
УНІВЕРСИТЕТ ОБИРАТИМЕ 
РЕК ТОРА

Результати конкурсу 
«Студент року 2019»

Стипендіати імені Ігоря Сердюка

Оголошено конкурс на заміщен-
ня посади ректора Кременчуцького 
національного університету імені 
Михайла Остроградського. Відповід-
ний наказ  № 540–к  від 25.11. 2019 
р. оприлюднили на офіційному сайті 
Міністерства освіти і науки України. 
Вибори ректора Кременчуцького на-
ціонального університету  пройдуть  
28 лютого 2020 року.Усі  нормативні 
документи, документи КрНУ з  проце-
дури  проведення виборів розміщені 
на вебсайті університету у розділі «Ви-
бори ректора».

19 листопада 
Полтавська облас-
на рада урочисто 
привітала студентів 
і молодих вчених, 
які вибороли цю по-
чесну стипендію. 

Від нашого 
університету сти-
пендіатами стали: 
Біленька Катерина − 
студента четвертого 
курсу факультету 
права гуманітарних 
і соціальних наук; 
Плахотник Ярослав 
− студент четвертого курсу факуль-
тету економіки і управляння; Пряхіна 
Катерина Андріївна – кандидат еко-
номічних наук , доцент, заступник де-
кана факультету економіки і управлін-
ня. 

Стипендія імені Героя Небесної 
Сотні − Героя України Ігоря Сердюка 
призначається кращим студентам і 
молодим вченим Полтавської області 
за значний внесок в розбудову Украї-
ни, активну громадську, патріотичну, 
волонтерську діяльність.

Стипендії від Міжнародного 
благодійного Фонду

 імені Катерини Ковшевич
14 листопада 2019 року в аудиторії 

імені академіка Вернадського Кремен-
чуцького Національного Університету 
імені Михайла Остроградського відбу-
лося урочисте вручення сертифікатів 
16 студентам, котрі отримали стипен-
дію від Міжнародного благодійного 
Фонду імені Катерини Ковшевич.

Здійснили почесну місію вручен-
ня сертифікатів Перший проректор 
університету професор Володимир 
Валентинович Никифоров та регіо-
нальний представник від ФКК –профе-
сор Ганна Тимофіївна Капустян.

Професор звернула увагу стипен-
діатів та всіх присутніх на ювілейну 
дату. Цього року виповнюється 10 
років з моменту надання стипендій 
студентам нашого університету.

Ганна Тимофіївна розповіла, що 
стипендії вручаються не лише обда-
рованим, але і економічно не забез-
печеним студентам, які потребують 
допомоги.

Також професор зазначила, що ко-
жен стипендіат обов’язково має знати 
українську мову та мати стійку жит-
тєву патріотичну позицію - це є голов-
ними правилами фонду.

Традиційно з нагоди Міжнарод-
ного дня студентів студентська рада 
університету підбила підсумки кон-
курсу «Студент року», який проходить 
за п’ятьма номінаціями. Кожний ін-
ститут, факультет представив подан-
ня-храктеристики на своїх претен-
дентів. 

У результаті обговорення і голо-
сування кращими студентами стали:  
Гєнова Анастасія Ва-
леріана − студентка 
факультету природ-
ничих наук у номінації 
«Майбутнє науки»; Нєм-
кіна Катерина Олек-
сандрівна − студентка 
факультету економіки 
і управління у номіна-
ції «Інтелектуал»; Гра-
бовська Аліса-Анна 
Олегівна – студентка 
факультету права, гу-
манітарних і соціальних 

наук у номінації «Лідер»; Морозова 
Марина Олегівна – студентка факуль-
тету права, гуманітарних і соціальних 
наук у номінації «Творчий зліт»; Єгор-
ченко Ірина Олександрівна − студен-
та факультету економіки і управління 
у номінації «Вдалий старт».

Вітаємо переможців і бажаємо 
відмінного навчання, творчих успіхів 
і цікавого студентського життя.



ІНТЕНСИВНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ З ФІНАНСОВОЇ 
ГРАМОТНОС ТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВІД ВОЛОНТЕРІВ

«КОРПУС У МИРУ» США

ХVIIІ Міжнародна 
науково-технічна конференція 

«Фізичні процеси та поля техніч-
них і біологічних об`єктів»

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»
З 31 жовтня по 01 листопада 2019 

року на базі факультету економіки та 
управління пройшла VІІІ Міжнародна на-
уково-практична конференція «Актуальні 
питання управління сталим розвитком у 
сучасному суспільстві: проблеми та пер-
спективи». 

31 жовтня о 13:00  розпочалося пле-
нарне засідання міжнародної науко-
во-практичної конференції «Актуальні 
питання управління сталим розвитком у 
сучасному суспільстві: проблеми та пер-
спективи» зі вступного слова першого 
проректора КрНУ, д.б.н., професора Ники-

форова Володимира Валентиновича.
Усього у конференції було представ-

лено 94 доповіді і близько 150 учасників, 
з них більшість з Кременчуцького націо-
нального університету, також з інших на-
вчальних закладів України. Та колеги з-за 
кордону: Вища школа Європейських і ре-
гіональних студій (Чехія), Університет Опо-
ле (Польща), Вроцлавський економічний 
університет (Польща), Університет Матея 
Бела (Словакія), Мішкольцький універси-
тет (Угорщина), Магдебурзький універ-
ситет імені Отто-фон-Геріке (Німеччина), 
Університет шляхів сполучення (Китай). 

14 листопада 2019 року на базі ка-
федри гуманітарних наук, культури і 
мистецтва відбувся Всеукраїнський 
науковий семінар «Людина в інфор-
маційному просторі», під час якого 
обговорювалися проблеми сучасних 
інформаційно-комунікаційних зв`яз-
ків у контексті соціально-економічно-
го, науково-освітнього й культурного 
розвитку України та сучасного світу.

Всеукраїнський науковий 
семінар «Людина в інформа-

ційному просторі»

З 01 по 03 листопада 2019 року 
відбулась – ХVIII Міжнародна науко-
во-технічна конференція «Фізичні 
процеси та поля технічних і біологіч-
них об`єктів».

Мета конференції. Обговорення 
сучасного стану аналізу сутності, вла-
стивостей та особливостей фізичних 
процесів, що відбуваються у складних 
технічних та біологічних об’єктах і си-
стемах, і складають підгрунття для ро-
зробки технологій сучасної медичної і 
технічної діагностики, лікування, а та-
кож розробки та виробництва техніч-
них пристроїв нової генерації.

Для участі у конференції за-
реєструвались 165 учасників, серед 
яких 31 докторів наук та 86 кандидатів 
наук та доцентів. У роботі та органі-
зації конференції взяли участь пред-
ставники Алжиру, Великобританії, 
Ізраїлю, Китаю, Росії, Франції, Польщі, 
Канади, Німеччини, Саудівської Аравії 
та України.

Пленарне зсідання конференції 
відбулося в конференц-залі універси-
тету. 

Видано збірник матеріалів конфе-
ренції, до якого увійшло 82 публікації, 
з них 8 англійською мовою.

18 листопада 2019 року у 
приміщенні Українсько-поль-
ського центру науки, освіти і 
культури КрНУ відбувся другий 
семінар-тренінг для студентів 
Кременчуцького національно-
го університету імені Михайла 
Остроградського, організова-
ний в рамках спільного проек-
ту урядової агенції Сполучених 
Штатів Америки «Корпусу Миру 
США в Україні» та Центру між-
народної діяльності нашого 
університету «Семінари з фінан-
сової грамотності англійською мовою». Як 
повідомлялось раніше, метою семінарів 
є покращення фінансової грамотності 
української молоді; уникнення неправиль-
них або навіть ризикованих фінансових 
рішень; підвищення загального рівня во-
лодіння англійською мовою. Цього разу 
семінар-тренінг від «Корпусу Миру США 
в Україні» був представлений п’ятьма во-

лонтерами, що працюють в різних регіо-
нах України.

У ході семінару студенти дізналися про 
обчислення простих та складних відсотків 
за кредитом або депозитом, про різнови-
ди банківських кредитів та про важливість 
уважного вивчення кредитної угоди перед 
її підписанням.

