
50�років факультету
сільськогосподарського машинобудування

99��ггоо  ччееррввнняя  вв  ааккттооввіійй  ззаалліі  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввеерр��
ссииттееттуу  ввііддббууллаассьь  ццееррееммооннііяя  ссввяяттккуувваанннняя
ппеерршшооггоо  ппііввссттооррііччннооггоо  ююввііллееюю  ффааккууллььттееттуу
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ммаашшииннооббууддуувваанннняя
ннаашшооггоо  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу..  ППррииввііттааттии  ффаа��
ккууллььттеетт  іізз  ддннеемм  ззаассннуувваанннняя  ппррииййшшллии
ккееррііввннииккии  ооррггаанніівв  ддеерржжааввннооїї  ввллааддии  ттаа  ммііссццее��
ввооггоо  ссааммоовврряяддуувваанннняя  ККііррооввооггррааддщщииннии,,
ппррееддссттааввннииккии  ппііддппррииєєммссттвв  ттаа  ггррооммааддссььккиихх
ооррггааннііззаацціійй,,  аа  ттааккоожж  ччииссллееннннаа  ааррммііяя  ввииппуусскк��
ннииккіівв  ФФССГГММ..  ЗЗіі  ссццееннии  ааккттооввооїї  ззааллии  ппррооззввууччаа��
ллаа  ввееллииччееззннаа  ккііллььккііссттьь  ппррииввііттаанньь  ккооллееккттииввуу
ффааккууллььттееттуу  ттаа  ууннііввееррссииттееттуу..

Біля входу до Центральноукраїнського
національного технічного університету та
біля актової зали на гостей ювілею чекали
музичні подарунки від військового оркестру
3�го окремого полку спеціального призна�
чення Збройних сил України під керівниц�
твом Сергія Францискевича. На початку
святкової церемонії її учасників привітав
ректор ЦНТУ, професор Михайло Черновол.
"Що відбулося рівно 50 років тому, � згадує
Михайло Черновол. � 9�го червня 1967 року
було підписано наказ Міністерства вищої і
середньо�спеціальної освіти УРСР про ство�
рення Кіровоградського інституту сільсько�
господарського машинобудування, КІСМу. І

в складі цього інституту було створено чоти�
ри факультети: сільськогосподарського ма�
шинобудування, механіко�машинобудівний,
вечірній та загальнотехнічний. КІСМ � це ок�
рема епоха в історії нашого університету. З
такою назвою навчальний заклад проісну�
вав 31 рік, і ви знаєте, протягом тих років бу�
ла створена майже вся основна матеріаль�
на база університету. Сьогоднішній ювілей
викликає у мене також й особисті почуття:

1967 року я поступив до КІСМу на факультет
сільськогосподарського машинобудування
на спеціальність "Сільськогосподарські ма�
шини". У вересні виповниться 50 років, як я
знаходжусь в стінах цього навчального за�
кладу, пройшовши шлях від студента до рек�
тора. Отже, сьогодні ми святкуємо 50�річний
ювілей одного із провідних факультетів
університету і я вітаю вас із початком свята!"

(Початок. Закінчення на 45й стор.)

ППрроо  ррееййттииннггии,,  ууннііввееррссииттеетт,,  ссттууддееннттіівв,,  ввииппууссккннииккіівв
До вашої уваги пропонується інтерв'ю

ректора Центральноукраїнського націо�
нального технічного університету, доктора
технічних наук, професора Михайла Івано�
вича Черновола редактору журналу "PER�
SONA" Наталії Кривошей, надруковане у
червневому номері журналу за 2017 рік.
Оригінальна назва інтерв'ю: ""ЧЧооттииррии  ггуу��
ббееррннааттооррии,,  ссіімм  ннаарроодднниихх  ддееппууттааттіівв,,  ччооттииррии
ммііссььккіі  ггооллооввии  ооббллаассннооггоо  ццееннттрруу,,  ккееррііввннииккии
ввссііхх  ннааййббііллььшшиихх  ппііддппррииєєммссттвв  ррееггііооннуу  ��  ннаашшіі
ввииппууссккннииккии""..

9 червня найбільший і, як свідчать автори�
тетні загальноукраїнські рейтинги, най�
успішніший вищий навчальний заклад об�
ласті � Центральноукраїнський національний

технічний університет, відзначає ювілей � 50
років із дня створення Кіровоградського
інституту сільськогосподарського машинобу�
дування. По суті, це один із найважливіших
етапів розвитку і становлення вишу та вищої
освіти області в цілому. Тож "PERSONA" ско�
ристалася нагодою, аби дізнатися більше про
підготовку інженерних, наукових та інших
кадрів для нашої області, і, як показує практи�
ка, навіть для закордону, про інші важливі
етапи становлення ЦНТУ, труднощі вищої
школи та інші актуальні, зокрема, й напере�
додні вступної кампанії, питання. Розмов�
ляємо з ректором Центральноукраїнського
національного технічного університету, чле�
ном�кореспондентом Національної академії

аграрних наук України, доктором технічних
наук, професором, заслуженим діячем науки
і техніки України Михайлом Черноволом.

��  ММииххааййллее  ІІввааннооввииччуу,,  ККННТТУУ,,  аа  ссььооггоодднніі
ввжжее  ЦЦННТТУУ,,  ннее  ввппеерршшее  ппооттрраапплляяєє  вв  ТТООПП  ккрраа��
щщиихх  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ккррааїїннии    іі
ффааккттииччнноо  ввииззннааєєттььссяя  ккрраащщиимм  вв  ооббллаассттіі,,
ооссккііллььккии  рреешшттаа  ннее  ппооттрраапплляяююттьь  ннааввііттьь  ддоо
ппеерршшооїї  ссооттнніі  ввссееууккррааїїннссььккооггоо  ррееййттииннггуу..
ННиинніішшннььооггоо  ррооккуу  ууннііввееррссииттеетт  ппіідднняяввссяя  ннаа
ттррии  ссххооддииннккии  ввггоорруу  ��  зз  5577��ггоо  ннаа  5544��ттее  ммііссццее
вв  ррееййттииннггуу  ""ТТООПП��220000  УУккррааїїннаа"",,  ссккллааддееннооггоо
ГГОО  ""ЦЦееннттрр  ггррооммааддссььккиихх  ппррооееккттіівв  ""ЄЄвврроо��
ооссввііттаа""..  ЗЗааввддяяккии  ччооммуу  ццее  ссттааллоо  ммоожжллииввиимм??

(Початок. Закінчення на 23й стор.)



ААААккккттттууууааааллллььььннннееее    ііііннннттттееееррррвввв''''юююю    2 CТОР.

ППрроо  ррееййттииннггии,,  ууннііввееррссииттеетт,,  ссттууддееннттіівв,,  ввииппууссккннииккіівв

� Хоча рейтингів є багато, але "ТОП�200
Україна" вважається найбільш авторитет�
ним, бо його започаткувала свого часу
комісія ЮНЕСКО, а це незалежний пред�
ставник в освітній та інших галузях. І
приємно не просто 54 місце, а
стабільність, бо ми ввесь час перебу�
ваємо десь поблизу 50�ї сходинки. Ос�
новні показники, за якими формується
рейтинг, � кадровий склад університету, а в
нас постійно зростає кількість викладачів
із вченими ступенями і званнями, він уже
вищий за 70 відсотків. Також підвищився
показник міжнародної роботи � міжна�
родні зв'язки, поїздки наших студентів на
практику, стажування викладачів і сту�
дентів за кордоном. Невдовзі ж буде
опубліковано консолідований рейтинг за
2017 рік, де, крім "ТОП�200 Україна", бу�
дуть враховані й інші рейтинги. За попе�
редніми даними, ЦНТУ стане кращим ви�
щим навчальним закладом області.

��  ННаассккііллььккии  яя  ррооззууммііюю,,  ввіінн  іі  ззаарраазз  нниимм  єє,,
ооссккііллььккии  ццее  єєддиинниийй  ввиишш  ооббллаассттіі,,  щщоо  ппооттрраа��
ппиивв  ддоо  ппеерршшооїї  ссооттнніі  ккрраащщиихх  ннааввччааллььнниихх
ззааккллааддіівв  іізз  ццььооггоо  ррееййттииннггуу......

� Так, державний педуніверситет посів
122 місце.

��  99  ччееррввнняя  ввииппооввннююєєттььссяя  5500  ррооккіівв  іізз
дднняя  ссттввоорреенннняя  ККііррооввооггррааддссььккооггоо  ііннссттииттууттуу
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ммаашшииннооббууддуувваанн��
нняя,,  яяккиийй  ззаа  цціі  ррооккии  ввиирріісс,,  уу  ттооммуу  ччиисслліі  йй
ззааввддяяккии  вваамм,,  ддоо  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..
ААллее  ннаа  ссььооггоодднніішшнніійй  ддеенньь  ссффеерраа  ммаашшиинноо��
ббууддуувваанннняя  ппеерреежжииввааєє  ннее  ннааййккрраащщіі  ччаассии..
ЦЦее  ппооззннааччааєєттььссяя  ннаа  ззааттррееббууввааннооссттіі  ііннжжее��
ннееррннооїї  ооссввііттии??

� Дійсно, 9 червня був підписаний на�
каз Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР про створення
інституту сільськогосподарського машино�
будування, всім відомого КІСМу. Як КІСМ
наш заклад проіснував трохи більше 30
років. В 1998 він уже став державним
технічним університетом, потім, у 2004�
ому, � національним, зараз Центральноук�
раїнським національним технічним
університетом. Але коли розібралися з
історією, то його витоки сягають Єлиса�
ветградського реального вищого учили�
ща, а в 1929�му році був створений
Зінов'євський інститут сільськогоспо�
дарського машинобудування, оскільки
місто на той час називалося
Зінов'євськом, тобто невдовзі виповнить�
ся 90 років із цього дня. Але КІСМ  � дуже
важливий етап нашого існування, тому ми
святкуємо 50 років з моменту його ство�
рення. Так, інженерна освіта переживає
не найкращі часи. Це таке загальноук�
раїнське явище, і я навіть сказав би � за�
гальноєвропейське. Бо я був у багатьох
університетах Німеччини, Франції, Англії, і
скрізь є оголошення про потреби робото�
давців в інженерних спеціальностях, і ніде
немає оголошень про потребу в еко�
номістах чи інше. Скрізь потрібні майбутні

технарі. Коли я поцікавився, чи йде мо�
лодь, зважаючи на таку гостру потребу,
навчатися за технічними спеціальностя�
ми, мені відповіли, що так, але не дуже
охоче. Тобто впала престижність інженер�
ної, технічної освіти взагалі. В 90�ті роки в
Україні, коли перестали працювати багато
підприємств машинобудівної промисло�
вості, упала кількість робочих місць на
цьому ринку праці, і в інженери практично
перестали йти. І навіть коли вже криза ми�
нула, молодь уже в основному обирала гу�
манітарні професії. Ніхто не хоче йти на
ливарника, верстатника і т.п. Така ре�
альність. Тому треба і нам, і роботодавцям
вести роботу над підвищенням престиж�
ності професії. От, ми, наприклад, вже за�
були, коли до нас на технічні спеціальності
приходили випускники шкіл � медалісти.
Вступають на ці спеціальності, нехай не
ображаються, але, в переважній
більшості, � досить посередні у навчанні
діти, відповідно і на виході з університету
від них не варто багато чекати.

