
академія мистецтв; Львівська націо-
нальна музична академія імені М. В. 
Лисенка; Національна академія обра-
зотворчого мистецтва; Національна 
музична академія України імені П. І. 
Чайковського; Одеська національ-
на музична академія імені А. В. Неж-
данової; Харківський національний 
університет мистецтв імені І. П. Котля-
ревського), по одному аграрному (Ми-
колаївський національний аграрний 
університет) і медичному (Львівський 
національний медичний університет 
імені Данила Галицького) університе-
ту, а також один заклад, розташований 
у районному центрі (Кременчуцький 
національний університет імені Ми-
хайла Остроградського)».

Колектив університету пишається 
своїми здобутками. Це стало можли-
вим завдяки високим досягненням 
професорсько-викладацького складу 
в науковій діяльності, зокрема збіль-
шенню кількості публікацій та сумар-
ного індекса Гірша у наукометричних 
базах Scopus та Web of Science, а також 
активній роботі викладачів у плеканні 
наукових кадрів вищої кваліфікації.

Статус національного університе-
ту почесний і престижний. Він свід-
чить про визнання ЗВО серед інших 
в Україні. Розширює можливості для 
отримання фінансування, прийняття 
самостійних рішень щодо контин-
генту студентів, реорганізації й пере-
структуризації, свободи в організації 
навчального процесу тощо. 

Утримати цей статус зараз нелег-
ко. Згідно з пунктом 2 статті 29 Закону 
України «Про вищу освіту» надання за-
кладу вищої освіти статусу національ-
ного здійснюється за пропозицією 
Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти, яке оцінює 
діяльність закладу за критеріями, 
встановленими Кабінетом Міністрів 
України (Постанова КМУ від 22.11.2017 
№ 912). Процедура підтвердження 
статусу національного здійснюється 
кожного року.

У 2019 році Національним агент-
ством із забезпечення якості вищої 
освіти вперше було здійснено аналіз 
річних звітів і даних самоаналізу націо-
нальних ЗВО, під час якого вивчалося 
виконання університетами обов’яз-
кових порівняльних та преміальних 
критеріїв. За інтегральним показни-

КрНУ СЕрЕД П’ЯТНАДЦЯТИ КрАЩИХ НАЦІОНАЛЬНИХ УНІВЕрСИТЕТІВ УКрАЇНИ

ком порівняльних критеріїв серед 113 
національних університетів Кремен-
чуцький національний університет 
посів 11 місце. 

За матеріалами аналітичного звіту 
Національного агентства забезпе-
чення якості вищої освіти: «Високі за-
гальні показники продемонстрували 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Національний 

університет біоресурсів і природо-
користування України, Харківський 
національний університет імені В. 
Н. Каразіна, шість ЗВО мистецького 
спрямування (Львівська національна 

Розподіл значень 
інтегрального індекатора 
виконання порівняльних 

критеріїв національними ЗВО 
у 2018  році



23-25 вересня у КрНУ відбулася 
Міжнародна наукова IEEE конференція 
«Modern electrical and energy systems» 
(MEES`19). Учасниками конференції 
стали науковці з 10 країн світу: Китаю, 
Чехії, Словенії, Словаччини, Франції, 
Ірану, Іорданії, Польщі, Марокко з по-
над 30 закладів освіти, промислових 

Міжнародна наукова IEEE конференція
 «ModErn ElEc trIc al and EnErgy systEMs»

На 14 жовтня припадає одразу три 
величних свята - День Козацтва, свя-
то Покрови Пресвятої Богородиці та 
День захисника Вітчизни. Тож 9 жо-
втня студенти КрНУ традиційно вша-
новували наших мужніх захисників.

На захід завітали учасни-
ки бойових дій у зоні АТО. 

Студенти подякували воїнам за 
мирне небо над головою і згада-
ли, що і зараз у лавах армії  більше 
десяти студентів-заочників універ-

12 вересня відбувся традиційний 
щорічний квест для першокурсників 
та студентів скороченої форми нав-
чання, що вступили до II курсу «Мій 
університет», який був організований 
студентським профкомом. Зареєстро-
ваних команд-учасниць на момент 
початку квесту налічувалось 18. 

