
комп’ютерно-інтегровані технології 
(ФЕКІ)».

Кількість заяв від вступників на 
базі ОКР МС зменшилася, особли-
во на заочну форму навчання. Така 
ситуація пояснюється зменшенням 
кількості випускників коледжів 2020 
року, обов’язковим поданням для 
вступу на всі спеціальності резуль-
татів ЗНО з української мови і літера-
тури, а на деякі спеціальності – ма-
тематики, та відсутністю в коледжах 
випускників за окремими спеціаль-
ностями.

Колектив  університету радо  
прийняв до своїх лав нове по-
повнення.  14 вересня  посвячення 

у студенти в умовах карантину прой-
шло  на кожному факультеті та в інсти-
тутах. Студенти знайомилися з викла-
дачами, отримували залікові книжки, 
ознайомлювалися з розкладом та  
правилами внутрішнього розпорядку 
університету.

До закінчення карантину навчання 
відбуватиметься у змішаному режимі, 
частково дистанційно, частково в ау-
диторіях, це визначатимуть  на кожно-
му факультеті та інституті.

Хай щастить вам, дорогі наші   пер-
шокурсники!  Успіхів вам і натхнення в 
оволодінні знаннями і професією.

14 вересня аудиторії універ-
ситету відкрилися для  нового по-
повнення студентського братства 
– першокурсників. Робота із залу-
чення студентів цього року була 
досить складною, про що йшлося  у 
звіті приймальної комісії на засідан-
ні вченої ради 29 вересня.  Вступна 
кампанія проходила в умовах по-
чатку виходу з демографічного дна, 
адаптивного карантину через по-
ширення короновірусної хвороби 
COVID-19 і відповідних змін до Пра-
вил прийому. 

Це певним чином вплинуло на 
результати прийому студентів до 
університету, який цього року здійс-
нювався за 30 спеціальностями ОС ба-
калавра та за 30 освітніми програмами 
25 спеціальностей ОС магістра. План 
прийому за державним замовленням 
виконано.  Однак складнощі  року і в 
цілому ситуації в Україні та недостат-
ня робота з профорієнтації зумовили 
зменшення прийому. Загалом за освіт-
нім ступенем бакалавра до універси-
тету зараховано 738 осіб, що менше, 
порівняно з минулорічним прийомом 
на 149 (16,9 %) осіб.  На денну форму 
навчання зараховано 606 осіб (на 20 
менше), на заочну – 132 особи (на 130 
менше). Загалом за ОС магістра за-

ЯКИЙ ВІН –  НОВИЙ ПРИЙОМ С Т УДЕНТІВ  ДО УНІВЕРСИТЕТ У 2020 РОК У?

раховано тільки 369 осіб, що на 254 
особи менше ніж у минулому році, що 
складає 45,8 % від випуску. 

 Приймальна комісія   зазначи-
ла  деякі особливості подачі заяв від 
абітурієнтів.  В умовах карантину 
збільшилася кількість заяв від меш-
канців Кременчука. Популярними 
залишаються спеціальності 073 – 
«Менеджмент», 122 – «Комп’ютерні 
науки», 081 – «Право». Значно змен-
шилася кількість поданих заяв на 
спеціальності 131 – «Прикладна ме-
ханіка», 071 – «Облік і оподаткування», 
072 – «Фінанси, банківська справа та 
страхування», 151 – «Автоматизація та 

ЗАВЕРШЕНО ПІДГОТОВЧУ  РОБОТ У   З ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ І ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОС ТІ У  2020/2021 НАВЧА ЛЬНОМУ РОЦІ

В   університеті  28 вересня  від-
булася онлайн конференція  тру-
дового колективу, на якій було 
обрано  членів ученої ради. До її 
складу обрано 67 осіб,   це провід-
ні вчені,  керівники університету та 
підрозділів, студенти і аспіранти.  
Саме вони прийматимуть основні 
управлінські рішення щодо діяль-
ності університету. 

29 вересня  на засіданні вченої 
ради таємним головуванням  одно-
голосно  обраний її голова – ректор, 
доктор технічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки, 
академік Національної академії пе-

дагогічних наук   України Михайло 
Васильович Загірняк. У  лютому 2020 
року  він обраний колективом  на 
посаду ректора на наступні п‘ять  
років.  За нього  тоді проголовувало 
86 % виборців.

Вітаємо  членів ученої ради та 
Михайла Васильовича і бажаємо 
плідної роботи! 