��  ММоожжллииввоо,,  ппррооббллееммаа  щщее  йй  уу  ттооммуу,,  яякк
ооццііннююєєттььссяя  ппррааццяя  ііннжжееннееррнниихх  ккааддрріівв  ннаа
ппііддппррииєєммссттвваахх,,  ззооккррееммаа,,  йй  ннаашшооггоо  ммііссттаа??

� Так, дійсно. Як приклад: відома
японська компанія, потужний інвестор, бу�
дує завод на Західній Україні, все за ос�
таннім словом техніки, прекрасні соціальні
програми, гуртожитки й умови праці, зар�
плата � десь 5�7 тисяч гривень, наче й непо�
гано, але немає кому працювати, люди не
йдуть. Бо там люди їдуть працювати на
Захід, де в тій же Польщі зарплата в рази
вища. Взагалі сьогодні така тенденція, якщо
на заводі зарплата 5, а в супермаркеті � 7
тисяч гривень, то люди йдуть в супермаркет.
Практично всі випускники з технічними
спеціальностями працевлаштовані й не сто�
ять на обліку служби зайнятості, але
більшість � не за освітою. Нещодавно в нас
проходив ярмарок вакансій, це коли ми за�
прошуємо роботодавців, і випускники з ни�
ми спілкуються, то мушу сказати, що було ду�
же мало взаємних перемог.

��  ВВ  ццііллооммуу,,  яяккіі  ссппееццііааллььннооссттіі,,  щщоо  ммоожжннаа
ззддооббууттии  уу  вваашшооммуу  ууннііввееррссииттееттіі,,  єє  ннааййззаатт��
ррееббуувваанніішшииммии??

� Тут треба дивитися з двох боків: які
потребує економіка, суспільство і
підприємства, і які обирають батьки й діти.
Державі треба технарі, і вона тут робить
певні кроки в цьому напрямку, збільшує
держзамовлення. Випускники загально�
освітніх закладів охочіше вступають на
інші спеціальності. Зараз, як не дивно,
найпопулярніша в нашому університеті
спеціальність � це агрономія. До слова, ми
єдиний технічний університет, де є ця
спеціальність. Але тодішнє керівництво
області наполягло, бо потрібні були агро�
номи, і ми сьогодні дуже задоволені з того,
що на агрономію є попит і навіть конкурс.
Також популярними є сьогодні такі
спеціальності, як комп'ютерна інженерія,
кібербезпека, екологія, міжнародні еко�
номічні відносини і менеджмент. Технічні
спеціальності менш затребувані, на пре�
великий жаль.

��  ЦЦььооггоо  ррооккуу  ввииппооввннююєєттььссяя  щщее  йй  5500
ррооккіівв,,  ввііддккооллии  ввии  ввссттууппииллии  ддоо  ууннііввееррссииттееттуу
іі  ввііддттооддіі  ппррааккттииччнноо  ннее  ппооккииддааєєттее  ййооггоо  ссттіінн..
ТТооббттоо  ннаа  вваашшиихх  ооччаахх  іі  ззаа  вваашшооїї  ббееззппооссее��
ррееддннььооїї  ууччаассттіі  ввіінн  ннаарроодджжууввааввссяя  іі  ррооззввии��
ввааввссяя..  РРооззккаажжііттьь  ппрроо  ооссннооввнніі  ееттааппии  ййооггоо
ссттааннооввллеенннняя  ттаа  щщоо  єє  ппррииввооддоомм  ддлляя  ггоорр��
ддооссттіі  ооссооббииссттоо  ддлляя  вваасс,,  яякк  ййооггоо  ббааггаа��
ттооррііччннооггоо  ккееррііввннииккаа??

� Так, у 1967�ому я став студентом КІСМу,
це був перший набір саме до інституту. 

��  ТТооббттоо  ццее  вваашшаа  ссппііллььннаа  зз  ууннііввееррссииттее��
ттоомм  ііссттооррііяя  ттррииввааллііссттюю  вв  5500  ррооккіівв??

� Так. Все справді відбувалося на моїх
очах, і вже 22 роки, як я очолюю заклад.
Дуже багато змін відбулося. Головне, що
вузькопрофільний інститут перетворився
на університет всеукраїнського масштабу,
отримав статус національного, єдиний в
області. Якщо він раніше працював тільки
на машинобудування, то зараз і на аграр�
ну галузь, і на енергетику, дає змогу вив�
чати комп'ютерні науки, відкрито два еко�
номічні факультети. Також вперше в історії
університету ми отримали державну
премію за винаходи наших молодих вче�
них в галузі науки і техніки, вперше
відкрили вчену раду з захисту докторських

(Продовження. Початок на 1й стор.)



ААААккккттттууууааааллллььььннннееее    ііііннннттттееееррррвввв''''юююю    3 CТОР.

ППрроо  ррееййттииннггии,,  ууннііввееррссииттеетт,,  ссттууддееннттіівв,,  ввииппууссккннииккіівв
дисертацій. У цілому в нас три вчені ради,
з них одна по захисту докторських, а дві
інші � кандидатських із технічних і еко�
номічних наук. Уперше в новітній історії
області вчений університету став членом�
кореспондентом Національної Академії
наук України. У радянські часи членом
державної академії наук був Василь Олек�
сандрович Сухомлинський. Крім того, зви�
чайно, ми пишаємося відкриттям багатьох
спеціальностей, успіхами не тільки в на�
уці, а й у міжнародній діяльності. Зокрема,
ми брали участь у програмі Євросоюзу
"ТЕМPUS", там і спільні магістратури, і ви�
пускники наші навчаються за кордоном.
Були роки, коли 100�150 студентів їздили
щороку. Позаду мене ви бачите кубки, бо
студентське життя � це ще й дозвілля і
спорт. А команда університету з бейсболу �
двадцятиразовий чемпіон України, кістяк
Національної збірної. Тішусь із того, що
вдалося зміцнити матеріальну базу, і яким
би зранку не був настрій, коли виходжу на
нашу площу перед університетом, бачу ці
квіти, відразу стає тепліше на душі. У мене
відразу кращий настрій, бо це зробили ми,
і не за державні кошти, а випускники й
студенти. Наша гордість � це випускники,
що б там не казали про університет, але
якщо вони � успішні люди, значить і його
заслуга в цьому є. Не називатиму прізви�
ща, щоб нікого не пропустити. Чотири гу�
бернатори, сім народних депутатів, чотири
міські голови Кіровограда (зараз місто но�
сить назву Кропивницький), практично
керівники всіх найбільших підприємств
регіону � це наші випускники. Наш універ�
ситет єдиний в області, який має найвищу
урядову нагороду "Почесна грамота
Кабінету міністрів", але ще є, звісно, над
чим працювати.

��  ННеещщооддааввнноо  ввииппууссккннииццяя  вваашшооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ДДаарр''яя  ККввяяттккооввссььккаа  ооттррииммааллаа
ссееррттииффііккаатт  ппрроо  ппііддттввееррдджжеенннняя  ууккррааїїннссььккоо��
ггоо  ддииппллооммаа  ппрроо  ввиищщуу  ооссввііттуу  вв  ННііммееччччиинніі..  АА
ччии  єє  ввииппааддккии  ннее  ппррооссттоо  ппііддттввееррдджжеенннняя
ддииппллооммаа,,  аа  ппррааццееввллаашшттуувваанннняя  ззаа  ккооррддоо��
нноомм  ппоо  ззааккііннччеенннніі  ууннііввееррссииттееттуу??  

� З одного боку ми пишаємося тим, що во�
ни працюють за кордоном, а з іншого, нам
шкода, що наші випускники працюють не у
нас, не в Україні. Це не один випадок. Боюся
здатися нескромним, але одна моя донька, а
в мене їх дві, по закінченні нашого універси�
тету вступила до магістратури Сорбони у
Франції, вчена рада якої визнала наш дип�
лом,що мені було не менш приємно, ніж
успіхи доньки. Зараз вона живе у Франції і
працює у відомій, особливо жінкам, ком�
панії, � це "Лореаль", обіймає високу посаду.
21 травня в мене там народилася внучка �
Анастасія. Так що маю двох внуків в Україні і
двох у Франції. Але я вам скажу щодо
Франції, що ми найбільше працювали з цією
країною. Орлова Аня теж закінчила
магістратуру в Ліможі і працює там. Є наші
випускники і в США, зокрема, Ярослав Брич�

ка. Вікторія Мажейка теж підтвердила дип�
лом в Сполучених Штатах. Коли наші студен�
ти їдуть на практику за кордон, всі задово�
лені, як вони працюють, бо вони не такі ви�
багливі, як європейські студенти, і хто ста�
вить собі високу мету, той її досягає.

��  ППеерреедд  ттиимм,,  яякк  ввииїїххааттии  ззаа  ккооррддоонн,,
ДДаарр''яя,,  ззааввддяяккии  ввііддддііллуу  ммііжжннаарроодднниихх
вв''яяззккіівв  ууннііввееррссииттееттуу,,  ммааллаа  ммоожжллииввііссттьь
ттррииччіі  ббррааттии  ууччаассттьь  уу  ппррооггррааммаахх  ссттаажжуувваанн��
нняя  вв  ННііммееччччиинніі..  ДДее  щщее,,  ннаа  яяккиихх  ууммоовваахх  ччии
ззааввддяяккии  ччооммуу  вваашшіі  ссттууддееннттии  ммааююттьь  ззммооггуу
ссттаажжууввааттииссяя  ззаа  ккооррддоонноомм??

