
процесів під час оцінювання діяль-
ності українських вишів – вагові 
коефіцієнти міжнародних показ-
ників діяльності університетів (ре-
зультати у світових рейтингах, 
участь університетів у програмах 
Erasmus+ Європейського Союзу 
тощо) установлені вищими за вагові 
коефіцієнти національних показників.

Сукупність  цих показників ви-
вела КрНУ на 42-ге місце серед 
200 університетів України. Цього року 
КрНУ також посів 33-тє місце у рей-
тингу українських вишів за даними 
Scopus і вперше  увійшов до престиж-
ного світового рейтингу THE.

За результатами національного 
рейтингу університетів «Топ–200 
Україна 2021», Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла 
Остроградського посів 42-ге місце 
серед 200 закладів вищої освіти 
України і перше місце серед вишів 
Полтавщини.

Центр міжнародних проєктів 
«Євроосвіта» представив  п’ятнадця-
тий академічний рейтинг закладів ви-
щої освіти  – «Топ–200 Україна 2021». 
До нього увійшли 200 ЗВО України.  

42-ге місце, яке посів КрНУ, – 
найвищий показник у Полтавсь-
кій області. Університети Полтави 
зайняли такі позиції: 55; 56; 115; 

КрНУ ПОСІВ 42-ге МІСЦЕ У НАЦІОНА ЛЬНОМУ РЕЙТИНГ У 
«ТОП–200 УКРАЇНА 2021»

118, 135.  Рейтинг 2021 року свід-
чить, що КрНУ щороку поліпшує 
особисті показники: для прикладу, 
2014 року університет мав 56-ту 
позицію у «Топ–200 Україна». 

Для складання персонально-
го рейтингу кожного університе-
ту враховано його показники у 
рейтингах Scopus; QS; Webometrics; 
UniRank; Nature Index тощо. Також 
оцінювалися показники участі ЗВО 
у програмах Erasmus+ Європейського 
Союзу (КрНУ бере активну участь у цій 
програмі).

Іще одна відмінність цьогорічно-
го рейтингу «Топ–200 Україна» – 
це  пріоритетність  євроінтеграційних 

В УНІВЕРСИТЕТІ ПРОЙШЛА ВИС ТАВК А НАУКОВИХ РОЗРОБОК

імені Михайла Остроград-
ського  відбулася презентація 
наукових розробок. Свої 
здобутки представили п’ять 
провідних  кафедр. 

Відкрив виставку досягнень  
ректор університету професор  
Михайло Загірняк. Він подяку-
вав усім учасникам:

– Дякую вам за вашу робо-
ту та зичу подальших успіхів, 
бо без цих успіхів я не бачу  
майбутнього. Я хочу висло-
вити подяку всім, хто пра-
цює і сподівається на краще у 
розвитку нашого університе-
ту, нашого міста та нашої 
країни. Без нашої праці цього 
бути не може.  Як говорив свого 
часу видатний британський 
фізик Резерфорд: «Гребіть, бо 
це єдиний шлях бути першими», 
– зазначив ректор. 

 Вручаючи дипломи та подарунки, 
Михайло Загірняк пояснив, що при-
зові місця кафедри отримали не 

лише за експонати, представлені на 
виставці, а за комплексну роботу, 
зокрема за публікації науковців, за 
      госпдоговірні   роботи,   які
        здійснює кафедра тощо.

Призові місця на виставці 
розподілилися так:

— диплом І ступеня – ка-
федра електричних машин та 
апаратів;

— диплом ІІ ступеня – ка-
федра систем автоматичного 
управління і електроприводу;

—  дипломи ІІІ ступеня: 
– кафедра автоматизації та

комп’ютерно-інтегрованих тех-
нологій; 

– кафедра інформатики та
вищої  математики; 

– кафедра систем  електро-
споживання та енергетичного 
менеджменту.

Учасники виставки отрима-
ли дипломи та подарунки.

 До Дня науки у Кременчуць-
кому    національному    університеті



2021 року Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла 
Остроградського увійшов до впли-
вового рейтингу Times Higher 
Education Impact Rankings (THE).  До 
THE–2021 потрапили лише 15 укра-
їнських університетів. Наразі це най-
більший світовий рейтинг (1240 уні-
верситетів з 98 країн). 

Розробники Times Higher Education 
Impact Rankings позиціонують його як 
новаторський рейтинг впливу. Його 
мета – оцінити, наскільки ефективно 
університети впливають на суспіль-
ство та світ, як вони розв’язують на-
гальні проблеми людства завдяки 
науковим дослідженням та якісній 
освіті, і як їхня діяльність сприяє 
реалізації Цілей сталого розвит-
ку (ЦСР), ухвалених Генераль-
ною Асамблеєю ООН на період з 
2015 по 2030 рр. 

