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«С УЧАСНА ВИЩА ОСВІТА: РЕА ЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕК ТИВИ»

ВІДБУЛАС Я В С ТІНАХ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТ У

14–15 травня 2019 року в Кремен-
чуцькому національному універси-
теті імені Михайла Остроградського 
відбулася міжнародна конференція 
«Сучасна вища освіта: реалії, пробле-
ми, перспективи». Представники семи 
країн-учасниць конференції (Респу-
бліки Корея, Казахстану, США, Поль-
ща, Словаччина, Литва, Португалія) 
обговорювали проблеми, що стоять 
перед вищою освітою, враховуючи со-
ціально-політичні, економічні, психо-
лого-педагогічні виклики сьогодення.

Наша країна була представлена 
провідними університетами Києва, 
Харкова, Вінниці, Дніпра, Кропивни-
цького, Кременчука, Полтави, Тер-
нополя, Кривого Рога. У конференції 
взяли участь 21 доктор наук та 30 кан-
дидатів наук, аспіранти, магістранти з 
провідних ЗВО України. 

Серед представників закордонних 
вишів були: ректор Університету Ма-
тея Бела Владімір Хядловський, про-
ректор з розвитку та комп’ютерних 
технологій Університету Матея Бела 
Марек Дрімал, проректор з економіч-
них питань Університету прикладних 

наук (VIKO) Андреюс Садаускіс, заступ-
ник декана економічного факультету 
Університету прикладних наук (VIKO) 
Ріта Мартісіене та Еразмус-координа-
тор факультету економіки Дангуоле 
Ігнатавічіуте Університету прикладних 
наук (VIKO). 

З вітальним словом до іноземних 
гостей виступив ректор Кременчу-
цького національного університету 
імені Михайла Остроградського, дійс-
ний член (академік) Національної ака-
демії педагогічних наук України, д. т. 
н., професор Загірняк Михайло Васи-
льович.  Слова привітання на адресу 
учасників конференції висловив місь-
кий голова Малецький В.  О. На пле-
нарному засіданні виступили: Луговий 
В. І. – д. пед. н., професор, дійсний член 
НАПН України (академік), перший ві-
це-президент Національної академії 
педагогічних наук України; Буряковсь-
кий С. Г. – д. т. н., професор, директор 
Науково-дослідного та проектно-кон-
структорського інституту «Молнія»; 
Славко Г. В.– к. т. н., доцент кафедри ін-
форматики та вищої математики Кре-
менчуцького національного універси-

тету імені Михайла Остроградського; 
Чрділелі Т. В. – к.філол.н., доцент, зав. 
кафедрою перекладу Кременчуцько-
го національного університету імені 
Михайла Остроградського. Надалі 
конференція продовжила свою робо-
ту у чотирьох секціях. 

Головним результатом візиту де-
легацій іноземних університетів до 
КрНУ стало підписання договорів 
про співпрацю. На офіційній зустрічі 
14 травня ректор КрНУ Михайло За-
гірняк та ректор Університету Матея 
Бела Владімір Хядловський підписали 
договір про співпрацю між універси-
тетами та висловили впевненість, що 
підписання цього документу дасть по-
тужній поштовх для плідної партнер-
ської діяльності. Того ж дня договір 
про співпрацю між нашим універси-
тетом та Університетом прикладних 
наук (VIKO) підписали перший про-
ректор КрНУ Володимир Никифоров 
та проректор з економічних питань 
VIKO Андреюс Садаускіс.

На запрошення міського голови 
Кременчука Віталія Малецького пред-
ставники нашого університету та іно-
земні гості відвідали Кременчуцьку 
міську раду. На зустрічі з мером були 
присутні представники виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради: 
перший заступник міського голови 
Володимир Пелипенко та заступник 
директора з проектної діяльності КП 
«Інститут розвитку Кременчука» Ок-
сана Кузьменко. У ході зустрічі мер 
наголосив, що в розбудові нашого 
міста велику роль відіграє Кремен-
чуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського, який 
упродовж кількох десятиліть є основ-
ним постачальником кваліфікованих 
кадрів для підприємств, організацій, 
установ Кременчука.



ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяль-

ності суспільства»

24–25 квітня 2019 року у Кремен-
чуцькому національному універси-
теті імені Михайла Остроградського 
проведено ХХVІ Міжнародну науко-
во-практичну конференцію студентів, 
аспірантів та молодих учених «Акту-
альні проблеми життєдіяльності су-
спільства» відповідно до Посвідчення 
УкрІНТЕІ «Про реєстрацію Міжнарод-
ної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих уче-
них» № 512 від 18. 10. 2018 р. 

Метою конференції стало: залучен-
ня студентства до наукової діяльності; 
обмін досвідом та ідеями між молоди-
ми вченими, які представляють різні 
наукові школи; стимулювання творчої 
діяльності молодих науковців; ознай-
омлення молоді з результатами остан-
ніх досліджень та інноваційними тен-

денціями в науці.
Географія і кіль-

кість учасників кон-
ференції зростає з 
кожним роком. У 
2019 році в конфе-
ренції взяли участь 
молоді вчені з Чехії, 
Бельгії, Португалії, 
Угорщини, Словач-
чини, Польщі, Біло-
русії, Китаю, Канади, 
Німеччини, Швеції 
та ін.

Візит делегації Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського до Йорданського 

Хашимітського Королівства

З 8 по 12 квітня 2019 року відбулася 
низка робочих візитів офіційної деле-
гації Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остро-
градського на чолі з ректором КрНУ, 
проф. Загірняком М. В. до кількох ви-
щих навчальних закладів Йордансь-
кого Хашимітського Королівства. 

Делегація відвідала: Універси-
тет Аль аль-Байт у місті Эль-Мафрак; 
Університет Аль-Хусейн Бін Талал у 
місті Маан; Ірбідський національний 
університет у місті Ірбід; Університет 
Ярмоук у місті Ірбід.

Під час візиту відбулись робочі 
зустрічі української делегації з керів-
ництвом зазначених ЗВО: президен-
том Університету Аль аль-Байт проф. 
Аднан Атоум, віце-президентом 
Університету Аль-Хусейн Бін Талал 
проф. Махмуд М. М. С. Албаттах, пре-
зидентом Ірбідського національного 
університету проф. Зейдан Кафафі, 
президентом Університету Ярмоук 
проф. Зіад Д. Аль-курді. 

Протягом візиту обговорювалися 
питання налагодження співпраці за 
такими напрямами: академічні обміни 

для студентів та науково-педагогічних 
працівників; сприяння розвитку тех-
нічної освіти; інтенсифікація спільних 
наукових досліджень; спільні проекти 
у сфері відновлювальної енергетики. 

За результатами робочого візиту 
були обговорені пропозиції та реко-
мендації, спрямовані на розвиток пар-
тнерських відносин між ЗВО. 

Академічна мобільність 
університету в рамках програ-

ми Еразмус+

У період з 12 по 16 березня 2019 
року делегація нашого Університе-
ту на чолі з деканом факультету еко-
номіки і управління, професором, 
д. е. н. Почтовюком А. Б. відвідала 
Вищу школу європейських та регіо-
нальних досліджень у місті Чеське Бу-
дейовіце.

До складу делегації входили 
представники різних факультетів. 
Факультет економіки і управління 
представляли Буряк Є. В., Загірняк Д. 
М.,  Латишев К. О. і Пирогов Д. Л. Від 
факультету електроніки і комп’ютер-
ної інженерії був Почтовюк С. І., а від 
факультету права, гуманітарних та со-
ціальних наук – Перевознюк В. В.

Доценти Буряк Є. В., Загірняк Д. М., 
Пирогов Д. Л. та Почтовюк С. І. брали 
участь в академічній мобільності в 
рамках програми Еразмус+, яка про-
ходила на базі Вищої школи європей-
ських і регіональних досліджень. Про-
грама академічної мобільності була 

досить насиченою і включала ділові 
зустрічі, участь у конференції та про-
ведення лекцій англійською мовою 
обсягом 8 годин.

За сприяння Почесного доктора 
університету проф. Любомира Пана 
протягом перебування у Чеській ре-
спубліці делегація КрНУ відвідала мі-
сто Пршибрам, де розташована філія 
Вищої школи європейських та регіо-
нальних досліджень, ознайомилась з 
історією міста і відвідала найбільш ві-
домі пам’ятки культури та історії. 