Окрім основних цілей(знайомство 
з університетом, зміцнення колектив-
них відносин між командами), квест 
носив змагальний характер. Перемож-
ці конкурсу обиралися за часом про-
ходження всіх контрольних точок. Всі 
команди-учасниці, що не посіли пер-
шого місця отримали солодкі нагоро-
ди за участь, а команда-переможниця 
отримала сертифікат на відвідування 
кафе. Команди, що посіли призові міс-
ця отримали дипломи переможців. 

нішнім рецензуванням, перевіркою 
на плагіат, визначенням наукової но-
визни та практичної значущості. У 
результаті було відібрано 131 статтю. 

Робота конференції, робоча мова 
якої була англійська, розпочалася 
пленарним засіданням. Результати 
проведених досліджень були пред-
ставлені авторами під час секцій-
них засідань (23 вересня) та стен-
дових доповідей (24-25 вересня).

У ході проведення заходу було 
організовано екскурсію на Кре-
менчуцьку ГЕС (м. Світловодськ), 
де гості конференції ознайомили-
ся з процесами та обладнанням 
для генерування електроенергії.

Підсумки роботи були підведені 
на заключному пленарному засідан-
ні директором ІЕЕСУ КрНУ, головою 
оргкомітету професором О. Чорним 
та проректором КрНУ, доцентом С. 
Сергієнком. Учасникам конферен-
ції за результатами їх доповідей 
були презентовані сертифікати.

Цієї осені минуло 250 
років відтоді, коли в Пол-
таві 9 вересня у родині 
канцеляриста магістра-
ту народився визначний 
український письменник 
Іван Котляревський. Для 
того щоб відзначити цю 
ювілейну дату та вша-
нувати пам`ять нашого 
славетного земляка 1 
жовтня студенти зібра-
лися у актовій залі КрНУ. 

Завдяки ведучим заходу глядачі 
змогли ненадовго зануритися у ті часи, 
коли жив та творив Іван Котляревсь-
кий, щоб краще зрозуміти його постать 
та гідно оцінити літературну творчість.

Після короткого біографічно-
го дискурсу ведучі розповіли про 
три найвідоміших твори митця: 
водевіль «Москаль-чарівник», п’є-
су «Наталка Полтавка» та поему 
«Енеїда». У цьому їм допомагали твор-
чі колективи нашого університету.  

СвяТкування дня ЗаХИСнИка украЇнИ
ситету. Традіційно було вшановано 
пам’ять героїв хвилиною мовчання. 

Студентам продемонстрували ко-
роткометражний фільм про історію 
незламного українського народу, 
що нагадав гостям про те, який важ-
кий шлях здолали наш народ і Бать-
ківщина заради своєї незалежності.

Прозвучали пісні “Офіцерська ро-
дина” та “Над Україною” у виконанні 
солістів Народної аматорської вокаль-
но-хореографічної студії «Домінанта». 

Глядачі побачили стилі-
зований український та-
нець студії хореографії 
та пластики “На межі 
поміж”. Студентка Анна 
Палієнко продекламува-
ла вірш «Вони не святі», 
а Антон Томило виконав 
пісню «Я - України син». 

Доцент кафедри пси-
хології, педагогіки та 
філософії, начальнику 
відділу культурно-масо-
вої роботи Тамара Ми-
колаївна Плаксій зво-
рушила слухачів своїм 
виконанням «Пісні матері».

та наукових установ. 
Всього у роботі на-

укового форуму взя-
ли участь більше 140 
учасників. У процесі 
спілкування науков-
ців та представників 
промисловості Украї-
ни та закордону обго-
ворювалися важливі 
питання сучасної про-
мислової електроніки, 
електромеханіки, мо-
делювання в електро-
техніці, інженерінгу 
електричних та енер-
гетичних систем, елек-
тротехнічної освіти та 

освітніх технологій; аналізувалися 
сучасні тенденції в розробці напі-
впровідникових приладів та пере-
творювачів, застосування інтелекту-
альних систем в електроенергетиці.

Якість матеріалів конференції 
було забезпечено прискіпливим зов-

іМенні С ТИпендіЇ – кращИМ С Т уденТаМ 
На осінній семестр 2019/2020 на-

вчального року стипендії Президента 
України призначені: Скребковій Ксенії, 
студентці групи ПУА-16-1; Сердюку 
Олександру, студенту групи Е-17-1с; 
Біленькій  Катерині, студентці групи 
ПЗ-16-1.