Світовий центр даних «Форсайт 
COVID-19  розгортання  епідемії»                 
20 вересня оприлюднив нове дослід-
ження, у якому зазначено , що ситу-
ація щодо поширення коронавірусу 
в Україні продовжує бути стабільно 
важкою. Жорсткі карантинні заходи 
протягом березня – квітня 2020 року з 
поступовим поверненням до звичай-
ного способу життя у травні – червні 
2020 року стабілізували розвиток 
пандемії. Проте моральна втома від 
епідемії, і, як наслідок, нехтування 
елементарними засобами захисту від 
захворювання в сезон літнього від-
починку в липні–серпні 2020 року 
призвели до неочікувано високого, 
стрімкого зростання щоденно інфіко-
ваних людей. З початком нового на-
вчального року загрозлива тенденція 
збереглася. Не дивлячись на запропо-
новані МОЗУ заходи у закладах освіти 
(заборона допуску батьків до примі-
щень шкіл, розробка графіка навчаль-
ного процесу, який мінімізує скупчен-
ня великої кількості учнів у коридорах 
та їдальнях, перехід до змішаної систе-
ми навчання у регіонах, що належать 
до помаранчевої карантинної зони), 
нові обставини призвели до подаль-
ших сплесків хвороби напередодні 
осінньо-зимового періоду сезонних 
респіраторних захворювань. Про це 
також свідчать щоденні повідомлення 
засобів масової інформації. Однак, як 
зазначено в дослідженні, додатковою 
складністю аналізу та прогнозуванні 
пандемічного процесу захворюва-
ності на Covid-19 є безперечна від-
мінність реальних даних від офіційної 
статистики, що публікується НСЗУ та 
іншими джерелами. Дійсно, кількість 
тестувань у країні значно збільшила-

Варто зазначити, що  питання контро-
лю за  виконанням протиепідемоло-
гічних  заходів адміністрація тримає 
на постійному контролі, проведена 
велика робота з підготовки до нового 
начального року, щоб уберегти сту-
дентів і викладачів від цієї підступної 
хвороби. Усі нормативні документи 
і рекомендації оперативно розміщу-
ються на сайті університету. Деканати, 
кафедри працюють над створенням  
інформаційногого    середовища для 
забезпечення навчального процесу. 
Щодо його організації в осінньому 
семестрі, то    він  буде здійснювати-
ся  як дистанційно, так і в аудиторіях 
для проведення практичних і лабо-
раторних робіт.   Це співвідношення 
залежатиме від  епідемологічної си-
туації та визначатиметься деканатами 
і кафедрами. Окремий наказ  ректора  
чітко визначив  низку  протиепідемо-
логічних заходів у гуртожитках. За їх 
дотриманням слідкують завідувачі 
гуртожитків і чергові. 

Необхідно усвідомити, що си-
туація   з поширення вірусу  зале-
жить насамперед від свідомості 
учасників навчального процесу. 
Адміністрація університету звер-
тається до студентів і викладачів 
з вимогою дотримуватися правил 
безпеки, носити маски,  під час за-
нять зберігати дистанцію, у разі  
будь-якого респіраторного захво-
рювання залишатися удома до 
повного одужання і оперативно 
звертатися до сімейного лікаря.

ся за останні мі-
сяці, що ставить 
під сумнів адек-
ватність даних у 
найперший – ка-
рантинний період 
пандемії. Окрім 
того, багато лю-
дей, впізнаючи в 
себе добре відомі 
симптоми, не по-
спішають пові-
домляти про це 
своєму лікареві, 
а лікуються вдома самостійно, і, від-
повідно, за благополучного одужан-
ня, у офіційну статистику не потра-
пляють. Також не варто забувати, що 
вибори до місцевих рад, які впевнено 
наближаються, можуть також схиляти 
місцеву владу до маніпуляцій з наяв-
ними цифрами щоденної захворюва-
ності. Не зважаючи на те, що розумні 
алгоритми машинного навчання, ней-
ронні мережі та моделі типу SARIMA 
здатні визначати певні «патерни» та 
тенденції у поведінці графіка кривої, 
цей прогноз з високою ймовірністю 
буде неточним. Дійсно, ураховуючи 
заразність вірусу Covid-19, швидкість 
зростання або спадання щоденної 
захворюваності передусім залежить 
від реальної кількості активних хво-
рих. На підставі використання методу 
подібності в математичному моделю-
ванні, рекурентної нейронної мережі 
з довгою короткостроковою пам’яттю 
типу LSTM і багатошарової нейронної 
мережі Back Propagation прогнозуєть-
ся, що станом до кінця вересня 2020 
року відбудеться зростання кількості 
нових виявлених хворих в Україні 
приблизно до рівня 230 тисяч. Щоден-
не зростання кількості нових інфікова-
них може коливатися в діапазоні 2500 
– 5500 осіб, щоденна кількість людей, 
що одужали, складатиме 13 % – 33 % 
від кількості інфікованих. Коефіцієнт 
уразливості України (смертність) на 
цьому відрізку часу коливатиметься в 
діапазоні 2,14 % – 2,3 %. Представник  
Усесвітньої організації в Україні    до 
кінця року взагалі  пророкує захворю-
вання  до 9000  осіб щоденно.

