УЧЕНА РАДА ДАЛА СТАРТ ПІДГОТОВЦІ 100-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ УНІВЕРСИТЕТ У

20 жовтня відбулося засідання вченої ради університету, на
якому були присутні мер міста
Малецький В. О. та його заступник
Усанова О. П. Одне з важливих питань,
яке було розглянуто, − підготовка
до святкування 100-річного ювілею
університету у вересні 2021 року. У
своєму виступі ректор Загірняк М. В.
зазначив, що науковці університету
виявили документи, які засвідчують,
що наша історія, як історія класичного університету, має значно глибше
коріння, ніж уважалося, коли святкували 50-річний ювілей 2010 року.
Як свідчить історія освіти Кременчука, яку досліджує доцент нашого
університету Лушакова А. М., вищих
навчальних закладів у Кременчуці до
1917 року не існувало. Після остаточного утвердження у грудні 1919 року
радянської влади в Україні почалася
розбудова народної освіти усіх рівнів.
У 1920–1921 рр. почали формуватися галузеві інститути й інститути
народної освіти (ІНО). Тоді ж почала
формуватися вища освіта в Кременчуці. Завдяки дослідженням старшого викладача кафедри гуманітарних
наук, культури і мистецтва Васи-

ленко Д. П. вдалося знайти документ,
який підтверджує, що в Кременчуці,
який тоді мав статус адміністративної губернії, вищі трирічні українські
педагогічні курси відкрили свої двері
у вересні 2021 року. У наступні роки
навчальні заклади реформувалися,
удосконалювалася їхня структура.
1925 року вищі педагогічні курси реформувалися в Кременчуцький педагогічний технікум. У вересні 1930 року
на базі Кременчуцького педтехнікуму
утворився новий вищий навчальний
заклад – Кременчуцький інститут соціального виховання. 1934 року на
його базі
утворився учительський інститут, у якому діяли чотири
відділення: російське, українське,
фізико-математичне та відділення
іноземних мов. У вересні 1940 року
утворився Кременчуцький педагогічний інститут. Отже, в останній довоєнний навчальний рік одночасно на тих
самих площах співіснували Кременчуцький учительський і Кременчуцький
педагогічний інститути. Відповідно
змінилася структура навчального закладу. В учительському інституті створилися факультети української мови,
російської мови, англійської, фран-

цузької, німецької мов і фізико-математичний факультет. У Кременчуцькому педагогічному інституті відкрилися
три факультети: української мови та літератури, російської мови та літератури, математичний. Працювали дев’ять
кафедр: основ марксизму-ленінізму, фізики, математики, педагогіки,
французької, німецької, англійської
мов, української мови та літератури, російської мови та літератури. У
1940–1941 н. р. в учительському
інституті здобували освіту 942 студенти, у педагогічному – 208. Друга
світова війна завадила розвитку вищої освіти. Тільки 1960 року почалося відродження вищої освіти завдяки створенню загально-технічного
факультету Полтавського інституту
інженерів сільськогосподарського будівництва.Відтоді навчальний заклад
розвивався відповідно до потреб
міста і регіону, відкривалися нові напрями підготовки, змінювалися назва,
підпорядкування і статус.
Основне становлення університету відбувалося в 90-ті роки.
1997 року був створений самостійний політехнічний інститут, 2000 року
він набув рівня університету, 2006
року був акредитований за ІV рівнем,
2007 року йому було присвоєно ім’я
Михайла Остроградського, 2009 −
був реорганізований у класичний,
2010 − набув статус національного.
У своєму виступі міський голова
Малецький В. О. зазначив, що святкування 100-річчя витоків вищої освіти
в Кременчуці − це визначна подія не
лише для університету, а й для міста.
Міська влада підтримує це рішення і
сприятиме його реалізації.
Учена рада університету прийняла постанову, у якій зобов’язала всі
підрозділи університету розробити
заходи до святкування ювілею і розпочати роботу з його підготовки.