Іменні стипендії Кременчуцької 
міської ради за визначні успіхи в на-
вчанні та науковій роботі призначені 
кращим студентам університету: Мі-
тенку Ігорю, студенту групи АКІТ-16-2; 

Тукало Карині, студентці групи МН-17-
1; Ціомі Олександру, студенту групи 
АТ-18-1; Приваловій Валерії, студентці 
групи БТ-17-1; Войтенку Сергію, сту-
денту групи АКІТ-16-1; Поддубей Єли-
заветі, студентці групи ЖУР-17-1.

Стипендії Кременчуцької міської 
ради за  активну участь у громадсь-
кому житті міста та університету  при-
значені: Оладько Марині, студентці 
групи ПМА-16-1; Лободі Анні , студент-
ці групи МК-17-1; Волоковому Владис-

лаву, студенту групи ГМс-17-1; Радо-
чиній  Валерії, студентці групи БТ-17-1; 
Гриньку Богдану, студенту групи Е-18-
1; Грабовській Алісі-Анні, студентці 
групи БІС-17-1.

Стипендію Всеукраїнського бла-
годійного фонду «Джерело Дніпра» 
отримуватимуть Маковецька   Марія, 
студентка групи ЖУР-19-1м та Похила 
Діана, студентка групи КІМ-19-2м.

ЗаХід прИСвяЧенИЙ 
ЮвіЛеЮ івана коТЛяревСЬкоГо

Під час підготовки до святкування 
ювілею Котляревського кафедрами 
філології та видавничої справи і гу-
манітарних наук, культури і мистецтва 
серед студентів було проведено вік-
торину «Чи знаєте ви творчість Івана 
Котляревського?». Студенти жваво 
відгукнулися і наприкінці заходу були 
оголошені та нагороджені переможці: 
Світлана Пустовіт (БІС 19-1), Діана Кри-
вошапка(БІС 19-1), Валерія Лактіоно-
ва(БІС 19-1), Людмила Рябенька (ЖУР-
17-1), Ганна Песиголовець (ЖУР-17-1).

проБЛеМИ екоЛоГіЧноЇ БеЗпекИ

      З 02 по 04 жовтня 2019 року  в 
КрНУ  була проведена 
      Міжнародна науково-технічна 
конференція “Проблеми еколо-
гічної безпеки”. Організаторами 
конференції виступили: Кременчу-
цький національний університет 
імені Михайла Остроградсько-
го, Національний університет 
«Львівська політехніка», Харківсь-
кий національний університет 
імені В. Н. Каразіна, Полтавський 

національ-ний університет імені 
Юрія Кондратюка, Буковинський 
державний медичний універ-си-
тет, Національний університет 
цивільного захисту України, 
Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управ-
ління, Дніпровський державний 
технічний університет, Університет 
Матея Бела, Банська Бистриця 
(Словацька Республіка).
      На конференції були презен-
товані доповіді науковців з п’яти 
іноземних країн (Китай, Болгарія, 
Польща, Грузія, Молдова) та віт-
чизняних закладів вищої освіти та 
наукових установ з різних ре-
гіонів.

відБувС я 
щоріЧнИЙ ТренінГ 

д Ля новИХ ак ТИвіС Тів
3 жовтня студентським профко-

мом був організований і проведе-
ний щорічний тренінг для нових 
активістів різних курсів на базі від-
починку університету. Ідея заходу 
полягала в тому, щоб виявити лідер-
ські якості студентів, розвинути вмін-
ня довіряти та працювати в команді. 

Спочатку було проведено знай-
омство один з одним, після чого сту-
дентів поділили на команди. Кожна 
з груп мала різні завдання, які мали 
бути пройдені за певний час. Завдан-
ня були спрямовані на формування і 
розвиток навичок командної роботи, 
формування командного духу та отри-
мання заряду позитивного настрою. 

Учасники проявили неабия-
ку винахідливість і кмітливість 
під час проходження як психоло-
гічних, так і спортивних завдань. 
Змагаючись, краща команда отри-
мувала солодкий подарунок. А де-
які студенти знайшли в собі лідера. 

Незважаючи на те, що учасни-
ки цілий день проходили завдання, 
усі повернулися додому з гарним 
настроєм і позитивними емоціями.

