ДВОЄ МОЛОДИХ УЧЕНИХ КрНУ ОТРИМАЛИ ПРЕМІЮ ПРЕЗИДЕНТА
Кандидати
технічних
наук
Максим Когдась і Віталій Найда
отримали премію Президента України за наукову роботу «Сенсори газу
на основі напівпровідникових поруватих шарів». Урочистості відбулися
першого березня у Києві. Премія
призначена згідно з Указом Президента України № 595/2020 «Про присудження премій Президента України для
молодих учених 2020 року».
Максим Когдась і Віталій Найда – співробітники кафедри автоматизації та інформаційних систем.
«Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів» – перша
їхня спільна наукова праця, робота
над нею тривала більше п’яти років.
Максим Когдась розповів, у яких
сферах діяльності застосовуватимуть
їхні наукові розробки:
– Наші розробки можна використовувати у сфері екології для
аналізу забрудненості повітря. Також
їх можуть застосовувати військові
– під час зберіганнія боєприпасів на
військових складах порох починає
виділяти певні гази, чим старіші
боєприпаси, тим більше газів виділяється. Аналізуючи їх склад,
зможемо визначити, чи придатні ще
боєприпаси для застосування. Також
існує медичний напрям – неінвазивна
діагностика – аналізуючи повітря,
яке видихає хвора людина, ми зможемо
з певною мірою вірогідності діагно-

стувати її хворобу, адже залежно від
того, на що хворіє людина, змінюється склад повітря, яке вона видихає.

науковці університету отримують цю
високу нагороду. Ректор КрНУ Михайло Загірняк зазначив:

Премія Президента – найвища нагорода на державному рівні для молодих учених. Щороку в Україні призначається лише 40 таких премій.

– На рівні держави перемоги молодих учених нашого університету
відзначаються майже щорічно – або
премією Президента, або премією
Верховної Ради, або стипендіями Кабінету Міністрів. Я можу з гордістю сказати, що більше 30 осіб є лауреатами
премій. Не кожен університет у нашій
державі може похвалитися такими
досягненнями молодих учених.

Станом на 2021 рік премію Президента України отримали 17 молодих
учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.Першукременчужаниздобули 2008 року, відтоді майже щороку

НАШ УНІВЕРСИТЕТ УВІЙШОВ ДО СВІТОВОГО РЕЙТИНГ У
Кременчуцький
національний
університет імені Михайла Остроградського декілька років поспіль
займає сталі позиції у рейтингу найкращих університетів країн Європи та
Центральної Азії «QS EECA University
Rankings», серед 400 закладів

вищої освіти. Цьогорічний рейтинг
складено з використанням десяти
показників, зокрема академічної репутації та репутації роботодавців.
За результатами рейтингу наш
університет посів 21-ше місце з 25
закладів вищої освіти України та є

єдиним ЗВО Полтавщини, який увійшов до цього рейтингу.

Вітаємо!

У КрНУ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ У ФОРМАТІ PhD
28 січня асистент кафедри економіки Ярослава Яковенко захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка». Це перший захист дисертації у форматі PhD.
Тема дисертації – «Формування та
реалізація стратегії стійкого розвитку
промислових підприємств».
Захист пройшов на засіданні спеціалізованої вченої ради
ДФ 45.052.001 КрНУ.
Науковий керівник здобувача –
Алла Касич, доктор економічних наук,
професор (Київський національний
університет технологій та дизайну).
Опонентами виступили:
— Діана Райко, доктор економічних наук, професор (Національний
технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»);
— Олена Ареф’єва, доктор економічних наук, професор (Національний авіаційний університет).
Робота над дисертацією тривала з
2016 по 2020 рік.
Ярослава Яковенко так пояснила
вибір теми дисертації:

–
Вибір
теми
зумовлений
необхідністю упровадження у практику українських підприємств засад
стійкого розвитку, що передбачає
урахування економічних, екологічних
і соціальних складових діяльності
підприємств.
Наукова
новизна
одержаних результатів полягає в
розробці комплексу теоретичних і
науково-методичних положень щодо
формування та реалізації стратегії
стійкого розвитку підприємств як
системи засобів забезпечення рівно-

ваги та збалансованості діяльності,
що реалізується завдяки інструментарій визначення стану стійкості
підприємства під час розробки і
реалізації стратегії його розвитку.
Ідея полягає в тому, що підприємства
мають ураховувати у своїй діяльності
не лише показники прибутковості, а й
інтереси інших сторін, зокрема власних працівників, а також ураховувати
чинник обмеженості ресурсів і діяти не лише у власних інтересах, а й в
інтересах майбутніх поколінь.