На зустрічі з ректором Вищої шко-
ли європейських та регіональних 
досліджень, доцентом Іржі Душеком 
обговорено можливість співпраці між 
університетами у сфері подальших на-
укових досліджень та програми Ераз-
мус + на найближчі три роки.



В університеті відбулися тренінги 
з підготовки експертів із забезпечення 

якості вищої освіти
Першого та другого квітня 2019 

року на базі Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла 
Остроградського відбулися тренінги з 
підготовки експертів із забезпечення 
якості вищої освіти. 

Заходи пройшли в рамках проек-
тів «Формування мережі експертів із 
забезпечення якості вищої освіти» та 
«Нова система акредитації як засіб 
забезпечення якості та подолання 
корупції у вищій освіті», ініційованих 
Інститутом вищої освіти НАПНУ за 
сприяння Міністерства освіти і науки 
України та Центру досліджень вищої 
освіти Республіки Чехія.

Тренери Інна Ховрак та Денис 
Загірняк познайомили учасників з 
успішними практиками світової освіт-
ньої спільноти у пи-
таннях якості освіти, 
академічної добро-
чесності та соціаль-
ної відповідаль-
ності університетів. 
В результаті було 
визначено необхід-
ні стратегічні пріо-
ритети та тактичні 
зміни, необхідні 
для забезпечення 
якості вищої освіти 
в Україні.

Навчання проходило із застосу-
ванням міні-лекцій, а також практич-
них завдань. Такий формат дозволив 
у дружній атмосфері проаналізувати 
конкретні ситуації з професійного до-
свіду учасників та визначити пріори-
тети подальшого розвитку українсь-
кого простору вищої освіти.

Проведення тренінгів є надзвичай-
но важливими для освітян, адже вони 
надають можливість ознайомитися з 
європейськими тенденціями розвитку 
вищої освіти, сформувати мотивацію 
до розвитку якості вищої освіти, по-
ширити етичні норми в академічному 
середовищі, усвідомити важливість 
соціальної відповідальності універси-
тетів та визначити вплив ЗВО на ро-
звиток регіонів.

16 квітня 2019 року на базі спор-
тивного комплексу університету про-
водились змагання приурочені до 
«Дня здоров`я». 

У веселих стартах взяли участь ко-

манди таких факультетів: ФПН, ІМІТ, 
ФПГіСН та ІЕЕСУ. Учасники змагань 
вдало та охоче подолали всі 8 етапів. 
Протягом проходження естафет ко-
мандами панував дружній та азартний 

дух.
Перше місце 

отримала коман-
да ІЕЕСУ; з неве-
ликою різницею 
друге місце ви-
борола коман-
да ФПН; третє 
місце дісталося 
команді ФПГіСН; 
дипломом за 
активну участь 
нагороджена ко-
манда ІМІТ.

ДЕНЬ ЗДОРОВ`Я В УНІВЕРСИТЕТІ
Студентська рада звітує 

про зібрані кошти в рамках Всеу-
країнської благодійної акції «Серця 

до серця»

Цього року активісти студентсь-
кої ради та студентського профкому 
зібрали 6 200 грн. Усього кременчу-
жани зібрали більше 800 тис. грн. Наш 
університет – серед кращих навчаль-
них закладів міста за активністю і 
зібраними коштами.

За інформацією прес-служби місь-
кради, цьогорічні кошти будуть спря-
мовані на придбання кардіологіч-
ного обладнання, яке встановлять у 
Міському пологовому будинку. На цій 
апаратурі надаватиметься допомога 
маленьким діткам, які народилися з 
вадами серця.

У період з 20 по 24 травня 2019  
року в рамках чинної програми між-
народної кредитної мобільності 
Erasmus+ відбувся візит ректора КрНУ, 
проф. Загірняка М. В.  до Люблянсько-
го університету.

Програма візиту ректора передба-
чала низку наукових, організаційних 
та освітніх заходів. Також у ході візиту 
відбулися офіційні зустрічі проф. За-
гірняка М. В. з президентом національ-
ної Асамблеї Словенії паном Деяном 
Жиданом, президентом Словенської 
академії наук і мистецтв, професором 
робототехніки факультету електро-
техніки Люблянського університету 
паном Тадейом Байдом і деканом фа-
культету електротехніки професором 
Грегором Долінаром.