� Я вже казав про програму Євросоюзу
"ТЕМPUS", в якій брали участь і Франція, і
Чехія, і Україна. Це така широка програма,
яка включає видачу подвійних дипломів, а
також проходження практики за кордо�
ном, стажування і т.п. Програм багато, ча�
сто наші студенти їздять працювати на аг�
рарні підприємства. В нас є така гро�
мадська організація, як "Ki�France" ("Кіро�
воград�Франція"), яку добре знають у по�
сольстві Франції, і без проблем дають
візи. У нас створені центри � канадський,
французький, спільно з їхніми представ�
ництвами в нашій країні. Якщо студенти
знають іноземні мови, то в них немає
ніяких перепон. Нещодавно до нас
приїздив викладач із Сорбони, і наші сту�
денти мали можливість  підвищити рівень
французької мови й отримати відповідні
сертифікати. Нещодавно наша делегація
їздила до Китаю, можливо, навіть наш
досвід буде впроваджено на
підприємствах цієї країни. 

��  ССььооггоодднніі  ббааггааттоо  ххттоо  ккррииттииккууєє  уукк��
ррааїїннссььккуу  ввиищщуу  ооссввііттуу  ззаа  ттее,,  щщоо  ввооннаа  ннее  ззаа��
ддооввооллььнняяєє  ввииммооггии  ррооббооттооддааввцціівв..  ЗЗ  ччиимм  ццее
ппоовв''яяззаанноо  ттаа  ччии  єє  ссььооггоодднніі  ммоожжллииввооссттіі  уу
ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ззааддооввооллььннииттии
ввссіі  їїххнніі  ззааппииттии??

� Я розумію, що якість освіти, особливо
технічної, сьогодні впала, і що на технічні
спеціальності сьогодні приходять далеко
не кращі випускники шкіл. Але наведу
один такий приклад. Одного разу я був в
Оксфорді, як турист. Коли ми запитали в
гіда, на які спеціальності бракує вступ�
ників, нам сказали, що на технічні. Тих, хто
вступає навіть на перший курс,
підприємства і компанії відразу беруть під
свою опіку, заохочують, мотивують і стиму�
люють, щоб вони прийшли працювати са�
ме до них. А в нас у підприємців така по�
зиція: "Ми податки заплатили, а ви по�
винні підготувати нам кваліфікованих
спеціалістів". Але зараз державою не
фінансуються ні капітальні ремонти, ні
оновлення обладнання, без якого не мож�
на підготувати інженерів, ні придбання
навчальної літератури, ні відрядження, ні
господарські потреби. Кошти дають тільки
частково на зарплату викладачів і частко�
во на комунальні послуги. Як можна в та�
ких умовах підготувати гарного

спеціаліста? Друга проблема � якість сту�
дентів. За останні роки кількість випуск�
ників шкіл зменшилася вдвічі, і ми беремо
всіх підряд, бо вибирати ні з кого. Тому ро�
ботодавці повинні разом із нами займати�
ся підготовкою кадрів, фінансово і ор�
ганізаційно брати в цьому участь. Ми не
готуємо спеціально кадри для окремо взя�
тих підприємств, і не маємо цього робити,
якщо з цими підприємствами у нас не ук�
ладено відповідні договори. Для того, щоб
готувати спеціалістів для конкретного
підприємства, повинна працювати цільо�
ва підготовка. Ми бачимо позитив у ду�
альній освіті, коли студенти три дні на тиж�
день навчаються в університеті, а два � пе�
ребувають на виробництві. 

��  АА  яяккуу  рроолльь  ввііддііггррааююттьь  ннааввччааллььнніі  ппрроо��
ггррааммии,,  ннаассккііллььккии  ввооннии  ссууччаасснніі  іі  ввііддппооввііддаа��
ююттьь  ссььооггооддееннннюю??

� Певна трансформація відбувається.
Але є таке поняття, як стандарт освіти, ми
ж не можемо читати що завгодно, бо ви�
даємо диплом державного зразка, тому
маємо дотримуватися основного переліку
нормативних дисциплін. При цьому ми
враховуємо пропозиції роботодавців, але
є проблеми, коли певні дисципліни, які во�
ни пропонують, не відповідають стандарту,
і кожен роботодавець хоче щось своє. Тим
більше на кожному підприємстві свої
особливості, ми ж не можемо кільком сту�
дентам для одного підприємства виклада�
ти одні дисципліни, а кільком � інші. Але за�
раз більша автономія в навчальних закла�
дах, тому ми можемо більше коригувати
навчальні плани. 

��  ППііддггооттооввккаа  ккввааллііффііккоовваанниихх  ккааддрріівв  ддлляя
ввииррооббннииццттвваа  ��  ццее,,  ззввіісснноо,,  вваажжллиивваа  ммііссііяя,,
ааллее  ннее  ммеенншш  вваажжллииввооюю  єє  ппііддггооттооввккаа  ннаа��
ууккооввцціівв,,  аадджжее  ццее  ттіі  ллююддии,,  ввіідд  яяккиихх  ззааллее��
жжииттьь  рруухх  ввппеерреедд,,  ппррооггрреесс  іі  ооккррееммиихх  ггааллуу��
ззеейй,,  іі  ккррааїїннии  вв  ццііллооммуу..  РРооззккаажжііттьь,,  ббууддьь  ллаасс��
ккаа,,  ддооккллаадднніішшее  ппрроо  ууссппііххии  вваашшооїї  ммооллооддооїї
ннааууккооввооїї  ззммііннии??

� Двоє наших молодих учених отриму�
ють премію Кабінету міністрів, була і дер�
жавна премія, яка присвоюється указом
Президента. Головне, що в університеті
створена аспірантура, докторантура і пра�
цюють спеціалізовані ради. Дуже важли�
ва винахідницька діяльність, ми постійно
в п'ятірці кращих вишів у цьому плані,
навіть отримали в Женеві золоту медаль
за кращий винахід, багато років отри�
муємо медалі й дипломи за кращі винахо�
ди в Україні. Також важлива участь сту�
дентів в олімпіадах, у нас щороку 5�6 сту�
дентів стають переможцями та призерами
всеукраїнських олімпіад і ми рекомен�
дуємо їх до вступу в аспірантуру, але бага�
то з них йдуть у бізнес. Кількість бажаючих
займатися наукою падає, але ми
сподіваємося, що це тимчасове явище.

ТТеекксстт::  ННааттаалляя  ККррииввоошшеейй..



ЮЮЮЮввввііііллллеееейййй    ФФФФССССГГГГММММ4 CТОР.

Декан факультету сільськогоспо�
дарського машинобудування ЦНТУ, профе�
сор Василь Сало звернувся до гостей із про�
мовою, де розповів про історію та сьогоден�
ня факультету, про науковців, які стояли у
витоків факультету, та їхніх спадкоємців � су�
часних викладачів, про випускників та дося�
гнення ФСГМ. (Повністю із текстом доповіді
можна ознайомитися окремо на сторінках
6�7 або на сайті ЦНТУ � прим.)

Один з випускників факультету
сільськогосподарського машинобудуван�
ня прийшов привітати ювіляра вже в ранзі
голови Кіровоградської обласної держав�
ної адміністрації.

"Кожного разу, коли я знаходжуся в
цьому залі, пригадую гарні роки свого жит�
тя, � говорить голова Кіровоградської ОДА
Сергій Кузьменко, випускник кафедри за�
гального землеробства ФСГМ 1997 року, �
тому хочу наперед побажати сьогоднішнім
студентам: наповнюйте і своє життя, і жит�
тя цього навчального закладу гарними
подіями та створюйте собі справжнє свято
студентства. Приєднуюся до привітань на
адресу нашого університету, на адресу фа�
культету сільськогосподарського машино�
будування та бажаю вашому колективу
вірно служити обраній справі, вкладати
свою енергію і свої знання у те, щоб вихо�
вати справжніх професіоналів, що працю�
ватимуть на полі чи на заводі, будуючи еко�
номіку України. Переконаний, як і раніше,
зі стін університету будуть виходити
справжні професіонали своєї справи і
справжні патріоти. Спасибі вам, дорогі
викладачі, за величезну вашу роботу в
справі розбудови нашої держави!"

Також факультет�ювіляр привітав голо�
ва Кіровоградської обласної ради Олек�
сандр Чорноіваненко, син випускника
ФСГМ, відомого аграрія Кіровоградщини
Анатолія Чорноіваненко.

"У цій залі зібралися теперішні і май�
бутні аграрії та машинобудівники аграрної
галузі, � говорить Олександр Чорноіванен�
ко. � Якщо дивитися ширше, ми всі знахо�
димось в аграрній області в центрі Ук�
раїни, і в нашому регіоні дуже багато
працівників АПК, які закінчували цей ви�
щий навчальний заклад. Я дякую навчаль�
ному закладу за те, що дали освіту моєму
батькові, безумовно, він збагатився знан�
нями, які отримав в стінах КІСМу. Також
від імені депутатського корпусу обласної
ради хочу подякувати усім вам без винят�
ку, хто готує фахівців для нашої аграрної
Кіровоградщини".

Очільники області вручили Почесну
грамоту Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації та Кіровоградської
обласної ради завідуючому кафедри за�
гального землеробства ФСГМ ЦНТУ Ми�
колі Івановичу Мостіпану, та Почесну гра�
моту Кіровоградської обласної ради � до�
центу кафедри загального землеробства
ЦНТУ Ларисі Сало.

Народний депутат України Олександр
Горбунов (також випускник нашого нав�
чального закладу, проте, іншого факульте�
ту) привітав колектив факультету сільсько�
господарського машинобудування із
ювілеєм, відзначивши вагомий інтелекту�

альний і практичний внесок педагогів у
виховання та навчання майбутніх по�
колінь громадян України.

Виконуючи доручення міністра освіти і
науки України Лілії Гриневич, Олександр
Горбунов вручив нагороди групі викладачів
ЦНТУ. Нагрудним знаком МОН України "За
наукові та освітні досягнення", � найвищою
відзнакою серед таких, що запровадженою
Міністерством освіти і науки України, � на�
городжено проректора із наукової роботи
ЦНТУ, професора Олександра Миколайови�
ча Левченка і декана факультету сільсько�
господарського машинобудування, профе�
сора Василя Михайловича Сало.