«НАША МЕТА – СТВОРИТИ В УНІВЕРСИТЕТІ ВСІ УМОВИ
ДЛЯ ЗАХИСТ У ДИСЕРТАЦІЙ У ФОРМАТІ PhD,» – ЗАЗНАЧИВ ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР

Перший проректор університету,
доктор наук, професор Володимир
Никифоров надав оцінку події та
розповів про роботу, яка ведеться для
того, щоб здобувачі могли захищати в
КрНУ дисертації у форматі PhD:
– Цей захист – визначна подія.
Такий формат захисту дисертації
(1+2+2)* у нашому університеті засто-

сований уперше. Для нас
він важливий як результат плідної роботи протягом чотирьох років. Ми
почали працювати над
цим у 2016-му. Саме тоді
ми здійснили перший набір студентів на третій
рівень освіти, раніше
його не було. Існували
лише два рівні – бакалавр
і магістр, наразі маємо за
євростандартом і третій
рівень – доктор філософії. Наша мета – створити в університеті всі умови для захисту дисертацій
у форматі разової спеціалізованої вченої ради.
(Формат (1+2+2)* – голова разової
СВР + два опоненти + два рецензенти)
– Щоб забезпечити повноцінний
набір студентів восени 2016-го, на

початку року ми провели титанічну
роботу з ліцензування 12 спеціальностей PhD. Для порівняння, це майже стільки ж, скільки на той період
(2016 рік) було ліцензовано спеціальностей закладами вищої освіти Полтави. Після ліцензування почався
копіткий процес акредитації – були
дуже жорсткі вимоги. Наразі вже
успішно пройшли акредитацію дві
спеціальності доктора філософії –
«Економіка» (051) і «Електротехніка»
(141). Ми готуємося до акредитації
ще п’яти спеціальностей. Це вимагає
не лише часу та людських ресурсів, а
й значних фінансових витрат. Ми налаштовані максимально ефективно
використати час, який виділила нам
держава (Постанова Кабміну № 167
від 6 березня 2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»).

КрНУ І UMCS (ПОЛЬЩА) ГОТ УЮТЬ УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ
23-го лютого відбулася зустріч
науковців
Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського (КрНУ) та університету Марії Кюрі–Склодовської (UMCS),
Люблін, Польща). Сторони домовилися про підготовку угоди про співпрацю.
Зустріч науковців пройшла в режимі відеоконференції в офісі цифрових компетенцій КрНУ (ДС-офіс).
Технічне забезпечення заходу здійснював Центр міжнародної діяльності
КрНУ – він же займався організаційними питаннями та веденням переговорів.
КрНУ представляли перший проректор. д. біол. н. Володимир Никифоров та проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій
к. т. н. Сергій Сергієнко.
Від UMCS участь у зустрічі взяли проректор з науки та міжнародного
співробітництва
професор Вєслав Грушецький (prof. dr
hab. Wiesław Gruszecki); проректор
зі справ студентства проф. Дорота Колодинська (prof. dr hab. Dorota
Kołodyńska); проректор з розвитку
та економічної співпраці проф. Збігнев Пастушак (prof. dr hab. Zbigniew
Pastuszak).
Університет
Марії Кюрі–Склодовської – найбільший державний

класичний університет у Східній
Польщі. Він заснований 23-го жовтня
1944 року. Наразі у навчальному
закладі діють 12 факультетів, студентів навчають за 250 спеціальностями. Протягом року в університеті
за програмою обміну навчаються
1900 студентів-іноземців.
КрНУ вже уклав угоди про співпрацю з 10 польськими вишами, UMCS
має стати одинадцятим партнерським
ЗВО.
Під час зустрічі представники
КрНУ та UMCS домовилися про підготовку проєкту угоди про співпрацю.
Розробку проекту доручили міжнародним відділам обох університетів.
Планується, що наступною буде

зустріч ректорів, на якій вони підпишуть угоду. У перспективі йтиметься
про співпрацю у сфері міжнародних
обмінів, студентської наукової та
освітньої діяльності, підвищення професійної кваліфікації та дистанційної
освіти.
Директор Центру міжнародної
діяльності КрНУ к. т. н. Андрій Гладир
повідомив, що робота з польськими
колегами над текстом угоди вже почалася.
Зустріч українських та польських
науковців відбулася за сприяння Інституту розвитку Кременчука та Андрія Мельника – заступника директора інституту.