5 листопада 2019 року у приміщенні у 
приміщенні Українсько-польського цен-
тру науки, освіти і культури КрНУ відбу-
лася зустріч студентів КрНУ з волонтера-
ми Європейського корпусу солідарності 
(ЄКС), які прибули до нашого міста в рам-
ках програми Еразмус+.

Проект ЄКС є ініціативою Європейсь-
кого Союзу, яка створює можливості для 
молодих людей добровільно працювати 
або брати участь в міжнародних проектах, 
що приносять користь громадам, сприяє 
зміцненню єдності, солідарності, демо-
кратії та громадянської активності в Євро-
пі Проект Європейський корпус солідар-
ності доступний і для громадян України.

Зустріч студентів КрНУ з 
волонтерами Європейського 

корпусу солідарності

Зустріч студентів КрНУ з 
волонтером «Корпусу Миру 

США в Україні»

11 листопада 2019 року у примі-
щенні Українсько-польського центру 
науки, освіти і культури КрНУ відбулася 
зустріч студентів КрНУ з волонтером 
урядової агенції Сполучених Штатів 
Америки «Корпусу Миру США в Україні» 
в рамках анонсованої напередодні серії 
«Семінарів з фінансової грамотності 
англійською мовою». Метою семінарів 
є покращення фінансової грамотності 
української молоді; уникнення непра-
вильних або навіть ризикованих фінан-
сових рішень; підвищення загального 
рівня володіння англійською мовою.



12 листопада 118 деле-
гатів від усіх інститутів і 
факультетів зібрались на 
щорічну студентську кон-
ференцію.

В порядку денному 
− звіт голови студентсь-
кої ради Грабовської Алі-
си-Анни про роботу за 
звітний період, обрання 
нової студентської ради, 
представників до вченої 
ради, конференції трудо-
вого колективу, стипен-
діальної комісії.

У своїй доповіді голова студентської 
ради зазначила, що діяльність студент-
ської ради значно активізувалась. 

Конференція затвердила новий 
склад студентської ради університету, 
представники до якої обрані на зборах 
студентів інститутів і факультетів. Ними 
стали: Грабовська Аліса-Анна Олегівна, 
гр. БІС-17-1; Лішайова Олена Іванівна, 
голова профспілки університету; Воло-
ковий Владислав Олегович, гр. ГМс-17-
1; Тесленко Арсеній Арсенійович, гр. 

ВІДБУЛАС Я ЩОРІЧНА С Т УДЕНТСЬК А КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА М.В. ЗАГІРНЯКА ІЗ СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ

АТ-18-1; Андрієнко Марія Сергіївна, гр. 
ПУА-16-1; Плахотник Ярослав Дмитро-
вич, гр. МК-16-1; Передерій Дмитро Ана-
толійович, гр. ГЗ-17-1; Трипадуш Дарина 
Миколаївна, гр. ГЗ-17-1; Похила Діана 
Максимівна, гр. КІП-19-2м; Оладько 
Марина Ігорівна, гр. ПМА-16-1; Моро-
зова Марина Олегівна, гр. ЖУР-17-1;-
Гринько Богдан Вікторович, гр. Е-18-3;-
Дон Ілона Олександрівна, гр. Е-17-1.

Головою студентської ради обрано 
Грабовську Алісу-Анну.

11 листопада у МПК відбувся 
ювілейний конкурс, присвячений 
всесвітньому Дню студентства – «Сту-
дент року». П`ятнадцять років поспіль 
творчі команди навчальних закладів І 
– ІV рівнів акредитації, на чолі зі своїм 
лідером, представляють навчальні за-
клади, змагаючись за першість. 

Цьогоріч у збірній команді КрНУ, 
яка посіла почесне ІІІ місце, у шести 
творчих номінаціях гідно змагалися 
представники ІМІТу, ФПН, ФПГіСН, 
ФЕУ, ФЕКІ. Лідером команди універси-
тету був студент-магістрант ІМІТ Жит-
ній Максим. Постановку хореографіч-
них композицій виконувала студентка 
ІМІТ Кулешіна Вікторія. Окрім пере-
моги, учасники конкурсу отримали 
диплом та цінний подарунок від ор-
ганізаторів конкурсу: Молодіжного 
парламенту міста, Кременчуцького 
міського комітету молодіжних органі-
зацій та Управління молоді та спорту 
виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради.

