров,
перший заступник міського голови
м. Кременчук В. М. Пилипенко та
доктор філософії Вищої школи європейських досліджень Штефан
Каван (Чеська Республіка).
Зацікавили присутніх пленарні доповіді к. пед. н., доц. І. О. Солошич
«Активізація науково-дослідницької
діяльності студентів, аспірантів і молодих учених» та аспіранта Манько
Романа «Можливості та перспективи
роботи студентів та аспірантів у науковій сфері».
За результатами конференції було
видано збірник матеріалів.

ІV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні
проблеми сучасного суспільства»
19–20 квітня 2018 р. у КрНУ
імені
Михайла
Остроградського на кафедрі психології,
педагогіки та філософії відбулася
ІV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні
проблеми сучасного суспільства»,
присвячена Всеукраїнському дню
психолога за підтримки МОН України, Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України
та ін. У конференції взяли участь
188 осіб, у тому числі й зарубіжних

країн (Польщі, Німеччини, Португалії, Казахстану, Китаю).
У межах конференції проводилися різномантні майстер-класи.
Також
відбувся
практичний
семінар, присвячений критичному осмисленню вчителем викликів
епохи інформатизації у світлі
вітчизняної освітньої реформи –
«Критичне мислення вчителя як
запорука його ефективної діяльності в умовах реформування
освіти».

Результати Міжнародного
конкурсу студентських
наукових робіт
З 19 по 24 травня на базі КрНУ
за підтримки МОН України, відбувся
Міжнародний
конкурс
студентських наукових робіт за
спеціальностями: 015–«Професійна освіта (за спеціалізаціями)»,
051–«Економіка»,
073–«Менеджмент», 076–«Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»,
101–«Екологія», 141–«Електроенергетика,електротехнікатаелектромеханіка»,
274–«Автомобільний
транспорт»
і 275–«Транспортні технології».
Конкурс проводився з метою інтеграції України у світовий
освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків,
стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними
сучасними технологіями, створення умов для формування
інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.
Конкурсна
комісія
розглянула понад 400 студентських
наукових робіт, що надійшли з
230 закладів вищої освіти, серед
яких: Kickapoo High School (США),
Lanzhou Jiaotong University (Китай),
Аріельський університет (Ізраїль),
WSL (Wyższa Szkoła Lingwistyczna )
(Польща), Вроцлавська Вища Школа Банкова (Польща), Вища школа
менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Університет
Матея Бела (Словаччина), Інститут
технологій і бізнесу.
Автори кращих наукових робіт
узяли участь у підсумковій науково-практичній скайп-конференції.
За результатами наукових доповідей визначено переможців,
яких нагороджено дипломами
І–ІІІ ступенів за кожною галуззю
знань і сертифікатами учасника.
Організаційний комітет конкурсу
висловлює щиру подяку всім студентам та їх науковим керівникам,
які взяли участь у конкурсі, бажає
творчої наснаги та подальших перемог!

Академічна мобільність у рамках програми Еразмус+
Завдяки програмі Еразмус+ наш
університет зміг налагодити міцні партнерські зв’язки з двома
вищими навчальними закладами
Чехії – Вищою школою Європейських і регіональних досліджень у
Чеському Будейовіце та з Університетом технологій і бізнесу м. Чеське
Будейовіце.
Програма мобільності у Вищій
школі Європейських і регіональних
досліджень у Чеському Будейовіце
(Чехія) проходила з 10 по 16 квітня 2018 р. Участь у програмі взяли
декан ФЕУ, проф. Почтовюк А. Б.,
заступник декана ФЕУ Пряхіна К. А.
та доцент Латишев К. О.
Програма була досить насиченою
і передбачала ділові зустрічі, участь
у конференції та проведення лекцій.
Із заступником декана Мартіном Люстіки було обговорено можливість
співпраці між факультетами у сфері
наукових досліджень і програми
Еразмус +.
Також під час робочого візиту відбулася зустріч з ректором Інституту
технологій і бізнесу Чеське Будейовіце Мареком Вочозка та керівником

відділу міжнародних зв’язків Яном
Грегором. Було досягнуто домовленостей
щодо
написання
спільних статей з науковцями Факультету корпоративної стратегії та щодо
укладання договору про академічну
мобільність у рамках програми ЄС
Еразмус+.
Водночас з 23 по 28 квітня 2018 р.
з візитом до КрНУ прибула делегація
з Вищої школи Європейських і регіональних досліджень у Чеському
Будейовіце у складі трьох учасників:

проректора Ружени Феребаєрової
та доцентів Штефана Кавана і Петра Клімешова, які брали участь у
ХХV Міжнародній науково-практи
чній конференції студентів, аспірантів
і молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».
Програма мобільності також передбачала зустрічі з колегами та
студентами і культурну програму – екскурсію містом, яка була реалізована
студентами спеціальності «Туризм».
У рамках співробітництва між КрНУ
та Університетом технологій і бізнесу м. Чеське Будейовіце з 14.05.18
по 16.05.18 на запрошення ректора
КрНУ керівник відділу міжнародних
зв’язків VŠTE доктор Ян Грегор брав
участь у роботі ХVІІІ Міжнародної
науково-практичної
конференціії
«Ідеї академіка В. І. Вернадського та
проблеми сталого розвитку освіти
і науки».
Також було досягнуто домовленостей про візит ректора VŠTE Марека
Вочозки до КрНУ у вересні 2018 року.