Така ситуація зумовлює необхід-
ність  збереження, а то й посилення  
карантинних заходів в університеті. 

ЗАГОС ТРЕННЯ  СИТ УАЦІЇ  З  COVID-19 – ОСОБЛИВОС ТІ НАВЧА ЛЬНОГО ПРОЦЕС У



XX V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО Е ЛЕК ТРОПРИВОДУ

ТЕОРІЯ І ПРАК ТИК А»
У період з 21 по 25 вересня у 

Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остро-
градського пройшла XXV Міжна-
родна науково-технічна конферен-
ція «Проблеми автоматизованого 
електроприводу. Теорія і практика» 
(IEEE 25th International Conference on 

PROBLEMS OF AUTOMATED ELECTRIC 
DRIVE. Theory and practice), співоргані-
заторами якої були Харківський на-
ціональний університет «Харківський 
політехнічний інститут» та Українська 
асоціація інженерів-електриків (УАІЕ). 
Цього року, з урахуванням пандемії 
COVID-19, науковий форум було про-

ведено онлайн за до-
помогою платформи 
Zoom. У заході взяли 
участь більше ніж 400 
учасників з 10 різних 
країн світу (Германія, 
Грузія, Марокко, Росія, 
Іорданія, Болгарія, 
Польща, Словакія, 
Словенія, Англія, Біло-
русь, Україна), які 
розглядали питання 
теорії електроприво-
ду, сучасних систем 

промислового електроприводу та 
його складових; енергоефективності 
електромеханічних систем і перетво-
рювачів електричної енергії; контро-
лю та діагностики електромеханічних 
систем; моделювання в електротехні-
ці; електротехнічної освіти та освітніх 
технологій. Робочою мовою конфе-
ренції була англійська.

Учасники конференції надіслали 
157 статей. Якість матеріалів забезпе-
чено «сліпим» зовнішнім рецензуван-
ням, перевіркою на плагіат. У резуль-
таті було відібрано 135 публікацій.

За відгуками гостей конференція 
пройшла вдало. Оргкомітет працює 
над упорядкуванням матеріалів, які 
будуть видані в електронному вигляді 
і надіслані для включення до цифро-
вої електронної бази IEEEXplore Digital 
Library, а згодом – до Scopus та Web of 
Science.

DC-OFICE УНІВЕРСИТЕТ У ПІДВИЩУВАТИМЕ ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОС ТІ 
С Т УДЕНТІВ-Е ЛЕК ТРОЕНЕРГЕТИКІВ

25 вересня 2020 року у приміщен-
ні Офісу цифрових компетентностей 
(DC-офісу) університету, створено-
го в рамках проекту dComFra, від-
булася непересічна подія. Завдяки 
співробітництву з науково-виробни-
чим підприємством «ЕНЕРГО-ПЛЮС»                 
(м. Кременчук) університет отримав 
у подарунок ліцензоване програмне 
забезпечення DIgSILENT PowerFactory 
для використання у навчальному 
процесі з метою підвищення якості 
підготовки фахівців у галузі електро-
енергетики. Церемонія передачі про-
грамного забезпечення проходила 
за участі представників обох сторін 
– технічного директора компанії ТОВ 
«НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» Андрія Каліно-
ва та першого проректора КрНУ Воло-
димира Валентиновича Никифорова.