20 листопада студентський актив 
зібрався в конференц-залі, щоб зада-
ти ректору запитання, які їх найбільше 
хвилюють. Перелік запитань охоплю-
вав досить широкий спектр проблем 
української освіти в цілому і універси-
тету зокрема. М.В. Загірняк проінфор-
мував про порядок формування місць 
державного замовлення, зазначивши, 
що він в першу чергу залежить від самих 
абітурієнтів, які виборюють ці місця у 
всеукраїнському конкурсі. Щодо вступу 
до магістратури, то як підкреслив рек-
тор, треба підготуватись самим вступ-
никам, адже тепер треба здати єди-
ний вступний іспит з англійської мови. 
Досвід цього року показав, що рівень 
знань з англійської мови випускників 

бакалаврату досить низь-
кий. 

На запитання про 
перспективи універси-
тету було зазначено, що 
в умовах зменшення ви-
трат держави на фінан-
сування нам треба до-
класти максимум зусиль, 
щоб зберегти універ-
ситет, хоча за деякими 
спеціальностями прийом 
буде припинений, тому 
що вони є економічно 
збитковими. На питання, 

що стосувались ремонтів корпусів, гур-
тожитків, ректор сказав, що це можливо 
тільки за рахунок спонсорів, тому що 
держава фінансує тільки видатки на за-
робітну плату, стипендію і частково ко-
мунальні платежі. Щодо деяких питань 
організації навчального процесу, про-
живання в гуртожитках, то ректор за-
пропонував звертатись на кафедри, до 
відповідних проректорів, які теж були 
на зустрічі, писати на електронну пошту 
і скриньку довіри, яка на сайті універ-
ситету. Крім того, ректор зазначив, що 
студентський актив не повинен стояти 
осторонь, а активно і оперативно оз-
вучувати ці проблеми і спільно шукати 
шляхи вирішення. 

Ювілейний міський 
конкурс «Студент року»

Срібло на чемпіонаті 
України з городкового 

спорту
З 02 по 04 листопада 2019 року у 

с. Ставки, Вінницької області прово-
дились особисті змагання чемпіонату 
України з городкового спорту. Доцент 
кафедри ІУС факультету електроніки 
та комп’ютерної інженерії, майстер 
спорту Коваль Світлана посіла дру-
ге місце. Першу сходинку п’єдесталу 
виборола подруга по збірній команді 
України також майстру спорту Дре-
шель Альона з м. Київ. На третьому 
місці − також киянка Ігнатенко Марга-
рита.

Тренує Світлану заслужений тре-
нер України, доцент кафедри ЗЛФК 
Севрюк Микола Петрович.



НАРКОМАНІЯ, 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 

Факультет економіки і 
управління відзначив свій 

День народження
31 жовтня 2019 року Факультет еко-

номіки і управління відзначив свій День 
народження. З нагоди свята традиційно 
студенти факультету підготували яскраве 
шоу. Темою святкування було обрано 90 
річницю кінопремії «Оскар». Кожна коман-
да готувала виступ за різними жанрами 
кінематографа. 

З вітальним словом виступили: Док-
тор біологічних наук, професор, перший 
проректор КрНУ Никифоров Володимир 
Валентинович; декан факультету еко-
номіки і управління, доктор економічних 
наук, професор Почтовюк Андрій Бори-
сович; випускник факультету економіки 
і управління 1998 року, перший віце-мер 
міста Кременчука Пелипенко Володимир 
Михайлович; Професор Празького універ-
ситету, суспільно-політичний діяч Чеської 
республіки Любомир Пана