Почесну грамоту Міністерства освіти і
науки України народний депутат України
вручив доценту кафедри сільськогоспо�
дарського машинобудування ФСГМ Олек�
сандру Степановичу Магопцю; завкафед�
рою екології та охорони навколишнього
середовища ФСГМ Ользі Медведєвій.

Подяками від Міністерства освіти і на�
уки України нагороджені заступники дека�
на факультету сільськогосподарського ма�
шинобудування Юрій Вікторович Мачок і
Петро Григорович Лузан.

Крім цього, грамотами та подяками
міністерства були відзначені: професор
Геннадій Борисович Філімоніхін, завкафе�
дрою вищої математики та фізики ЦНТУ
Сергій Миколайович Якименко; керівник
Центру виховної роботи університету Олег
Бевз; професор Василь Васильович Кли�
менко; заступник завкафедрою експлуа�
тації та ремонту машин Сергій Олександ�
рович Магопець, професор кафедри бух�
галтерського обліку Віра Савченко.

Заступник міського голови обласного
центру Наталія Дзюба переказала вітання
від кіровоградської міської ради, викон�
кому та від міського голови Кропив�
ницького. "В багатьох сім'ях Кіровоград�

щини є або студенти, або випускники цьо�
го вищого навчального закладу або цього
факультету, тому сьогодні святкує не лише
ця зала, не лише цей навчальний заклад,
а, мабуть, святкує вся область", � зазначи�
ла Наталія Дзюба. Заступник міського го�
лови вручила нагороди від міської влади
завкафедрою іноземних мов ФСГМ Ва�
лерію Івановичу Миценку та завкафедрою
екології та охорони навколишнього сере�
довища ФСГМ Ользі Володимирівні Мед�
ведєвій (Подяка Кіровоградської міської
ради та виконавчого комітету). 

Президент Української Технологічної
Академії, Заслужений діяч науки і техніки
України, професор Ігор Половніков
привітав колег із ювілеєм факультету та
вручив завкафедрою сільгоспмашинобу�
дування ЦНТУ Миколі Олександровичу
Свіреню (одному з академіків Української
Технологічної Академії) грамоту та нагруд�
ний знак від Верховної Ради України. 

"Мені приємно вітати вас із вашими
здобутками, � звернувся до зали началь�
ник управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської обласної держав�
ної адміністрації Володимир Табо�
ранський. � Всі спеціальності, які є на фа�
культеті, мають найвищий рівень акреди�
тації. Потужний професорсько�викла�
дацький склад забезпечує умови для са�
мовідтворення і розвитку факультету. Сьо�
годні на факультеті навчається понад 500
студентів. Завдяки роботі викладачів, во�
ни мають можливість стажуватися або
проходити практику в Німеччині, Франції,
Сполучених Штатах Америки. Це ті здобут�
ки, про які варто говорити. Вашому
університету є чим пишатися, і область пи�
шається тим, що в нашому регіоні є такий
національний, технічний університет, один
з кращих ВНЗ області".

(Продовження на 7й стор.)

50�років факультету
сільськогосподарського
машинобудування

(Продовження. Початок на 1й стор.)
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Володимир Таборанський вручив По�
чесну грамоту Управління освіти, науки,
молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації професору Ми�
колі Миколайовичу Петренко, а також
Подяки від управління � Володимиру Ва�
лерійовичу Савченку; Віктору Анатолійо�
вичу Дейкуну; Руслану Вікторовичу
Кісільову; Сергію Миколайовичу Лещенку. 

Директор департаменту інфраструктури та
промисловості Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації Олександр Корнюша на�
городив грамотою від департаменту доцента
кафедри сільськогосподарського машинобу�
дування ФСГМ Дмитра Богатирьова.

Ще один випускник факультету СГМ, ди�
ректор департаменту екології та природ�
них ресурсів Кіровоградської облдер�
жадміністрації Олександр Ковтунов зазна�
чив, що не менше половини працівників
департаменту � саме випускники цього фа�
культету. "Мені особливо приємно вітати
присутніх зі святом, оскільки я на собі
відчув якість викладання на факультеті", �
говорить Олександр Ковтунов. 

Почесною грамотою департаменту еко�
логії та природних ресурсів Кіровог�
радської облдержадміністрації було наго�
роджено доцента кафедри екології та охо�
рони навколишнього середовища Людми�
лу Василівну Коломієць та студентку чет�
вертого курсу Катерину Литвиненко.

Керівник профільного департаменту �
департаменту агропромислового розвит�
ку Кіровоградської облдержадміністрації �
Сергій Коренюк (випускник факультету
сільськогосподарського машинобудуван�
ня 1991 року) подякував колективу ФСГМ
та ЦНТУ за багаторічну підготовку кадрів
для аграрного сектору Кіровоградщини. 

Почесною грамотою департаменту аг�
ропромислового розвитку КОДА Сергій
Коренюк нагородив доцента кафедри за�
гального землеробства Галину Андріївну
Кулик і доцента кафедри сільськогоспо�
дарського машинобудування Володимира
Васильовича Амосова.

Крім цього, грамотою департаменту аг�
ропромислового розвитку Кіровог�
радської обласної державної адміністрації
нагороджено: доцента кафедри загально�
го землеробства Ольгу Олександрівну
Андрієнко; доцента кафедри сільськогос�
подарського машинобудування Дмитра
Івановича Петренка; студентів факультету
Олександру Ткаченко і Віталій Липченка.

Секретар виконавчого комітету Фор�
течної районної у місті Кропивницькому
ради Дмитро Зубов вручив Почесну гра�
моту Фортечної районної ради доценту ка�
федри сільськогосподарського машинобу�
дування Олексію Михайловичу Василь�
ковському і доценту кафедри загального
землеробства Віті Петрівні Резніченко,
подякою Фортечної райради нагороджено
викладача кафедри екології та ОНС Юрія
Івановича Кривошей.

"Зараз освіта перебудовується від
освіти знань до освіти компетентностей, �
говорить голова обласної організації
профспілки працівників освіти і науки Ук�
раїни Світлана Скалько, � а випускники
цього навчального закладу, дійсно, виявля�
ють компетентність в своїй професії, в гро�

мадській роботі. Свого часу я вивчала біог�
рафії багатьох кандидатів до органів місце�
вого самоврядування в містах, селищах
Кіровоградщини і побачила, що майже 80%
з них � випускники вашого навчального за�
кладу. Це свідчить про сформовану тут сис�
тему навчально�виховної роботи з широ�
кою громадською платформою. В цьому та�
кож є роль осередків профспілкових ор�
ганізацій викладачів та студентів. Тому,
вітаючи факультет�ювіляр, також хочу
привітати й профспілковий актив ЦНТУ".

Грамотами обласної організації
профспілки працівників освіти і науки Ук�
раїни нагороджено: доцента кафедри
сільськогосподарського машинобудуван�
ня Сергія Миколайовича Мороза; асистен�
та кафедри екології та ОНС Тетяну
Петрівну Мірзак та групу студентів ФСГМ.

Виконавчий директор Кіровоградського
обласного відділення Українського союзу
промисловців і підприємців Сергій Бедзай
(випускник нашого навчального закладу)
вручив Почесну грамоту обласного відділе�
ня УСПП професору кафедри сільськогос�
подарського машинобудування Ігорю Ми�
колайовичу Осіпову і доценту кафедри
сільськогосподарського машинобудування
Володимиру Анатолійовичу Онопі.

Також колектив факультету привітав го�
лова обласної ради роботодавців агро�
промислового комплексу Олександр Сер�
гатий (випускник ФСГМ 1969 року). 

"Від імені сільськогосподарських ви�
робників, від роботодавців, від щирого
серця хочу подякувати, у першу чергу, Ми�
хайлу Івановичу Черноволу, Василю Ми�
хайловичу Сало та усього колективу
університету за це свято, яке зробили дня
нас, випускників, � говорить голова облас�
ної ради роботодавців агропромислового
комплексу. � Я сьогодні відчуваю себе не в
гостях, а вдома… В який куточок Кіровог�
радщини ви не заглянете, а, повірте, у ме�
не така служба, що я постійно переміщую�
ся по території усієї області, там обов'яз�
ково знайдете випускників нашого нав�
чального закладу. Повинен констатувати:
цей навчальний заклад є локомотивом
області. Візьміть верхні ешелони
підприємців, керівників сільськогоспо�
дарських та харчопереробних підпри�
ємств � майже 80% з них закінчували наш
університет. І це всиляє гордість. Впевне�
ний, святкування 50�річного ювілею фа�
культету сільськогосподарського машино�
будування стане поштовхом для подаль�
шого розвитку університету та ще більш
якісної підготовки фахівців".

Грамотою обласної ради роботодавців
агропромислового комплексу були наго�
роджені: професор кафедри загального
землеробства Федір Пилипович Топо�
льний; доцент кафедри загального земле�
робства Тамара Петрівна Шипілова; стар�

ший викладач кафедри загального земле�
робства Михайло Іванович Григорьєв.

Вшановуючи ветеранів факультету та
дякуючи їм за багаторічну сумлінну працю,
ректор Центральноукраїнського націо�
нального технічного університету Михайло
Черновол нагородив почесними грамота�
ми: Галико Анатолія Васильовича (декана
ФСГМ у 1981�83 роках); Кузьму Дмитро�
вича Матвєєва (декана ФСГМ з 1983 по
2002 роки); доцента кафедри загального
землеробства Миколу Григоровича Бико�
ва; доцента кафедри сільськогоспо�
дарського машинобудування Михайла Іго�
ревича Васильковського; доцента кафед�
ри сільськогосподарського машинобуду�
вання Михайла Михайловича Косінова;
доцента кафедри іноземних мов Ігоря Ле�
онідовича Шкота; інженера кафедри
сільськогосподарського машинобудуван�
ня Бориса Пантелейовича Нагорського. 

На завершення урочистостей, декан
факультету сільськогосподарського маши�
нобудування, професор Василь Сало осо�
бисто привітав на сцені актової зали май�
же 30 випускників ФСГМ, які стали спон�
сорами ювілейних заходів. 

Протягом святкового концерту музичні
номери презентували артисти: студентка
Центральноукраїнського державного педа�
гогічного університету Марина Качур; тан�
цюристи народного ансамблю бального
танцю "Конвалія"; вокалісти Студклубу ЦНТУ
Анатолій Антоненко, Ганна Герасименко,
Арцрун Сароян; випускниця нашого універ�
ситету Ксенія Сторожук; хореографічний ко�
лектив Студклубу ЦНТУ "Провокація"; кур�
сант Кіровоградської льотної академії НАУ
Лело Фрамело Казимиро; народний хорео�
графічний ансамбль "Росинка".