ШЛЯХ ДО УСПІХ У В РІДНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Газета хоче познайомити читачів з одним з найкращих науковців і викладачів
університету – доцентом кафедри обліку і аудиту Ховрак Інною Вікторівною.
Вона випускниця нашого університету,
2006 року закінчила його з відзнакою за
спеціальністю
«Економіка
підприємства». З першого листопада 2006 року по
30 жовтня 2009 року навчалася в аспірантурі, у грудні 2012 року успішно захистила
дисертаційну роботу за темою «Комплексна оцінка ефективності функціонування
корпоративного сектора національної
економіки» і здобула науковий ступінь
кандидата економічних наук, а в листопаді
2013 року отримала вчене звання доцента.
З першого жовтня 2018 року по 30 вересня
2020 року навчалася в докторантурі КрНУ.
7 жовтня 2020 року успішно захистила дисертаційну роботу за темою «Забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності
закладів вищої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
За результатами розрахунку рейтингу
викладачів 2020 року Ховрак Інна Вікторівна є кращим доцентом університету та увійшла до топ-5 кращих викладачів
університету.
Інна Вікторівна – визнаний науковець.
Має понад 200 наукових і навчально-методичних праць. 2014 року – стипендіат
Кабінету Міністрів України серед молодих
учених, 2019 року отримала Премію Верховної Ради України для найталановитіших
молодих учених у галузі фундаментальних
і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. Вільно володіє англійською мовою. Результати
проведених нею досліджень апробовані
у міжнародних програмах і проєктах, що
реалізовані як в Україні, так і у Великобританії, Грузії, Литві, Польщі, США, Чехії.
Ховрак І. В. активно співпрацює з Малою академією наук як керівник учнівських робіт, є експертом з розробки Стратегії збалансованого розвитку туристичної
сфери Кременчука, членом Експертної
ради МОНУ, експертом багатьох міжнародних проєктів.
Редакція зустрілася з Інною Вікторівною і попросила відповісти на кілька запитань.
Що зумовило Вас вибрати для
вступу на навчання наш університет і
майбутню професію?
Любов до міста та бажання долучитися до його розвитку вплинули на вибір
університету, а любов до математики та
аналізу – на вибір майбутньої професії.
Що Ви вважали головним у навчанні?
Головним у навчанні є бажання отримувати нові знання. Також в університеті
було створено всі умови для легкої адап-

тації до студентського життя, зокрема
різноманітні творчі заходи та студентське
самоврядування. Тому, окрім вивчення
навчальних дисциплін та написання наукових робіт, була можливість долучитися
до участі у роботі, а згодом – і до керівництва студентської ради економічного
факультету. Надзвичайно теплі спогади також пов’язані з репетиціями та виступами
нашої студентської театральної студії.
Чому ви вирішили бути науковцем
і залишитися працювати в університеті?
Відповідь проста: люди, які зустрічаються на життєвому шляху та надихають. На другому курсі чудовий фахівець
Алла Миколаївна Лушакова викладала навчальну дисципліну «Українська
та зарубіжна культура». Вона з таким
натхненням розповідала про культуру,
архітектуру та історію нашого міста, що
вже за кілька лекційних занять я відгукнулася на пропозицію взяти участь у дослідженні та виступити на науковій конференції. То були неперевершені години праці в
архіві краєзнавчого музею, цікаві виступи
професорів під час конференції та мої хвилювання від першої конференції, на якій я
була лише однією студенткою серед професорів, доцентів та аспірантів. Саме під
час спілкування та дискусій на різноманітних наукових заходах, спочатку в Україні,
а згодом і за її межами, виникали нові ідеї,
які хотілося розвивати та поширювати.
Що Ви вважаєте головним у роботі
викладача університету?
Бажання та спроможність розвиватися
і мотивувати інших до розвитку.
Чи важко написати і захистити
докторську дисертацію?
Моя докторська дисертація є логічним
продовженням досліджень і проєктів, які
я реалізувала протягом останніх років.
Тому писати про тематику, яка цікавить,
не складно, особливо якщо вивчити її не
лише з наукових статей та монографій,
а також відчути на практиці. Так, під час
участі у програмі Британської Ради Ukraine
Higher Education Leadership Development
Programme та реалізації проєкту «Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти» була можливість
познайомитися з британським досвідом
стратегічного управління університетами.
Стажування за програмою Lane Kirkland
Scholar ship Program дозволило розробити та презентувати проєкт «Корпоративна соціальна відповідальність у контексті
глобалізації», а також пройти низку стажувань, зокрема у Краківській школі бізнесу
(Краківський економічний університет), в
університетському відділі якості навчання
(Ягеллонський університет), у організації
«Форум відповідального бізнесу» (Вар-