ІМІТ ВІДСВЯТК УВАВ ДЕНЬ 
АВТОМОБІЛІС ТА ТА 

ДОРОЖНИК А
18 – 25 жовтня 2019 року на кафедрі 

«Автомобілі та трактори» Навчально-на-
укового інститута механіки і транспорту 
Кременчуцького національного універ-
ситету іімені Михайла Остроградського 
пройшов тиждень автомобіліста, присвя-
чений професійному святу «День авто-
мобіліста та дорожника». Співробітники 
кафедри провели святкові заходи із залу-
ченням студентів ІМіТ, які навчаються за 
спеціальностями 274 – «Автомобільний 
транспорт» і 133 – «Галузеве машинобу-
дування» за спеціалізацією «Колісні та 
гусеничні транспортні заходи». У заходах 
активну участь прийняли студенти 4-го 
курсу Коледжу КрНУ імені Михайла Остро-
градського та Політехнічного коледжу 
КрНУ імені Михайла Остроградського (м. 
Горішні Плавні).

 Наркоманія – це захворювання, що ви-
никає у разі систематичного вживання ре-
човин, які включені до списку наркотиків, 
та проявляється психічною та фізичною 
залежністю від них. Вони поступово руй-
нують психіку і тілесність і призводять до 
передчасної смерті. До кола споживачів 
наркотиків втягується досить відчутна 
кількість молоді.

Ранні ознаки вживання наркотиків характе-
ризуються такими симтомами:

•  сп’яніння після вживання.
• серез 5–15 хвилин після паління ви-

никає відчуття піднесеного настрою та 
приливу сил, сильний голод і спрага.

• психічний стан при сп’янінні коли-
вається від немотивованої веселості, сміху 
до тривоги, страху, агресивності. Зіниці у 
стані сп’яніння розширені, вони блищать, 
шкіра бліда, сухі губи. Закінчується сп’янін-
ня тяжким сном, апатією, слабкістю.

 Ранніми ознаками вживання наркотиків, не-
залежно від виду наркотичної речовини, можуть 
бути такі зміни у поведінці, характері та фізіології  
молодої людини:

• безпідставне зникнення з дому на до-
сить тривалий час;

• пропуск занять в  університеті, зни-
ження успішності в навчанні;

• різкі зміни у поведінці (необґрунто-
вана агресивність, злобність, замкнутість, 
зміна кола друзів, неохайність), що не були 
властивими раніше;

• поява брехливості, відчуженості;
• виникнення боргів;
• втрата зацікавленості до навчання, 

праці, захоплень, перегляду телепередач;
• наявність слідів ін’єкцій у будь-яких 

частинах тіла, особливо на передпліччі;
Наявність однієї або декількох з ви-

щевказаних ознак не дає підстав для 
ствердження того, що  молода людина  
вживає наркотики, однак це повинно спо-
нукати батьків, викладачів та близьких 
людей звернутися за консультацією до 
фахівців. 

Акція присвячену до 
Дня боротьби з ВІЛ/СНІД

Під час проведення акції проводи-
лось інформування студентів про ін-
фекцію та роздавалися інформаційні 
листівки, в яких містилась інформація 
про методи боротьби з її поширенням. 

Студентам було проведено до-
бровільне тестування на мінімальні 
знання про інфекцію та її розповсюд-
ження. B результаті тестування було 
виявлено, що студенти КрНУ мають не-
обхідний рівень знань про інфекцію, як 
себе захистити і цілком розуміють, що 
побутові контакти з людьми, які живуть 
з ВІЛ, їм нічим не загрожують.

16 ДНІВ ПРОТИ 
НАСИЛЬСТВА

Щорічно в Україні з 25 листопада по 
10 грудня проводиться Всеукраїнська 
акція «16 днів проти насильства», яка з 
1991 року підтримується міжнародною 
спільнотою. Студентський профком та-
кож долучився до цієї важливої акції.

Головною  метою цієї акції було про-
ведення інформаційної кампанії з ме-
тою підвищення обізнаності студентіві 
викладачів нашого університету з пи-
тань попередження насильства в сім`ї, 
жорстокого поводження з дітьми, фор-
мування свідомості всіх верств насе-
лення щодо нетерпимого ставлення до 
насильства.

Навіть у 2019 році насильство все 
ще присутнє у житті людей і студентсь-
кий профком КрНУ буде продовжувати 
робити все для того, щоб формувати 
свідомость усіх верств населення щодо 
нетерпимого ставлення до насильства.