Повністю фотоальбом святкової цере�
монії з нагоди 50�річчя факультету сільсько�
господарського машинобудування ЦНТУ
можна переглянути на сторінці університету
у соціальній мережі "Фейсбук".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

(Закінчення. Початок на 16й стор.)

50�років факультету
сільськогосподарського
машинобудування
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ППіідд  ччаасс  ссввяяттккооввооїї  ццееррееммооннііїї  ннаа  ччеессттьь

ююввііллееюю  ФФССГГММ  ддоо  ггооссттеейй  іізз  ввііттааллььнниимм  ссллоо��
ввоомм  ззввееррннууввссяя  ддееккаанн  ффааккууллььттееттуу  ссііллььссььккоо��
ггооссппооддааррссььккооггоо  ммаашшииннооббууддуувваанннняя  ЦЦННТТУУ,,
ппррооффеессоорр  ВВаассиилльь  ССааллоо::

Факультет сільськогосподарського ма�
шинобудування офіційно був сформова�
ний 9 червня 1967 року згідно з наказом
№327 одночасно зі створенням Кіровог�
радського інституту сільськогосподарсько�
го машинобудування. На той час місто
Кіровоград і завод "Червона зірка" були
одним із найбільш крупних в Радянському
Союзі центром з виготовлення сільського�
сподарської техніки. Тому, цілком передба�
чуване створення саме в нашому місті ба�
зи сільськогосподарського машинобуду�
вання, існування якої без великої кількості
кваліфікованих спеціалістів не уявлялось
можливим. Для вирішення даної задачі у
місті Кіровоград спочатку була відкрита
філія Харківського політехнічного інституту,
а потім, у 1964 році, уряд УРСР прийняв по�
станову про переведення до нашого об�
ласного центру кафедри сільськогоспо�
дарського машинобудування ХПІ, яка була
і залишається базовою випускаючою ка�
федрою нашого факультету.

Організаційними питаннями по ство�
ренню структури майбутнього факультету
займався доцент (в майбутньому � профе�
сор), заслужений винахідник України Пет�
ро Васильович Сисолін, який, по праву,
мабуть, і став першим деканом факультету
(1966�1968). Спадкоємцями започатко�
ваної ним справи � керівниками факульте�
ту в різні роки були: доцент Леонід Дмит�
рович Тураєв (1968�1969), доцент Іван
Спиридонович Булгаков (1969�1980), до�
цент Анатолій Васильович Галико (1981�
1983), доцент Кузьма Дмитрович Матвєєв
(1983�2002). Кожен з них зробив вагомий
внесок у становлення та розвиток факуль�
тету, як повноцінної структурної одиниці
вищого навчального закладу, відомої і
визнаної не тільки в Україні, а й далеко за
кордоном в десятках країн світу.

Базовою спеціальністю факультету була
спеціальність "Сільськогосподарські ма�
шини". На факультеті навчалися більшість
майбутніх інженерів�конструкторів всіх
без виключення заводів Радянського Со�
юзу, які виготовляли сільськогосподарську
техніку, більшість працівників науково�
дослідних установ даного спрямування.
Контингент студентів не обмежувався
представниками республік Радянського
Союзу, науку конструювання сільськогос�
подарських машин вивчали молоді люди з
дев'ятнадцяти країн Африки, Східної Євро�
пи, Азії, Південної Америки.

На певних етапах функціонування до
складу факультету входили різні кафедри.
Своєї нинішньої структури факультет набув
в середині 90�х років минулого століття. Са�
ме в цей час економіка області відчула на�
гальну потребу в фахівцях для агропромис�
лового комплексу, екологах. На виклик ча�
су науковці факультету відгукнулися
відкриттям спеціальностей "Агрономія",
"Механізація сільського господарства",
"Екологія та охорона навколишнього сере�
довища", згодом � спеціальності "Облад�
нання переробних та харчових вироб�
ництв". Ініціатором відкриття нових

спеціальностей був Василь Олександрович
Кондратець � на той час ректор інституту, а
основний тягар організаційних заходів по
відкриттю конкретних спеціальностей при�
пав на плечі декана факультету сільського�
сподарського машинобудування, доцента
Кузьми Дмитровича Матвєєва та професо�
ра Петра Андрійовича Коваленко.

На даний час до складу факультету вхо�
дять чотири кафедри � три випускаючих:
"Сільськогосподарського машинобудуван�
ня", "Загального землеробства", "Екології
та охорони навколишнього середовища" та
загальноосвітня кафедра іноземних мов. 

Колектив факультету має всі можли�
вості для всебічного розвитку особистості
в громадській, політичній, науковій, куль�
турній чи спортивній діяльності. Викладачі
та співробітники факультету є багаторазо�
вими переможцями загальноуніверси�
тетських спартакіад "Здоров'я". Сту�
дентська молодь з задоволенням удоско�
налює свою майстерність в гуртках худож�
ньої самодіяльності, набуває досвіду уп�
равління в студентських радах університе�
ту, факультету, профспілкових ор�
ганізаціях, займається науковою та ви�
нахідницькою роботою. Щорічно наші сту�
денти посідають призові місця в сту�
дентських олімпіадах та конкурсах сту�
дентських наукових робіт, які проводяться
в різних університетах країни. 

Головним завданням колективу фа�
культету залишаться підготовка високок�
валіфікованих фахівців, що неможливо
забезпечити без належної організації на�
укової та навчально�методичної роботи.
Здобутки колективу факультету на даних
теренах наступні: опубліковано 55 підруч�
ників і навчальних посібників; 45 науко�
вих монографій; понад 5 тисяч наукових
статей та тез доповідей в Україні і за кор�
доном; отримано 750 патентів на винахо�
ди та корисні моделі.

За рядом спеціальностей факультету в
університеті функціонує докторантура і

аспірантура. Понад 50 випускників фа�
культету захистили кандидатські, п'ятеро �
докторські дисертації.

Сфери наукових інтересів науковців
факультету досить широкі: це створення
нових форм і засобів охорони довкілля,
розробка сучасних технологій виробниц�
тва та переробки продукції рослинництва,
розробка нових та удосконалення існую�
чих конструкцій сільськогосподарських
машин, окремих вузлів і робочих органів.
Ще за радянських часів практично в
кожній моделі посівної техніки, яку випус�
кала "Червона зірка", були наявні елемен�
ти конструкції чи вузли, які розроблялися
чи безпосередньо викладачами та випуск�
никами кафедр факультету, чи за їхньої
участі. Ця традиція зберігається і на даний
час, але з певних причин змінюються
підприємства�партнери факультету. Хай
там що, а на полях агропромислових
підприємств України працює біля десяти
марок та більше 15 моделей машин для
обробітку ґрунту, подрібнення рослинних
решток, внесення добрив, прямої сівби
зернових культур, зерноочисних та інших
машини, розроблених науковцями фа�
культету та впроваджених в виробництво
на різних підприємствах.

В останні десятиріччя студенти факуль�
тету отримали можливість проходити за�
кордонні стажування на підприємствах
Франції, Англії, Бельгії, Голландії, Німеччи�
ни, США, Канади, Данії та інших країн. На
долю студентів факультету припадає близь�
ко 70% закордонних стажувань в універси�
теті. Існує можливість після отримання у
нашому університеті диплома бакалавра
продовжувати навчання в провідних вузах
країн Євросоюзу. Одним із прикладів
успішної роботи за даним напрямом є наш
випускник за спеціальністю машини та об�
ладнання сільськогосподарського вироб�
ництва Андрій Іванович Яцкул, який
закінчив магістратуру у Франції, захистив

(Продовження на 7й стор.)
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дисертацію і продовжив роботу на викла�
дацькій посаді. Стажування за кордоном
відкривають перед студентами нові мож�
ливості ефективного вивчення іноземних
мов, ознайомлення та оволодіння сучасни�
ми технологіями виробництва та експлуа�
тації машин, вирощування сільськогоспо�
дарських рослин, переробки та зберігання
продукції рослинництва та тваринництва,
самостійно оцінити перспективи євроінте�
граційного курсу країни.

Але головним здобутком факультету є
наші випускники. За 50 років профе�
сорсько�викладацьким складом за участі
співробітників факультету підготовлено
6008 спеціалістів та магістрів. Шестити�
сячний випускник захистив магістерську
кваліфікаційну роботу 21 січня 2017 року
на кафедрі сільськогосподарського маши�
нобудування за спеціальністю "Ме�
ханізація сільського господарства".
Ювілейним випускником став студент гру�
пи ПМ 15М Андрій Володимирович Ду�
наєвський, який працює за профілем отри�
маної спеціальності у Вінницькій області.

Традиційно наші випускники продовжу�
вали трудову діяльність на підприємствах
сільськогосподарського машинобудуван�
ня, де займали більшість керівних посад
на виробництві в конструкторських бюро,
на дослідних станціях. З відкриттям нових
спеціальностей сфера діяльності випуск�
ників ФСГМ розширилась, і вони активно
почали займатися аграрним бізнесом,
створювати спільні з закордонними парт�
нерами підприємства по забезпеченню
сільськогосподарського виробництва

посівним матеріалом, засобами захисту
рослин, технікою тощо. Багато випуск�
ників присвятили своє життя науковій та
викладацькій діяльності. Зокрема, докто�
ри наук, професори Анатолій Іванович
Бойко та Леонід Володимирович Аніске�
вич очолюють кафедри структурних оди�
ниць Національної академії України.

Викладачі�куратори академічних груп
вбачають свою задачу не тільки в пере�
дачі молодій людині запасу знань, не�
обхідних для виконання суто професійних
обов'язків, а й у формуванні свідомого
громадянина, патріота своєї країни. З по�
чатком російської агресії багато випуск�
ників і студентів факультету вступили до
лав Збройних сил України та захищають
нашу Батьківщину. Серед них: Сергій Воло�
димирович Маруденко, Роман Григорович
Чорний та інші, чиї заслуги не залишилися
поза увагою керівництва країни.

