КрНУ ПОСІВ 42- ге МІСЦЕ У НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГ У
«ТОП–200 УКРАЇНА 2021»
За результатами національного
рейтингу університетів «Топ–200
Україна 2021», Кременчуцький національний 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’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти – «Топ–200 Україна 2021».
До нього увійшли 200 ЗВО України.
42-ге місце, яке посів КрНУ, –
найвищий показник у Полтавській області. Університети Полтави
зайняли такі позиції: 55; 56; 115;

Для складання персонального рейтингу кожного університету 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 цьогорічного рейтингу «Топ–200 Україна» –
це пріоритетність євроінтеграційних

процесів під час оцінювання діяльності українських вишів – вагові
коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах,
участь університетів у програмах
Erasmus+
Європейського
Союзу
тощо) установлені вищими за вагові
коефіцієнти національних показників.
Сукупність цих показників вивела КрНУ на 42-ге місце серед
200 університетів України. Цього року
КрНУ також посів 33-тє місце у рейтингу українських вишів за даними
Scopus і вперше увійшов до престижного світового рейтингу THE.

В УНІВЕРСИТЕТІ ПРОЙШЛА ВИСТАВКА НАУКОВИХ РОЗРОБОК
До Дня науки у Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського відбулася презентація
наукових розробок. Свої
здобутки представили п’ять
провідних кафедр.
Відкрив виставку досягнень
ректор університету професор
Михайло Загірняк. Він подякував усім учасникам:
– Дякую вам за вашу роботу та зичу подальших успіхів,
бо без цих успіхів я не бачу
майбутнього. Я хочу висловити подяку всім, хто працює і сподівається на краще у
розвитку нашого університету, 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 призові 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 – кафедра електричних машин та
апаратів;
— диплом ІІ ступеня – кафедра систем автоматичного
управління і електроприводу;
— дипломи ІІІ ступеня:
– кафедра автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
– кафедра інформатики та
вищої математики;
– кафедра систем електроспоживання та енергетичного
менеджменту.
Учасники виставки отримали дипломи та подарунки.

КрНУ УПЕРШЕ УВІЙШОВ ДО ПРЕСТИЖНОГО СВІТОВОГО РЕЙТИНГ У THE
2021 року Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського увійшов до впливового рейтингу Times Higher
Education Impact Rankings (THE). До
THE–2021 потрапили лише 15 українських університетів. Наразі це найбільший світовий рейтинг (1240 університетів з 98 країн).
Розробники Times Higher Education
Impact Rankings позиціонують його як
новаторський рейтинг впливу. Його
мета – оцінити, наскільки ефективно
університети впливають на суспільство та світ, як вони розв’язують нагальні проблеми людства завдяки
науковим дослідженням та якісній
освіті, і як їхня діяльність сприяє
реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР), ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН на період з
2015 по 2030 рр.
ООН визначила 17 таких фундаментальних цілей – це подолання
бідності та голоду, якісна освіта й доступна та чиста енергетика, пом’якшення наслідків зміни клімату, захист
і відновлення екосистем суші тощо.
Impact Rankings оцінює внесок університетів світу в реалізацію
17 ЦСР ООН.
Кременчуцький національний уні-

верситет імені Михайла
Остроградського подавав дані щодо п’яти
ЦСР і увійшов до рейтингу 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-

Показники КрНУ

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 інститути) – позиція у групі 401–600. У обов’язковій для всіх учасників ЦСР-17 (партнерство заради сталого розвитку)
університет знаходиться у групі 1001+.

В УНІВЕРСИТЕТІ РОЗПОЧАВСЯ НАБІР ІНОЗЕМЦІВ
НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського здійснює підготовку іноземних
громадян до вступу в заклади вищої

освіти України. В університеті вже
розпочався набір на підготовче відділення. Перші слухачі щойно приїхали – це громадяни Індії.

19 березня КрНУ підписав з
ТОВ «Євразійський консалтинг освіти»
угоду щодо набору іноземних громадян на навчання. Наразі в університеті
триває робота з оформлення документів 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 університетському гуртожитку № 1. Підготовче відділення 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.

ТРЬОМ СТУДЕНТАМ КрНУ ПРИЗНАЧЕНО СТИПЕНДІЮ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
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.

Наталія Писаренко – магістрант
першого року навчання факультету економіки та управління, староста групи ЕК-20-1м, член студентської ради. Із 2018 року бере
активну участь у всеукраїнських
конкурсах студентських наукових
робіт та олімпіадах, а також у наукових конференціях. Зокрема на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2020 року представила роботу «Оцінка фінансової
безпеки підприємств».

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 опубліковані у співавторстві статті, зокрема
«Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного
конкурентного середовища» («Студентський науковий вісник Хмельницького національного університету»).

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

СТ УДЕНТИ-ФІЛОЛОГИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ
НАВЧАТИМУ ТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ВІНДЗОР (КАНАДА)
Двоє студентів КрНУ стали стипендіатами канадської урядової
програми.

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

«Германські
мови
та літератури (переклад включно)». За
аналогічним освітнім
напрямом вони навчатимуться в університеті Віндзор. Фінансування стипендій для
навчання в Канаді
здійснює
Міністерство
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-

дум про взаєморозуміння підписано
15 березня поточного року. Координував захід Центр міжнародної діяльності КрНУ. Наявність такого меморандуму – базова умова для реалізації
студентських академічних обмінів.

КрНУ НАГОРОДИЛИ «ЗОЛОТИМ СЕРЦЕМ»

Під час XV всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» студенти КрНУ зібрали найбільшу серед
усіх навчальних закладів міста суму
коштів – 6058 гривень. Гроші витратили на медичне обладнання для

Кременчуцького
перинатального
центру. За рекордну суму благодійного внеску Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського отримав відзнаку
«Золоте серце Кременчука 2020».

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

Університетська студія хореографії
та пластики «На межі поміж» (художній керівник Марина Дайлід) здобула
почесне перше місце на Міжнародному конкурсі сучасної та естрадної хореографії «Золотий кубок України 2021».

Перемога присуджена
у номінації «Група
фольклор», категорія
«Adults».
Конкурс проходив
15 травня у великій залі
Кременчуцького міського палацу культури.
Університет профінансував участь студії «На
межі поміж» у конкурсі.
Колективу не надто пощастило із жеребкуванням – дівчата виступали 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.

Урочистості відбулися у міському
перинатальному центрі. «Золоте серце» голові студентської профспілки
КрНУ Олені Лішайовій (на фото) вручив міський голова Віталій Малецький.
За кошти, зібрані кременчужанами (зокрема і студентами КрНУ), придбали відкриту реанімаційну систему
обігрівання HKN-93C і два пульсоксиметри «БІОМЕД» ВР-10М. Обладнання
вже встановили у міському перинатальному центрі.
Наразі в університеті триває
збирання коштів у рамках наступної
XVI благодійної щорічної акції «Серце
до серця», яка проходить під девізом
«Здорові немовлята». Студенти збирають гроші на закупівлю неонатального обладнання для Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня.
Пожертви збиратимуть до 30 вересня
2021 року.

ФОТОФАКТ

день
Всесвітній
У
універздоров’я 10 студентів
ми –
ситету стали донора
Акцію ініціювали
здали кров.
Участь
студпрофком і студрада.
студену ній узяли найактивніші
в вони
ти. Своє бажання здати кро
допопояснили тим, що хочуть
м ця кров
могти кременчужанам, яки
потрібна.