квеС Т
«МіЙ універСИТеТ»



В рамках злиття кафедр «Мар-
кетинг» та «Туризм» на початку 
навчального року було створено 
нову кафедру «Бізнес адміністру-
вання, маркетингу і туризму». 

З цього приводу викладача-
ми і студентами новоутвореної ка-
федри 26 вересня до святкування 
Всесвітнього Дня туризму було ор-
ганізовано квест-гру «Відпочивай 
активно!» на туристичній базі Кре-
менчуцького національного універси-
тету імені Михайла Остроградського.

В квест-грі взяли участь команди 
1, 2 та 3 курсів обох спеціальностей, 
а також викладачі. Головна мета за-
ходу – об’єднання інтересів та зусиль 
студентів і викладачів спеціальностей 
075 Маркетинг та 242 Туризм до актив-
ного і водночас цікавого відпочинку. 

Переможцем стала команда, 
яка швидко і правильно виконала 
всі завдання. Наостанок всіх учас-
ників чекав смачний, дружній обід.

вСеСвіТніЙ денЬ
 Т урИЗМу у крну

ТворЧі СИЛИ універСИТеТ у поповнИЛИС я 
новИМИ Та ЛанТаМИ

 19 вересня традиційний фе-
стиваль дебютантів на сцені КрНУ 
«Університет шукає таланти - 2019» 
зібрав талановитих дівчат та юнаків у 
актовій залі КрНУ. Цей фестиваль, як 
своєрідний кастинг для підготовки 
до участі в обласному мистецькому 
конкурсі «Студентська весна». Про-
вели мистецьке свято теж дебютанти.  

Концертная програма показала, 
що молодь, яка вступила 
до нашого навчально-
го закладу у 2019 році, 
безперечно, талановита. 
Саме цим людям, неза-
баром, доведеться захи-
щати честь університету 
у творчих конкурсах 
міста та області. Хочет-
ся подякувати нашим 
першокурсникам, хто 
не ховав своїх талантів 
і взяв участь у нашому 
фестивалі «Університет 
шукає таланти - 2019».

Ведучі фестивалю по ходу захо-
ду розповідали про творчі колекти-
ви нашого університету, знайомили 
першокурсників з їх історією, особ-
ливостями, керівниками і гостинно 
запрошували стати їх участниками.

Важливою частиною заходу було 
нагородження переможців обласного 
міжвузівського мистецького фестива-
лю-конкурсу «Студентська весна - 2019». .

підГоТовкИ екСперТів націона ЛЬноГо аГенС Тва іЗ ЗаБеЗпеЧення якоС Ті 
вИщоЇ оСвіТИ З акредИТаціЇ оСвіТніХ проГраМ 

      З 15 по 16 жовтня 2019 року у 
рамках підготовки експертів Націо-
нального агентства із забезпечення 
якості вищої освіти з акредитації 
освітніх програм у нашому універ-си-
теті проводилися тренінги. Загалом 
було присутні 27 чоловік із різних ЗВО 
України, зокрема представники нашо-
го університету, Національної ака-
демії Націо-нальної гвардії України, 
Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В.Г. Коро-
ленка, Полтавського юридичного 
інституту Національного юридич-ного 
університету імені Ярослава Мудрого, 
Кременчуцького педагогічного колед-
жу імені А.С. Макаренка.
      Тренерами виступили представник 
нашого університету Загірняк Д.М. та 
представник Центральноукраїнського 

національного технічного універси-
тету Шалімова Н.С. Під час тренінгу 
проводилися симуляції ситуацій та 
визначалися шляхи їх вирішення. 
Протягом тренінгів підтримку та до-
помогу у проведенні заходу надава-
ли заступник директора 
Назаров І.В. і фахівець 
відділу по роботі з 
експертами Шеверун Л. 
Національного агент-
ства із забезпечення 
якості вищої освіти.
      Крім того, 16 жовтня 
2019 року об 11.00 у 
конференц-залі універ-
ситету відбувся круглий 
стіл «Нова процедура 
акредитації освітніх 
програм: як покращу-

ватиметься якість?» для керівників 
ЗВО м. Кременчук під керівництвом 
заступника директора Національно-
го агенстства з питань якості вищої 
освіти к.ю.н. Назарова Івана Володи-
мировича.