Вагомі успіхи мають і випускники фа�
культету, які займаються громадською та
політичною діяльністю. Багато з них пра�
цювали і працюють на керівних посадах
районного, міського та обласного рівня,
на виборних посадах: мерами міст, депута�
тами районних, міських обласних рад та
Верховної Ради України. Як приклад, ви�

пускник кафедри загального землероб�
ства 1997 року Сергій Анатолійович Кузь�
менко (народний депутат України сьомого
скликання) на даний час очолює Кіровог�
радську обласну державну адміністрацію.

Професорсько�викладацький склад,
співробітники і студенти із вдячністю і гли�
бокою пошаною ставляться до працівників
факультету, які закінчили свою активну
професійну діяльність і пішли на заслуже�
ний відпочинок. Пам'ятаємо і цінуємо
вклад в розвиток факультету наших вчи�
телів, колег і співробітників, які нажаль
уже пішли з життя.

Особливу вдячність висловлюємо ви�
пускникам, які, незважаючи на зайнятість,
пов'язану із виконанням своїх посадових та
професійних обов'язків, не забували про
університет, факультет, рідну кафедру,
підтримували зв'язки із викладачами,
співпрацювали, допомагали морально і ма�
теріально. Як результат, завдяки їхній
підтримці і спонсорській допомозі стало
можливим проведення урочистих заходів з
нагоди 50�ти річного ювілею факультету
сільськогосподарського машинобудування.

Сподіваюся, що попереду нас чекає
мир, злагода і нові здобутки!

(Закінчення. Початок на 6й стор.)

На червневому засіданні Вченої ради
Центральноукраїнського національного
технічного університету проректор із науко�
вої роботи ЦНТУ, професор Олександр Лев�
ченко представив доповідь щодо підсумків
участі студентів навчального закладу у Все�
українських олімпіадах, конкурсах та кон�
ференціях 2016�17 навчального року.

У поточному році в ЦНТУ було організо�
вано та проведено: І тур Всеукраїнських
студентських олімпіад із декількох
спеціальностей (кількість учасників � 951
студент); II тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом
"Зварювання"; І (обласний) тур Всеук�
раїнської студентської олімпіади з програ�
мування; II тур Всеукраїнських сту�
дентських олімпіад з чотирьох спеціально�
стей.; а також: дві Всеукраїнські сту�
дентські наукові конференції та один на�
уково�практичний семінар.

За підсумками зазначених заходів, сту�
денти Центральноукраїнського національ�
ного технічного університету вибороли 15
призових місць II туру Всеукраїнських сту�

дентських олімпіад (у 2016 році � 12 призо�
вих місць), зокрема: чотири І місця, п'ять ІІ
місць та шість ІІІ місць.

Крім цього, студентська команда ЦНТУ
посіла перше загальнокомандне місце II
етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності "Обладнання та
технології пластичного формування кон�
струкцій машинобудування".

Із 14 робіт, автори яких взяли участь у II
турі Всеукраїнського конкурсу сту�
дентських наукових робіт, сім відзначено
призовими місцями: два І місця; три ІІ
місця; два ІІІ місця (для порівняння: у 2016
році із 16 робіт призові місця посіли авто�
ри п'яти робіт).

За результатами проведення І (облас�
ного) туру Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування команда на�
шого університету посіла III місце серед
18�ти команд�учасниць.

Загалом, з початку поточного року 22
студента ЦНТУ вибороли 22 призових
місця на Всеукраїнських олімпіадах, кон�
курсах студентських наукових робіт, всеук�
раїнських, міжнародних та інших наукових
конференціях.

В розрізі кафедр за кількістю отрима�
них призових місць II туру Всеукраїнських
студентських олімпіад та Всеукраїнських
конкурсів студентських наукових робіт
перше посідає кафедра експлуатації та ре�
монту машин (10 місць), друге � кафедра
сільськогосподарського машинобудуван�
ня (6 місць), третє � кафедра загального
землеробства (два місця), четверте � ка�
федра електротехнічних систем та енерге�
тичного менеджменту, металорізальних
верстатів та систем, технології машинобу�
дування та кафедра обробки металів тис�
ком (по одному місцю кожна).

Вчена рада ЦНТУ рекомендує деканам
факультетів, завідувачам кафедр (як
технічних, так і економічних):

� активізувати роботу із підготовки сту�
дентів нашого навчального закладу до
участі у Всеукраїнських студентських
олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо; 

� проводити роботу із збільшення
кількості самостійних наукових публікацій
студентів (особливо виданих особливо за
межами України та виконаних іноземни�
ми мовами);

� забезпечувати належні умов для
участі студентів у студентській науковій ро�
боті шляхом створення гуртків, навчаль�
но�наукових центрів, науково�дослідних
лабораторій, студентських конструк�
торських та проектно�технологічних бюро,
дослідних господарств творчих майсте�
рень, центрів науково�технічної творчості
молоді та інше. 

ЗЗаа  ппооввііддооммллеенннняямм  ВВччееннооїї  ррааддии  ЦЦННТТУУ..

5500��ррооккіівв  ффааккууллььттееттуу
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо
ммаашшииннооббууддуувваанннняя

РРееззууллььттааттии  ВВссееууккррааїїннссььккиихх
ссттууддееннттссььккиихх  ооллііммппііаадд  ттаа
ккооннккууррссіівв
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ммііжжннааррооддннооїї  ннааууккооввоо��ттееххннііччннооїї  ссппііввппрраацціі
ппррооррееккттоорр  іізз  ннааууккооввооїї  ррооббооттии  ЦЦННТТУУ,,  ппррооффее��
ссоорр  ООллееккссааннддрр  ЛЛееввччееннккоо  ввззяявв  ууччаассттьь  вв  ррооббооттіі
ффооррууммуу  ""ТТиижжддеенньь  ввииррооббннииццттвваа  ввииссооккооттееххнноо��
ллооггііччннооггоо  ууссттааттккуувваанннняя"",,  щщоо  ппррооххооддиивв  уу  ммііссттіі
ФФоошшаанньь  ккииттааййссььккооїї  ппррооввііннццііїї  ГГууааннддуунн..  ППіідд  ччаасс
ввііззииттіівв  ннаа  ммііссццееввіі  ппііддппррииєєммссттвваа  ттаа  ппррооттяяггоомм
ррооббооттии  ффооррууммуу  ООллееккссааннддрр  ЛЛееввччееннккоо  ппррееззеенн��
ттуувваавв  ннааууккооввіі  ррооббооттии  ттееххннііччннооггоо  ссппрряяммуувваанннняя
ввччеенниихх  ЦЦННТТУУ..

Центральноукраїнський національний
технічний університет не перший рік співпра�
цює із китайськими партнерськими ор�
ганізаціями та навчальними закладами.
Раніше наш університет вже приймав у себе
делегації з Китаю, свого часу докторант
ЦНТУ відвідувала наукові конференції в Ки�
таї. Тому немає нічого дивного, що універси�
тет отримав персональне запрошення від Гу�
андунського союзу з міжнародної науково�
технічної співпраці з країнами СНД виступи�
ти на науково�технічному форумі за участю
представників підприємств китайської
провінції Гуандун та представників наукових
і освітньо�наукових закладів України, Біло�
русі та деяких інших країн.

"Разом із запрошенням організатори
цього масштабного проекту зазначили тема�
тику наукових досліджень, які найбільше
цікавлять учасників форуму "Тиждень вироб�
ництва високотехнологічного устаткування",
� ррооззппооввііддааєє  ппррооффеессоорр  ООллееккссааннддрр  ЛЛееввччееннккоо..
� Враховуючи їхні пропозиції, ми підготували
комплексну презентацію нашого університе�
ту, куди включили інформацію про розробки
кафедри експлуатації та ремонту машин в га�
лузі відновлення, зміцнення поверхонь дета�
лей машин, підвищення міцності поверхонь,
а також вдосконалення конструкцій шесте�
ренних гідронасосів; результати досліджень
в напрямку паралельної кінематики на�
уковців кафедри металорізальних верстатів
та систем; результати наукової роботи кафе�
дри сільськогосподарського машинобуду�
вання. Вже безпосередньо в Китаї презен�
тація була доповнена напрацюваннями про�
фесора Геннадія Філімоніхіна.

Формат форуму носив досить незвичний
характер. Спочатку нас познайомили із вироб�
ничім потенціалом району Шунде провінції Гу�
андун: три дні поспіль з ранку до вечора ми
відвідували різні підприємства цього району. І
лише в останній робочій день форуму ми пре�
зентували можливості наших наукових і
освітніх установ та відповідали на питання". 

Провінція Гуандун � одна з найбільш про�
мислово�розвинених територій Китаю. Еко�
номіка Гуандуну складає приблизно десяту
частину усієї економіки КНР. Під час бесід із
іноземними гостями один з місцевих чинов�
ників зазначав, згадує Олександр Левченко,
що приблизно 40 років тому в районі Шунде
взагалі не було ніякої промисловості, там
знаходилися або пусті поля, або плантації ба�
нанових дерев. Зараз валовий продукт усіх
підприємств, які працюють на території рай�
ону (одного лише району однієї провінції Ки�
таю!), складає понад 100 млрд. доларів США.
Це більше за номінальний ВВП України за
2016 рік (2383,2 млрд. гривень � майже 92
млрд. доларів США, згідно даних Державної
служби статистики � прим.).

"Китай розвиває власну промисловість
шляхом побудови у себе замкнутого техно�
логічного циклу виготовлення високотехно�
логічної продукції, � розповідає проректор із
наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр
Левченко. � Наприклад, колись в Китаї поча�
ли складати автомобілі марок "Хонда", "Тойо�
та" з вузлів та деталей, більша частина яких

надходила з�за кордону. Потім вони взяли собі
за мету виготовляти в Китаї деталі, вузли та
механізми автомобілів. Потім побудували в
Китаї верстатобудівні заводи, де виробляється
технологічне обладнання для підприємств, на
яких виготовляються деталі та вузли авто�
мобілів. В рамках форуму ми відвідали завод
компанії Yizumi Precision Machinery, де виго�
товляються машини для лиття під тиском, тер�
мопластові апарати та ніше обладнання, яке
потім працює на машинобудівних та приладо�
будівних підприємствах.

Таким чином, китайська промисловість
освоює замкнений ланцюг виробництва, а
не лише, умовно кажучи, складання машин з
готових вузлів. Їх дуже цікавить усе, що
пов'язано із технологіями.