ООН визначила 17 таких фунда-
ментальних цілей – це подолання 
бідності та голоду, якісна освіта й до-
ступна та чиста енергетика, пом’як-
шення наслідків зміни клімату, захист 
і відновлення екосистем суші тощо. 

Impact Rankings оцінює вне-
сок університетів світу в реалізацію 
17 ЦСР ООН.

Кременчуцький національний  уні-

лежать університети, які займають із 
301-шого по 400-те місце у рейтингу 
за цією ЦСР). Також КрНУ має високі 
показники за ЦСР-9 (промисловість, 
інновації та інфраструктура) і ЦСР-16 
(мир, справедливість та сильні інститу-
ти) – позиція у групі 401–600. У обов’яз-
ковій для всіх учасників ЦСР-17 (парт-
нерство заради сталого розвитку) 
університет знаходиться у групі 1001+.

верситет імені Михайла 
Остроградського  по-
давав дані щодо п’яти 
ЦСР і увійшов до рей-
тингу за показниками 
відповідності у всіх  
п’яти ЦСР.

4. Якісна освіта.
9. Промисловість.

інновації та інфраструктура.
11. Сталий розвиток міст і громад.
16. Мир,  справедливість  і  сильні

інститути.
17. Партнерство заради сталого

розвитку.

Найвищі показники університет 
отримав за ЦСР-4 (якісна освіта), він  
посів місце у групі 301–400 (до неї на-

КрНУ УПЕРШЕ УВІЙШОВ ДО ПРЕС ТИЖНОГО СВІТОВОГО РЕЙТИНГ У THE

В УНІВЕРСИТЕТІ РОЗПОЧАВС Я НАБІР ІНОЗЕМЦІВ 
НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Кременчуцький національний уні-
верситет імені Михайла Остроград-
ського здійснює підготовку  іноземних 
громадян до вступу в заклади вищої 

освіти України. В університеті вже 
розпочався набір на підготовче від-
ділення. Перші слухачі щойно при-
їхали – це громадяни Індії.

19 березня КрНУ підписав з 
ТОВ «Євразійський консалтинг освіти» 
угоду щодо набору іноземних грома-
дян на навчання. Наразі в університеті 
триває робота  з оформлення  доку-
ментів  для іноземців. Цим опікується 
Центр міжнародної діяльності  КрНУ  –  
він взаємодіє з міграційною службою 
та готує пакет необхідних документів 
для кожного слухача підготовчого  
відділення. 

Для іноземців уже підготували 
комфортні кімнати в університетсь-
кому гуртожитку № 1. Підготовче  від-
ділення для іноземців створене на базі 
університетського Центру підвищення 
кваліфікації та професійної адаптації. 
Він і організовуватиме навчальний 
процес. Навчання на підготовчому 
відділенні триватиме 8–9 місяців. 

Показники КрНУ



ТРЬОМ  СТУДЕНТАМ  КрНУ  ПРИЗНАЧЕНО   СТИПЕНДІЮ 
ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ

С Т УДЕНТИ-ФІЛОЛОГИ ПРОТЯГОМ СЕМЕС ТРУ
 НАВЧАТИМУ ТЬС Я В УНІВЕРСИТЕТІ ВІНД ЗОР (К АНА ДА)

Наталія Писаренко – магістрант 
першого року навчання факуль-
тету економіки та управління, ста-
роста групи ЕК-20-1м, член сту-
дентської ради. Із 2018 року бере 
активну участь у всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових 
робіт та олімпіадах, а також у нау-
кових конференціях. Зокрема на 
Всеукраїнському конкурсі студентсь-
ких наукових робіт 2020 року пред-
ставила роботу «Оцінка фінансової 
безпеки підприємств».  

Ольга Дьоміна – студентка 
4-го курсу, група Е-17-1 (ЕС), Інститут 
електромеханіки, енергозбережен-
ня і систем управління КрНУ. Ольга 
член товариства молодих учених 
університету, активна учасниця  
наукових семінарів кафедри САУЕ та 
ІЕЕСУ. Брала участь у ХІХ  Міжнарод-
ній науково-технічній конференції 
«Проблеми енергоресурсозбере-
ження  в електротехнічних  системах. 
Наука, освіта і практика» (2020 р.).

дум про взаєморозуміння підписано 
15 березня поточного року. Коорди-
нував захід Центр міжнародної діяль-
ності КрНУ. Наявність такого мемо-
рандуму –  базова умова для реалізації  
студентських академічних обмінів. 

Двоє студентів КрНУ стали сти-
пендіатами канадської урядової 
програми.

 Дмитро Бодня та Анна Кашкіна 
(кафедра перекладу, факультет пра-
ва, гуманітарних і соціальних наук) 
пройшли конкурсний відбір для 
участі у канадській урядовій стипен-
діальній програмі «Study in Canada 
Scholarships». Як переможці вони 
семестр навчатимуться за кошти 
гранту  в університеті Віндзор (Кана-
да). Віндзор – один з найстаріших і 
найпрестижніших університетів Кана-
ди, заснований 1857 року. 