Студент і викладач КрНУ стали призерами Чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA
З першого по шосте травня
2018 року в місті Київ (Міжнародний
виставковий центр) відбувся чемпіонат Світу з кікбоксингу ISKA (ринг
стилі) і відкритий чемпіонат Європи
з кікбоксингу ISKA (татамі стилі), що
зібрали більше ніж 800 спортсменів
із 34 країн.
У складі збірної команди України – представники Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського, студент

кафедри транспортних технологій
групи ТТ-16-1 та кандидат наук з фізичної культури і спорту Скирта Олег
Сергійович завоювали бронзову
і золоту медалі.
Андрєєв В’ячеслав став Чемпіоном
Світу з кікбоксингу ISKA в розділі К-1
(ринг стилі), перемігши представників Польщі, Швейцарії, Китаю та
Англії у ваговій категорії до 71кг і виборов бронзову медаль Чемпіонату
Європи з кікбоксингу ISKA (татамі

стилі) у розділі К-1 лайт.
Кандидат наук з фізичної культури і спорту Скирта Олег Сергійович
на Київському святі спорту також
виборов золоту медаль і став Чемпіоном Європи з кікбоксингу ISKA
(татамі стилі) у розділі лайт-контакту
(вагова категорія – до 75 кг, вікова
категорія – 41–55 років (masters),
здолавши на шляху до перемоги
спортсменів з Англії та Казахстану.

КОРОЛЕВА КрНУ – 2018
16 травня у міському Палаці культури панувала атмосфера краси
та жіночності, оскільки там відбулася найяскравіша подія цієї
весни – «Королева КрНУ – 2018».
Цьогоріч фінал конкурсу був
приурочений такій значущій для
кожного з нас події – Дню нашого університету. «У квітках віночка
вплетена доля дівоча» – саме ця
тема червоною стрічкою пронизувала увесь конкурс, кожна
конкурсантка представляла квітку,
що найкраще відображала її красу,
грацію та темперамент.
За титул королеви, віце-королеви, а також за перемогу у різних
номінаціях змагалися одинадцять
конкурсанток.
На перших двох етапах конкурсу, що проходили паралельно під
назвами «Інтелект і фантазія» та
«Краса і талант», фіналістки виголошували промови на тему
«Віночок вити – життя любити»,
а також демонстрували свої таланти та вміння. Тож під час першого
етапу глядачі із захопленням спостерігали за нашими учасницями,
які дивували і хореографією,
і вокалом, і стендапом, і навіть балетом.
Наступний блок випробувань
також складався з двох конкурсів.
Перший конкурс – дефіле у топах
і спідничках, другий – дефіле у
вечірніх сукнях. Вишукані та ніжні,
як квіточки, і водночас упевнені
та сильні, дівчата демонстрували
гарну поставу, упевнену ходу та
справжню жіночу грацію.
Отож, у номінації «Інтелект і
фантазія»
перемогла
Марина
Морозова (ФПГСН); у номінації
«Краса
і
талант»
−
Поліна Макаренко (ЗОШ № 31);
у номінації «Привавбливість і

грація» − Анастасія Катенкарь
(ФПГСН); у номінації «Шляхетність
і жіночність» − Наталія Нечипоренко (ВПТУ № 7).
Титул «Принцеса чарівності» було
присвоєно Аліні Зіміній, фіналістці
під № 12 ( КНВК-11). «Принцеса фантазії» – саме це звання виборола
учасниця під № 7 – Анастасія Погрібняк (Медичний коледж).
Віце-королевою Відкритого конкурсу «Королева університету – 2018»
стала учасниця під № 5 – Олена Дорошенко (ІМіТ).

Омріяну корону та почесний
титул королеви Кременчуцького
національного університету імені
Михайла Остроградського 2018 р.
здобула Інна Калішенко – учасниця
під № 5 (ФПН).
Усі конкурсантки гідно виступили й отримали подарунки та квіти
від спонсорів проекту. Водночас
глядачі отримали незабутні враження від побаченого шоу.
З нетерпінням чекатимемо наступного конкурсу, щоб повболівати за
наших учасниць. Дякуємо за участь!