На думку китайської сторони, на постра�
дянському просторі ще багато вчених та на�
уковців, чиї розробки залишаються незатре�
буваними. Тому вони вивчають публікації на�
уковців країн колишнього СРСР, роблять ка�
талоги їхніх розробок, запрошують до себе
вчених з різних країн. Крім цього, китайські
представники багато подорожують універси�
тетськими центрами країн колишнього СРСР,
налагоджуючи партнерські відносини. (Зок�
рема, представники Гуандунського союзу з
міжнародної науково�технічної співпраці
вже запланували найближчим часом
поїздки декількома інститутами Національ�
ної академії наук України).

Представники китайських підприємств
вразили своєю зацікавленістю до науково�
технічних пропозицій учасників форуму. Кож�
ного разу, коли ми відвідували те чи інше ви�
робництво, ми мали предметну дискусію із топ�
менеджментом та інженерами підприємства.
Нам окреслювали конкретні проблеми вироб�
ництва та запитували, що ми можемо запропо�
нувати для вирішення цих проблем? 

Наприклад, коли ми відвідували завод
компанії "Midea Electric Appliances Co.",
всесвітньовідомого виробника побутової
кліматичної, кухонної техніки та електроніки
під торговою маркою "Midea", (до речі, ком�
панія має своє представництво і в Україні),
нам ставили питання, зокрема щодо зварю�
вання трубок різних кольорових металів:
алюміній та мідь. Або цікавилися нашою дум�
кою щодо зменшення рівня шуму, що вини�
кає в процесі роботи кондиціонерів. По цьо�
му питанню я подавав пропозиції професора
Геннадія Філімоніхіна по використанню ди�
намічних балансирів з метою оптимізації ро�
боти рухових частин вентилятора та підви�
щення довговічності механізму.

Китайські підприємства готові не лише
вислухувати наших науковців. В разі, якщо
пропозиції українських вчених допомагати�
муть їм поліпшити технології, китайці серйоз�
но налаштовані впроваджувати ці розробки
у виробництво.

В Китаї чудово розуміються на світових
тенденціях техніки і технологій. Вони знають,

скільки коштують технології або обладнання
в США, в Європі, знають, які технології та об�
ладнання використовують конкуренти ки�
тайських компаній з інших країн світу, тому
шукають шляхи, як зробити продукцію краще
за конкурентів, але з меншими витратами. 

Навіть така потужна компанія, як
"Midea…" вважає за необхідне порівнювати,
якою є вартість технології в країнах Західно�
го Світу, і як можна зменшити витрати вироб�
ництва, якщо самим (або за допомогою за�
прошених вчених) розробити аналогічну тех�
нологію. Для цього їм потрібні нестандартні
наукові рішення, і в Китаї розуміють, що вони
можуть знайти таких вчених в Україні, Біло�
русі та інших країнах колишнього СРСР. Вра�
ховуючи низький рівень впровадження на�
укових розробок в Україні, вітчизняні вчені
будуть зацікавлені пропозиціями спробувати
реалізувати свої ідеї в Китаї.

Як мені відомо, Гуандунський союз з
міжнародної науково�технічної співпраці з
країнами СНД скомпонував всі презентації
та пропозиції, які прозвучали протягом фору�
му "Тиждень виробництва високотехно�
логічного устаткування", та надалі планує оз�
найомлювати із загальною презентацією
представників інших підприємств провінції
Гуандун, які не брали участь в роботі форуму.
А це додаткова аудиторія в сотні і сотні
підприємств!

Головне, що я побачив протягом форуму, �
китайська сторона дуже зацікавлена впро�
ваджувати розробки українських вчених.
Наш університет має певні напрацювання,
які можуть бути використані китайськими
підприємствами. Організатори форуму отри�
мали наші пропозиції, і не виключають мож�
ливості ще раз запросити науковців ЦНТУ
відвідати Китай". 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

“Китайські підприємства
зацікавлені
впроваджувати розробки
українських науковців”
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ммии  ммааггііссттрраа::  ууккррааїїннссььккиийй  ттаа  ппооллььссььккиийй..

Нагадаємо, приблизно два роки тому, на
початку літа 2015�го, факультет обліку та
фінансів КНТУ приєднався до україно�
польської магістерської програми
"подвійних дипломів" за спеціальністю
"Облік та аудит" (загалом, в програмі взяли
участь чотири українські ВНЗ: КНТУ/ЦНТУ,
Донецький національний університет у місті
Вінниця, Тернопільський національний еко�
номічний університет і Львівська комерційна
академія). За умовами проекту, українські
студенти поступали одночасно до магістрату�
ри свого навчального закладу та до Універ�
ситету Економіки у місті Бидгощ, частину з
чотирьох семестрів магістерської програми
студенти мали провести в своєму ВНЗ, части�
ну � у Бидгощі. Після завершення навчання та
захисту магістерської роботи випускники
спільної магістратури отримають диплом
магістра, який має реєстрацію в Україні, і
диплом магістра за реєстрацією Польщі �
країни Європейського Союзу.

Юлія Булава (науковий керівник від ЦНТУ
� завкафедрою аудиту та оподаткування,
д.е.н., професор Наталія Шалімова) захища�
ла свою магістерську роботу двома мовами,
а сам захист проходив в режимі відео�конфе�
ренції із польським університетом за фізич�
ною присутністю в аудиторії членів екзаме�
наційної комісії з українського боку. Частина
доповіді проголошувалась українською, час�
тина � польською мовою, на запитання вик�
ладачів польського Університету економіки
Юлія також відповідала польською. 

Як розповіла Юлія Булава, проект
спільної магістратури одразу зацікавив її
можливістю отримати два дипломи магістра.
Вже тоді вона непогано знала польську мову,
тому вирішила спробувати поступити на нав�
чання до магістратури КНТУ та до Університе�
ту Економіки у місті Бидгощ.

"Перший семестр я провела тут, в нашому
університеті, вивчаючі дисципліни з ук�
раїнської магістерської навчальної програ�
ми, � розповідає Юлія Булава. � В лютому
2016 року я, разом зі студентами інших ук�
раїнських університетів, які також беруть
участь у цій програмі, поїхала до Польщі. Фак�
тично весь другий семестр, починаючі із 22
лютого і до кінця червня, ми повністю прове�
ли на стаціонарному навчанні в Польщі. Нас
приєднали до польської академічної групи і
ми навчалися разом зі студентами Wyzsza
Szkola Gospodarki. До цього я мала співбесіду
з керівництвом польського університету на
предмет визначення мого рівня польської
мови. Вони визначили, що я знаю мову
відповідно рівню В1, і цього достатньо для по�
чатку навчання в їхньому університеті, але ок�
ремо мені запропонували додаткові курси
польської мови. Я не відмовилась, оскільки
зайвими знання не бувають, прослухала до�
даткові курси, склала екзамени та отримала
сертифікат рівня В2 з польської мови".

Як розповіла Юлія, під час стаціонарного
навчання в польському університеті їм вик�
ладали предмети за спеціальністю: аудит,
економетрія, управляння персоналом, бух�
галтерський облік, фінансовий облік тощо.
За назвою ці предмети були схожі на ті, які

вона вивчала в КНТУ, за змістом � мали певні
відмінності, оскільки більш наближені до
європейської практики обліку та аудиту. В
Університеті Економіки цікаво побудовані
практичні зайняття � студентам організову�
ють екскурсії підприємствами різного
профілю, де на місці показують, як працюють
підприємства, як працюють економісти, бух�
галтера та інші співробітники. І студенти ма�
ють можливість ставити питання
співробітникам підприємств, де вони знахо�
дяться на екскурсії.

Також у другому семестрі спільної
магістерської програми Юлія почала працю�
вати над першою частиною магістерської ро�
боти. Тоді ж українські студенти україно�
польської магістратури за спеціальністю
"Облік та аудит" отримали кураторів та науко�
вих керівників з Університету Економіки у
місті Бидгощ. Далі вони працювали над
магістерською роботою вже із двома науко�
вими керівниками: від українського ВНЗ та
від польського університету.

По завершенню другого семестру ук�
раїнські студенти складали іспити, так само,
як їхні польські одногрупники.

Після літніх канікул Юлія Булава поверну�
лася на навчання до ЦНТУ, і третій семестр
знову провела у "домашньому" навчальному
закладі, проте постійно підтримувала ко�
мунікацію із польськими викладачами, дека�
ном факультету Університету Економіки у
місті Бидгощ і польським науковим керівни�
ком магістерської роботи. Тобто цю частину
навчання можна назвати очно�дис�
танційною: стаціонарно вона навчалася в
ЦНТУ, дистанційно � в Бидгощі.

В четвертому семестрі магістратури за�
няття вже не передбачені, весь час студентів
повністю спрямовано на написання та вдос�
коналення дипломної роботи. Саму
магістерську роботу, значна частина якої ви�
конана польською мовою, Юлія готувала у
двох варіантах: відповідно до вимог оформ�
лення таких робіт в Україні та в Польщі (до

речі, цікава відмінність: в Польщі текстова
частина дипломної роботи роздруковується
на аркушах формату А5 � складений навпіл
аркуш А4 � з обох сторін, тобто витрати папе�
ру на друк диплому в чотири рази менші). 

За словами Юлії Булави, під час навчання
в Університеті економіки міста Бидгощ їй
пропонували варіанти стажування та роботи
в Польщі. "Wyzsza Szkola Gospodarki пропо�
нує своїм студентам дуже широкий вибір
програм обміну студентами із навчальними
закладами Німеччини, Англії та інших країн �
розповідає Юлія. � Також університет сприяє
студентам в проходженні практики на
підприємствах Польщі або протягом навчан�
ня, або після завершення навчання. Більш
того, студентам, які справили гарні вражен�
ня, університет може запропонувати роботу.
Wyzsza Szkola Gospodarki налаштована на
розбудову своєї інфраструктури, відкриваю�
чи філіали в різних містах Польщі та розши�
рюючи коло партнерських вищих навчальних
закладі за межами Польщі. Їм потрібні здібні
співробітники зі знанням української,
російської, англійської та, звичайно,
польської мов. Мені пропонували таку робо�
ту, але, якщо чесно, я ще не визначилась що�
до цієї пропозиції".