У КрНУ Дмитро Бодня (ФІЛ-18- 1(1)) 
та Анна Кашкіна (ФІЛ-18-1(2)) на-
вчаються   за   освітньою   програмою 

«Германські мови 
та літератури (пере-
клад включно)». За 
аналогічним освітнім  
напрямом вони на-
вчатимуться в універ-
ситеті Віндзор. Фінан-
сування стипендій для 
навчання в Канаді 
здійснює  Міністер-
ство  закордонних 
справ, торгівлі  та     
розвитку Канади 
(DFATD – the Department of Foreign 
Affairs, Trade and Development).

Можливість навчатися в Канаді 
студенти отримали завдяки тому, 
що КрНУ має угоду про співпрацю 
з університетом Віндзор. Меморан-

  Студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Данило Ващенко 
(МН-17-1), Ольга Дьоміна (Е-17-1 (ЕС), Наталія Писаренко (ЕК-20-1м) отримуватимуть академічну стипендію 
Президента України.  Її призначено згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 514 від 07.05.2021 
«Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на ІІ семестр 
2020/2021 навчального року».

Президентська стипендія надається  студентам-відмінникам закладів вищої освіти за визначні успіхи у навчанні 
та науковій діяльності.

Данило Ващенко – студент 
4-го курсу, група МН-17-1, факультет 
економіки та управління КрНУ. 
Відмінник і активний учасник 
студентського життя, заступник 
старости групи, член студентської 
ради факультету.  Має опубліко-
вані у співавторстві статті, зокрема  
«Управлінські та логістичні техноло-
гії в мінливих умовах міжнародного 
конкурентного середовища» («Сту-
дентський науковий вісник Хмельни-
цького  національного  університету»).



КрНУ НАГОРОДИЛИ «ЗОЛОТИМ СЕРЦЕМ»

Під час XV всеукраїнської бла-
годійної акції «Серце до серця» сту-
денти КрНУ зібрали найбільшу серед 
усіх навчальних закладів міста суму 
коштів – 6058 гривень.  Гроші ви-
тратили на медичне обладнання для 

С Т УДІЯ «НА МЕЖІ ПОМІЖ» ВИБОРОЛА 
ПЕРШЕ МІСЦЕ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНК УРСІ

Університетська студія хореографії 
та  пластики «На межі поміж» (худож-
ній керівник Марина Дайлід) здобула 
почесне перше місце на Міжнародно-
му конкурсі сучасної та естрадної хорео-
графії «Золотий кубок України 2021».

Перемога присуджена 
у номінації «Група 
фольклор», категорія 
«Adults». 

Конкурс проходив 
15 травня у великій залі 
Кременчуцького місь-
кого палацу культури. 
Університет профінан-
сував участь студії «На 
межі поміж» у конкурсі.  
Колективу не надто по-
щастило із жеребкуван-
ням – дівчата виступа-
ли під № 200. Та навіть 

перевтомлене журі високо оцінило 
їхню майстерність. 

Керівник студії Марина Дайлід 
зазначила, що вибороти перемогу 
вдалося завдяки  наполегливій праці, 
якій не завадив навіть карантин.

Кременчуцького перинатального 
центру. За рекордну суму благо-
дійного внеску Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла 
Остроградського отримав відзнаку 
«Золоте серце Кременчука 2020».

Урочистості відбулися у міському 
перинатальному центрі. «Золоте сер-
це» голові студентської профспілки 
КрНУ Олені Лішайовій (на фото) вру-
чив міський голова Віталій Малець-
кий.

За кошти, зібрані кременчужана-
ми (зокрема і студентами КрНУ), при-
дбали відкриту реанімаційну систему 
обігрівання HKN-93C і два пульсокси-
метри «БІОМЕД» ВР-10М. Обладнання 
вже встановили  у міському перина-
тальному центрі.

Наразі в університеті триває 
збирання коштів у рамках наступної  
XVI благодійної щорічної акції «Серце 
до серця», яка проходить під девізом 
«Здорові немовлята». Студенти зби-
рають гроші на закупівлю неонаталь-
ного обладнання для Кременчуць-
кого перинатального центру ІІ рівня. 
Пожертви збиратимуть до 30 вересня 
2021 року.

У Всесвітній день                 

здоров’я 10 студентів універ-

ситету стали донорами –

здали кров.  Акцію ініціювали

студпрофком і студрада. Участь

у ній узяли найактивніші студен-

ти. Своє бажання здати кров вони

пояснили тим, що хочуть    допо-

огти кременчужанам, яким ця кров

потрібна.

ФОТОФАКТ

м