шава, Польща), у відділі з корпоративної соціальної відповідальності компанії
Capgemini (Краків, Польща).
Академічна мобільність у межах проєкту «Інноваційний університет і лідерство.
Фаза IV: Комунікаційні стратегії і відносини
університет–школа» (Варшавський університет, Ягеллонський університет) дозволила реалізувати проєкт «Вплив закладів
вищої освіти на розвиток регіонів».
Одночасно я викладала навчальну
дисципліну «Соціальна відповідальність»
для магістрів нашого університету та «Соціальна відповідальність університету для
збалансованого розвитку» для студентів
Університету прикладних наук (Вільнюс,
Литва).
2019 року була автором і координатором проєкту «Збалансований розвиток, заснований на концепції соціальної
відповідальності: бюджети, звітність і
комунікація» (Грузія). Також маю досвід
співпраці з Департаментом з питань сталого розвитку та корпоративної соціальної
відповідальності Міністерства фінансів і
регіональної політики Польщі (групи робочі, видання посібника «Соціальна відповідальність: значення для університету
та методи реалізації», розробка декларації
соціальної відповідальності університетів
тощо), наразі триває підготовка до проведення спільного загальнопольського опитування.

Вітаємо з успішним захистом
докторської дисертації та бажаємо творчих успіхів.

НА БАЗІ DC-ОФІС У УНІВЕРСИТЕТ У РЕАЛІЗОВАНО ПРОГРАМУ
ВІРТ УАЛЬНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТ УДЕНТІВ І
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГАЛУ ЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК
20 та 22 жовтня у приміщенні Офісу цифрових компетентностей, створеного
в рамках міжнародного
проєкту dComFra, відбулися відкриті онлайн – лекції
польською та англійською
мовами представника Вищої
школи управління охороною
праці Катовіце (ВШУОП) професора Аркадіуша П. Шайна на тему «Дерматоскопія
у криміналістиці – вибрані
аспекти».
Лекції проходили в рамках реалізації програми віртуальної академічної мобільності для студентів і викладачів кафедри галузевих юридичних
наук нашого університету. Спільний
захід організовано відділом розвитку
міжнародної співпраці ВШУОП та центром міжнародної діяльності КрНУ.
Високий рівень майстерності та професіоналізму лектора одразу оцінила
аудиторія, адже доктор юридичних
наук пан Аркадіуш П. Шайна – досвідчений криміналіст, кримінолог,
експерт-поліграфолог, член Правління та Юридичного комітету Польського товариства досліджень з використанням поліграфа, автор наукових
публікацій у галузі крміналістики та

судової експертизи.
Під час лекцій були розглянуті питання хейлоскопії, кримініналістичної
отоскопії, методи виявлення та захисту хейлоскопічних і отоскопічних
слідів. Протягом лекції використовувалося спеціалізоване обладнання
криміналістичної лабораторії ВШУОП.
Онлайн–лекції реалізовано на
платформі ClickMeeting. Для учасників
передбачалась обов’язкова реєстрація, а участь у лекції була безкоштовна.
По завершенню кожної лекцї студенти та викладачі нашого університету мали змогу задавати лектору
питання і брати участь в обговоренні
професійних питань.

#ERASMUSDAYS 2020 у К р НУ

У рамках проєкту dComFra КрНУ
долучився до масштабного флешмобу святкування Програми Еразмус+
2020 року #ErasmusDays 2020. Цього
року захід #ErasmusDays проводився у
період з 15 по 17 жовтня.
Для участі у такому масштабному міжнародному заході представники команди dComFra доценти
Дмитро Мамчур та Андрій Гладир зареєстрували університетський івент

на сайті https://www.erasmusdays.eu/,
де на карті світу в рамках флешмобу
#ErasmusDays було відображено понад 4000 учасників.
16 жовтня в Офісі цифрових компетентностей нашого університету
(DC-офіс) у рамках #ErasmusDays відбулася онлайн–презентація, присвячена результатам участі у проєкті:
«dComFra: “Erasmus+ KA2 Project – OnLine Presentation of Results”.
Для участі у заході всі бажаючі мали
змогу підключитися до Zoom-конференції або завітати безпосередньо
до DC-офісу університету. До заходу
долучилися студенти та викладачі
університету і дізналися про основні
результати проєкту dComFra та про
подальші кроки команди, що реалізує
проєкт.