За результатами візиту пролонго-
вано угоду про співпрацю між інсти-
тутом електромеханіки, енергозбере-
ження та систем управління КрНУ та 
факультетом електротехніки Люблян-
ського університету.

ВІЗИТ РЕК ТОРА КРНУ 
ДО ЛЮБЛЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТ У



КОРОЛЕВА КрНУ 2019

Фінал відкритого конкурсу дівочої 
краси, таланту та інтелекту «Короле-
ва університету–2019» відбувся 18 
травня у Міському палаці культури. 
Найкращі студентки КрНу та майбутні 
абітурієнтки підготували яскраве шоу 
на тему «Мій Кремен-
чук – джерело почуттів 
і натхнення».

Яскраве шоу стало 
завершенням заходів, 
присвячених Дню Кре-
менчуцького націо-
нального університету 
імені Михайла Остро-
градського. На почат-
ку заходу до глядачів 
звернувся із вітальним 
словом ректор універ-
ситету, доктор техніч-
них наук, професор, 
заслужений діяч науки 
і техніки України, Ака-
демік Національної ака-
демії педагогічних наук України Ми-
хайло Васильович Загірняк.

Оскільки фінальне шоу було при-
свячено рідному місту, кожна з кон-
курсанток напередодні фіналу обрала 
найулюбленіше місце у Кременчуці, 
відшукала про нього цікаву інформа-
цію, написала текст своєї промови та 
відзняла невеличку відео-екскурсію.

Відео про найулюбленіше місце у 
Кременчуці стали конкурсним завдан-
ням номінації «Інтелект і фантазія», 
у якій найвищу оцінку отримала Вік-
торія Гнідко (ліцей №30 «Олімп»).

У номінації «Краса і талант» за кра-
щий творчий номер приз виборола 
студентка медичного коледжу Яна Ва-
сецька.  

Приз у номінації «Привабливість і 
грація» за дефіле у купальниках одер-
жала студентка КрНУ Вікторія Кулеши-
на (ІМіТ). 

У четвертій номінації «Шляхетність 
та жіночність» перемогу здобула Яна 

Батіна, представниця Льотного колед-
жу НАУ, яка показала найкраще дефіле 
у довгій вечірній сукні. 

Також учасницям було вручено 
спеціальні призи від спонсорів. Юлія 
Приходько (ФПН) отримала сер-

тифікат для обслуговування у кафе-
терії швидкого харчування «Панда». 

Студентки ФЕУ Олександра Водо-
лазська та Олександра Соченок отри-
мали подарунки від мережі магазинів 
вишуканого смаку «Бордо». 

Приз інтернет-симпатій на підставі 
голосування на сайті міста Кременчук 
«05366.com.ua» 
дістався Влад-
лені Должаниці 
(КК КрНУ). 

Приз слуха-
цьких симпатій 
у конкурсі аудіо 
візиток на радіо 
«NRG Кременчук 
106. FM» отрима-
ла Яна Васецька 
(мед. коледж).

Приз гляда-
цьких симпатій 
від інформацій-
ного спонсора 

«Кременчуцький Телеграф» виборола 
Яна Батіна.

Найголовнішим та найхвилюючим 
моментом стало присвоєння титулів. 
Королівська династія поповнилася 
двома Принцесами. 

Титул «Принцеса 
Чарівності» отрима-
ла студентка Коледжу 
Кременчуцького на-
ціонального універ-
ситету імені Михай-
ла Остроградського 
Владлена Должаниця. 
Звання «Принцеса Фан-
тазії» дасталося Ва-
лерії Бордюг, учениці 
спеціалізованої школа 
№ 10.

Титул Віце-короле-
ви Відкритого конкурсу 
«Королева універси-
тету–2019» отримала 
студентка факультету 

права, гуманітарних і соціальних наук 
Ольга Чмирь. 

Найвищу оцінку і звання Короле-
ви Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остро-
градського 2019 року отримала сту-
дентка факультету електроніки та 
управління Анна Астровська.