Під час зустрічі була підписана Уго-
да про дарування. Технічний дирек-
тор компанії Андрій Калінов передав 
першому проректорові Володимиру 
Валентиновичу Никифорову сер-
тифікат, ліцензійне програмне забез-
печення, ключ із кодами доступу та 
зазначив: «Це програмне забезпечен-
ня допоможе підвищити рівень під-

готовки наших студентів, що, у свою 
чергу, допоможе задовольнити попит 
на висококваліфікованих спеціалістів-       
енергетиків у кременчуцькому регіоні, 
де, як відомо, накопичено більше 64 % 
промислового і економічного потен-
ціалу Полтавської області. Випускники 
університету, які оволодіють сучасни-
ми технологіями аналізу і проектуван-
ня енергосистем, зможуть підвищити 
свою конкурентоспроможність на 
ринку праці та ефективно працюва-
ти інженерами-проєктувальниками, 
керівниками енергетичних служб, 
електротехніч-
них лабораторій, 
майстрами діля-
нок підприємств 
та енергетичних 
компаній міста й 
регіону.»

Слід зазна-
чити, що з 24 
по 26 червня               
2020 року в рам-
ках реалізації 
проєкту Євро-
пейського Сою-
зу Erasmus+ KA2 

№598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-
CBHE-SP – Рамкова структура цифро-
вих компетентностей для українських 
учителів та інших громадян (dComFra) 
на базі нашого університету прово-
дилися тренінги для професорсь-
ко-викладацького складу факультету 
електроніки та комп’ютерної інженерії 
та Інституту електромеханіки, енер-
гозбереження і систем управління. 
Метою зазначеного заходу була під-
готовка контингенту тренерів для 
викладання в Офісі цифрових компе-
тентностей КрНУ.



С ТИПЕНДІАТИ МІСЬКОЇ РА ДИ 

22 вересня 2020 року у 
великій залі Кременчуць-
кої міської ради відбулося 
вручення міським головою 
Віталієм Малецьким імен-
них сертифікатів на отри-
мання стипендій студентам 
закладів вищої освіти міста 
Кременчука. Серед них 
12 стипендіатів Кремен-
чуцького національного 
університету імені Михайла 
Остроградського, кандида-
тури яких були затверджені 
рішенням ученої ради університету 
за клопотанням учених рад факуль-
тетів та інститутів за поданням сту-
дентського самоврядування. 

За визначні успіхи у навчанні та 
активну участь у науковій роботі 
відзначено Богдана Велькіна – ФЕУ, 
Тетяну Сніщенко – ІМіТ, Світлану 
Трошину – ФПГіСН, Ксенію Литвино-

ву – ФПН, Дмитра Волощука 
– ІЕЕСУ, Єлизавету Ткаченко 
– ФЕКІ. 

Стипендію за актив-
ну участь у громадському 
житті університету та міста 
отримали Олена Бісерова – 
ІМіТ, Олександра Соченок – 
ФЕУ, Аліса-Анна Грабовська 
– ФПГіСН, Костянтин Гумен-
ний – ФПН, Богдан Гринь-
ко – ІЕЕСУ, Роман Чернець 
– ФЕКІ.

КВЕС Т ПЕРШОК УРСНИК А

29 вересня у Кременчуцькому на-
ціональному університеті                імені 
Михайла Остроградського відбув-
ся щорічний квест першокурсника,        
організований студентським акти-
вом. Участь у змаганнях узяли 15 ко-
манд з різних факультетів.

Головна мета проведення цьо-
го заходу полягала в тому, щоб                  
познайомити студентів з універ-
ситетом, зміцнити відносини в ко-
лективі та отримати веселі емоції. 
Команди вибирали собі креативну 

назву та відгадували за-
гадки квесту. Вибрав-
ши собі капітана та 
надягнувши сині накид-
ки, вони швиденько від-
правлялись мандрувати 
корпусами університету, 
адже швидкість подолан-
ня квесту була головною 
умовою. Територію за-
кладу поділили на точки, 

куди потрібно було дістатися. Там 
студенти демонстрували 
свою кмітливість і вміння 
розв’язувати різноманіті 
цікаві задачі. Кінцевою 
точкою квесту був пер-
ший корпус, куди коман-
ди поверталися після 
проходження завдань для 
отримання подарунків. 
Усі учасники були дуже за-
доволені. Вони дізналися 
багато цікавого про наш 

університет та студентське життя.
Учасників квесту нагородили 

грамотами, а переможців – солод-
кими подаруночками. Отже, «Квест 
першокурсника» пройшов на сла-
ву, такі незабутні та яскраві емоції 
запам’ятаються учасникам на все 
студентське життя. Тож бажаємо 
успіху першокурсникам у подаль-
ших студентських випробуваннях, 
які на них чекають у стінах нашого     
університету.

Вітаємо!