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ОБГОВОРИЛИ НА
ХVІІІ МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Міжнародна
науково-технічна
конференція «Проблеми екологічної
безпеки» згідно з посвідченням № 655
від 11 листопада 2019 року, виданим
Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації,
проведена в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського в період з 06 жовтня
по 08 жовтня 2020 року.
Організатори конференції – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Національний університет «Львівська
політехніка», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка,
Буковинський державний медичний
університет, Державна екологічна
академія післядипломної освіти та
управління, Національний університет
цивільного захисту України, Університет Матея Бела (Банська Бистриця).
У роботі конференції брали участь
учені з п’яти зарубіжних країн (Республіка Молдова, Румунія, Польща, Пуерто-Ріко, Грузія) та з 31 закладу вищої
освіти України різних регіонів.
На робочих засіданнях були розглянуті питання розвитку науки за основними напрямами. Із запланованих
45 доповідей заслухано та обговорено
31, (у тому числі 21 доповідь у режимі
онлайн).
У роботі взяли участь 15 докторів
наук, 20 кандидатів наук, 15 аспірантів,
8 студентів.

ВІТАЄМО
СТ УДЕНТІВ-СТИПЕНДІАТІВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ТА ВCЕУКРАЇНСЬКОГО
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
«ДЖЕРЕЛО ДНІПРА»
Три студенти університету удостоєні академічної стипендії Президента України в осінньому семестрі
2020/2021 навчального року: Бражнікова Тетяна − магістрантка другого
року навчання за програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»,
відмінниця навчання, член наукового
товариства студентів, аспірантів і молодих учених; Солодков Денис − студент групи ОБОП-17-1, навчається за
освітньою програмою «Облік і оподаткування», відмінник навчання, член
кременчуцького відділення Федерації
дебатів України, організатор дебатних
турнірів; Гнатенко Анна – студентка
групи
СОІ-17-1, здобуває освіту
за спеціальністю «Середня освіта. Інформатика», протягом усього терміну
навчання відмінниця, член наукового
товариства студентів, аспірантів і молодих учених, бере активну участь у
наукових конференціях і семінарах.
Стипендіатами
Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело
Дніпра» є Палієнко Анна – студентка
групи ПТ-18 факультету природничих наук, активістка, член профбюро факультету, організатор студентських заходів, учасниця художньої
самодіяльності; Шмельов Ярослав
– cтудент групи ГМ-28-1 Інституту механіки і транспорту, член профбюро
студентів, організатор студентських
заходів.

Вітаємо!

АКЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
«СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ»

У Кременчуці пройшла 15 акція від
Усеукраїнського благодійного фонду
«Серце до серця», у рамках якої збирали кошти з метою закупівлі кардіореанімаційного обладнання для Кременчуцького перинатального центру
2-го рівня. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського не залишився осторонь
і теж приєднався до акції. Збирання
коштів у нашому навчальному закладі

організовували активісти студентської
ради та профспілки. Спільними зусиллями студенти та викладачі зібрали
6 058 гривень. За приблизними попередніми даними, це найбільший показник серед закладів вищої освіти
(офіційні дані від фонду ще очікуються).
Дякуємо всім, хто підтримав
акцію і долучився до неї.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
СТ УДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
8 жовтня 2020 року в Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського відбулися загальні збори наукового товариства студентів, аспірантів і молодих
учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств.
На зборах було обрано персональний склад Ради НТСАМУ, до
якої увійшли голови наукових товариств інститутів, факультетів, кафедр.
Головою Ради НТСАМУ вибрали
Збиранник О. М., членами Ради –
Яцюк Р. П., Кухаренка Д. В., Кузєва І. О.,

Гетьмана І. С., Семеніхіна В. В., Яковенко Я. О., Лижову Є. О., Уманську А.С.,
Ченчеву О. О., Сакун О. А., Ригас Т. Є.,
Гальченко Н. П., Антонову О. І., Василенко Д. П., Пономаренко О. О. та ін.
Також на засіданні було затверджено
план роботи НТСАМУ на 2020/2021 навчальний рік.
Голови інститутських, факультетських і кафедральних НТСАМУ під час
дискусії обговорили напрями і заходи
щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах
програми «Студентська наука».