ДОБРОВОЛЬЦІ ПОДАРУВАЛИ СТ УДЕНТАМ СВІТЛИНИ З МАЙДАНУ

24-го лютого у бібліотеці університету відбулася урочиста зустріч студентів із представниками громадської
організації «Спілка ветеранів добровольців України», присвячена 7-й річниці Революції Гідності.
На зустрічі були присутні донька
Героя України, Героя Небесної Сотні, кременчужанина Ігоря Сердюка

Олександра Сердюк і ветеран АТО та голова «Спілки
ветеранів
добровольців
України» (м. Кременчук)
Юрій Крамаренко.
Відкриваючи захід, начальник відділу виховної та
культурно-масової роботи
університету Плаксій Т. М.
попросила усіх присутніх
хвилиною мовчання вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Звертаючись до
студентів, вона зазначила, що Постановою ВР України від 17.02.21 події на
Майдані Незалежності 2013-2014 рр.,
коли український народ повстав проти сваволі влади за розбудову України
як демократичної, правової європейської держави, визнані ключовим моментом українського державотворення.

Ветеран АТО Юрій Крамаренко
розповів, що фотопроєкт «Янголи в
камуфляжі» він разом з побратимами
започаткував, щоб зберегти пам’ять
про людей, які боронили і боронять
Україну. Проєкт уже набув масштабів
усеукраїнського, фотовиставка побувала у Києві, на Західній Україні, у Полтаві.
Доброволець передав університету світлини, які зробили учасники
подій на Майдані Олександр Тимошенко та Олександр Зінченко, а також відомий український військовий
фотокореспондент Мстислав Чернов.
Саша Сердюк передала фотографії
батька, які збереглися у сімейному
архіві. Подаровані добровольцями
світлини стануть частиною постійно діючої виставки у читальній залі
університетської бібліотеки.

СТ УДЕНТИ КрНУ ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

12 студентів
Кременчуцького
національного університету
імені Михайла Остроградського отримали іменні стипендії Кременчуцької
міської ради. Їх призначено за рішенням виконкому (№ 139 від 05.02.2021).
Урочистості відбулися у міськвиконкомі, іменні сертифікати здобувачам

вручив заступник міського голови
Руслан Проценко.
Шість студентів отримали стипендії за визначні успіхи у навчанні
та науковій діяльності, іще шестеро
– за активну участь у громадському житті університету та міста. Грошові виплати триватимуть з лютого

по червень 2021 року.
Кременчуцька міська рада почала призначати стипендії з 1998 року.
Відтоді студенти КрНУ отримують їх
щороку.
2021 року стипендії міськради
за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі отримали студенти
КрНУ: Гнедько Єгор, студент III курсу
ІЕЕСУ; Козицька Юлія, магістрантка
I-го року навчання ФЕКІ; Куліш Марина, студентка IV курсу ФЕУ; Леонтович Альона, студентка III курсу ІМіТ;
Скриль Поліна, студентка IV курсу
ФПГіСН; Флісс Вікторія, магістрантка
I-го року навчання ФПН.
За активну участь у громадському житті університету та міста
стипендії
міськради
отримали:
Дон Ілона, студентка IV курсу ІЕЕСУ; Коваленко Максим, студент ІІ курсу ФЕУ;
Нікітченко Яна, студентка ІІІ курсу
ФЕКІ; Рябенька Людмила, студентка
IV курсу ФПГіСН; Трипадуш Дарина, студентка IV курсу ФПН; Шмельов Ярослав, студент III курсу ІМіТ.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНК УРС У «МОЇ ЗИМОВІ КАНІК УЛИ»!
робіт тривало з січня
по лютий. Конкурсанти
надали
журі
авторські
фото- та
відеоматеріали на тему
зимових канікул.
У номінації «Краще фото» перемогла
першокурсниця
Мирослава
Конюк
(група БІС-20-1). Вона
створила
чудовий
Доцент Вікторія Шабуніна, доцент Віктор Саранча,
колаж на тему своїх
Ольга Колчіна, Валерія Тітова, Ірина Дайч,
зимових
подорожей.
завідувач кафедри професор Володимир Маслак, Мирослава Конюк
Мирослава вже вдруге
На кафедрі гуманітарних наук,
перемагає на конкурсах, організовакультури і мистецтва визначили стуних кафедрою. Уперше це сталося на
дентів-переможців конкурсу «Мої зиконкурсі «Я студент!».
мові канікули».
Перемогу в номінації «КраОрганізатор і куратор конкурсу
ще відео» здобула Валерія Тітова
– доцент Віктор Саранча. Збирання
(ДЗН-19-1). Її короткометражна стріч-

ка «Кохання на карантині» дуже швидко набрала більше 800 переглядів
– тема актуальна і матеріал поданий
з гумором.
Приз глядацьких симпатій дістався Ірині Дайч (БІС-18-1). Її романтичне
сріблясто-сіре зимове фото набрало
найбільшу кількість лайків від шанувальників.
Приз за
найактивнішу участь у
конкурсі виборола Ольга Колчіна
(БІС-19-1).
Усі переможниці наЗа це фото Ірина Дайч
го р о д ж е н і
г р а м о та м и отримала приз глядацьких
симпатій
та книгами.