"Я дуже рада, що спробувала навчання за
програмою спільної магістратури! � говорить
випускниця групи ОА 15М�2 факультету
обліку та фінансів ЦНТУ Юлія Булава. � Сам
по собі процес одночасного навчання у двох
університетах не був легким, до того ж, для
нашого навчального закладу цей проект
став дебютним, тому інколи виникали якість
труднощі, але разом ми їх подолали. Проект
українсько�польської магістратури мені спо�
добався. Я дізналася багато чого нового,
збільшила коло друзів та знайомих, у тому
числі, серед іноземних студентів та викла�
дачів. Тому я усім раджу спробувати поступи�
ти до спільної магістратури за спеціальністю
"Облік та аудит" � вам буде цікаво!"

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ДДееббююттнниийй  ввииппуусскк
ссппііллььннооїї  ууккррааїїнноо��
ппооллььссььккооїї  ммааггііссттррааттууррии
““ООбблліікк  ттаа  ааууддиитт””
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ччааллььннооггоо  ррооккуу  аассппііррааннттккаа  ккааффееддррии  ееккоо��
ннооммііккии,,  ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ккооммееррццііййннооїї
ддііяяллььннооссттіі  ЦЦННТТУУ  ІІллооннаа  ЦЦааррееннккоо  ссттааллаа  ллаауу��
ррееааттоомм  ННааццііооннааллььннооїї  ссттииппееннддііааллььннооїї  ппрроо��
ггррааммии  ССллооввааццььккооїї  РРеессппууббллііккии  ((SSAAIIAA))  ттаа  оотт��
ррииммааллаа  ммоожжллииввііссттьь  ппррооййттии  ссттаажжуувваанннняя  ннаа
ееккооннооммііччннооммуу  ффааккууллььттееттіі  ТТееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ККоошшииццее,,  ддее  аассппііррааннтт  ЦЦННТТУУ
ввииввччааллаа  ссппееццииффііккуу  ооссввііттннььооггоо  ппррооццеессуу
ссллооввааццььккооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..

Сфера наукових інтересів Ілони Царен�
ко як раз стосується вивчення систем ви�
щої освіти в різних країнах світу, тому пані
Ілона регулярно відслідковує пропозиції
щодо академічних чи практичних закор�
донних стажувань для студентів, аспірантів
та науковців. Ця інформація також може
використовуватися в діяльності Відділу
міжнародних зв'язків ЦНТУ. Наприклад,
влітку минулого року Ілона Царенко пере�
бувала на стажуванні на стажуванні у
Франції, де вивчала діяльність
підприємств переробної промисловості та
готельно�ресторанного бізнесу, які можуть
стати базами практики для студентів ЦНТУ.

Отже, про існування Національної сти�
пендіальної програми Словацької Рес�
публіки Ілоні Царенко було відомо давно,
проте якось не складалося подати доку�
менти на розгляд. Допоміг визначитися
випадок на одній науковій конференції.

"В жовтні минулого року я брала участь
у Міжнародній науково�практичній конфе�
ренції, присвяченій 50�річчю економічно�
го факультету Донецького національного
університету імені Василя Стуса, � роз�
повідає аспірантка кафедри економіки,
менеджменту та комерційної діяльності
ЦНТУ Ілона Царенко. � Також на цій конфе�
ренції була присутня представник еко�
номічного факультету Технічного універси�
тету міста Кошице, Словаччина. Мені було
цікаво дізнатися у неї, з якими навчальни�
ми закладами в Україні вони співпрацю�
ють, і в яких напрямах ЦНТУ може налаго�
дити співробітництво із Технічним універ�
ситетом міста Кошице (назва словацькою
мовою: Technicka univerzita v Kosiciach,
TUKE � прим.). Виявилось, що в цьому
університеті, серед іншого, існують про�
грами "подвійних дипломів" з університе�
тами Франції, і є групи студентів, які нав�
чаються виключно французькою.
Оскільки наш навчальний заклад має по�
тужний франкомовний напрям міжнарод�
ної діяльності, я почала детально розпиту�
вати про франко�словацькі програми
"подвійних дипломів" TUKE. Представниця
словацького університету спочатку
відповідала на мої запитання, а потім ска�
зала: якщо мені ця тема настільки цікава,
чому тоді не приїхати до них до університе�
ту та не подивитися самій, як все працює?
От як раз ще є шість днів часу подати доку�
менти на Національну стипендіальну про�
граму Словацької Республіки, і, якщо
вдасться отримати стипендію, � можна бу�
де пройти стажування безпосередньо в
Технічному університеті міста Кошице. То�
му що Уряд Словаччини надає лише сти�
пендію, навчальний заклад для стажуван�
ня обирає сам пошукувач. Стажування
аспірантів за Національною стипендіаль�
ною програмою Словацької Республіки

триває від одного до десяти місяців. Спо�
чатку потрібно подати на розгляд пакет до�
кументів словацькою або англійською мо�
вою, де має бути мотиваційний лист, CV
(Curriculum Vitae), перелік публікацій, ре�
комендаційний лист та програма
дослідження (програма стажування). Як
потім мені стало відомо, конкурсний
відбір пройшло лише 36 стажистів із 289
кандидатів із різних країн світу. Я виграла
стипендію на стажування за схемою "один
місяць + один місяць", тобто стипендія за
другий місяць стажування виплачується
лише після розгляду та затвердження кон�
курсною комісією звіту аспіранта про його
перший місяць стажування.

��  ЩЩоо  ссааммее  ввии  ввккааззууввааллии  вв  ррооззддіілліі  ""ппрроо��
ггррааммаа  ссттаажжуувваанннняя""??  ЯЯккииммии  ббууллии  вваашшіі
ооччііккуувваанннняя  ввіідд  ссттаажжуувваанннняя  ддоо  ппооїїззддккии  ддоо
ССллооввааччччииннии??

ІІллооннаа  ЦЦааррееннккоо:: � Перш за все, мене ціка�
вили дослідження, які можуть бути викори�
стані в моїй дисертації. А саме: цікавила
специфіка освітнього процесу у вищому на�
чальному закладі Словацької Республіки. 

Технічний університет міста Кошице де�
що схожий на наш Центральноукраїнський
національний технічний університет. Су�
часна історія TUKE бере витоки з технічно�
го коледжу, в якому працювало три інже�
нерні факультети: важкого машинобуду�
вання, гірничий та металургійний. Згодом
до структури навчального закладу, який в
1990�ті роки став університетом, додали�
ся нові факультети не технічного спряму�
вання. Зокрема, зараз в TUKE працюють
факультет економіки, факультет мистецтв,
факультет аеронавтики.

До речі, в Словаччині методика скла�
дання національних рейтингів вищих нав�
чальних закладів відрізняються від нашої:
там оцінюють не загалом університети, як
в Україні, а окремі факультети. Так от, фа�
культет економіки Технічного університету
Кошице, відповідно до національного рей�
тингу ARRA, визнано найкращим серед
економічних факультетів усіх вищих нав�
чальних закладів Словаччини.

В процесі стажування я запланувала
провести дослідження взаємозв'язку між
впровадженням в їхньому університеті си�
стеми якості освітнього процесу за стан�
дартами ISO та динамікою рейтингів фа�
культетівв межах країни.

По�друге, мене цікавило, як в TUKE по�
будована міжнародна діяльність, як у них
працює академічна мобільність, які у них є
міжнародні договори із іншими універси�
тетами. Також цікаво було дізнатися про
дослідницькі проекти науковців TUKE в
рамках як словацьких, так і міжнародних
грантових програм, у тому числі, в рамках
проекту "Горизонт 2020".

��  ГГррааффіікк  ссттаажжуувваанннняя  ттаа  ййооггоо  ннааппооввннеенн��
нняя  ввииззннааччааллии  ввии  ссаамміі  ччии  ппррииййммааююччиийй
ууннііввееррссииттеетт??

ІІллооннаа  ЦЦааррееннккоо::  � Спочатку ми із моїм су�
первайзером (керівником) стажування від
TUKE визначили напрями роботи, де я оз�
вучила свої ідеї щодо стажування. Ми об�
говорили загальну стратегію моїх
досліджень та тактику досягнення мети
досліджень. В усьому іншому мені було на�
дано повну свободу дій: що робити, в який
час і чим займатися.

(Початок. закінчення на 10й стор.)

ББііллььшшее  ааннггллііййссььккооїї  ммооввии
ттаа  ііннііццііааттииввннііссттьь  ссттууддееннттіівв::
ддооссввіідд  ссллооввааццььккооггоо
ууннііввееррссииттееттуу



ММММііііжжжжннннааааррррооооддддннннаааа    ддддііііяяяяллллььььннннііііссссттттьььь 11 CТОР.

У перший же день мені надали персо�
нальне робоче місце з комп'ютером та до�
ступом до мережі Інтернет в загальному
офісі аспірантів Технічного університету м.
Кошице. Я мала змогу відвідувати лекції,
практичні зайняття, одного разу прослуха�
ла від початку до завершення захист на
здобуття вченого звання професора, який
проходив в університеті (в Словаччині
потрібно захищати свої наукові доробки,
щоб отримати звання професора).

На початку другого місяця стажування
супервайзер запропонувала відвідувати
інтенсивний курс бізнес�симуляції англій�
ською мовою, який читав запрошений
професор з Румунії (курс для студентів�ме�
неджерів, тому мене це дуже зацікавило,
оскільки я є спірантом кафедри економіки,
менеджменту та комерційної діяльності).
Потім професор із Румунії запропонував
попрацювати асистентом під час його кур�
су бізнес�симуляції, а по завершенню
курсів мене запросили взяти участь у на�
уковій конференції, в якій факультет еко�
номіки Технічного університету міста Коши�
це був співорганізатором та, в результаті,
долучитися до авторського складу англо�
мовної колективної монографії.

��  ІІ  яяккииммии  ввии  ппооббааччииллии  ооссннооввнніі
ввііддммііннннооссттіі  ннааввччааллььннооггоо  ппррооццеессуу  вв  ссллоо��
ввааццььккооммуу  ууннііввееррссииттееттіі??  

ІІллооннаа  ЦЦааррееннккоо::  � Перше, що одразу
помічаєш � ступінь поширення англійської
мови в навчальний процес. В межах
університету для викладачів, не дивлячись
на їхній вік, майже не для кого не було
проблемою спілкуватися англійською мо�
вою. Не кажучи вже про те, що досить ба�
гато викладачів молодшого та середнього
віку знають додатково іще одну або
більше іноземних мов: наприклад,
німецьку чи французьку (чеську не беремо
до уваги). Відповідно, значна кількість
курсів читається іноземними мовами. 

Студенти мають набагато більше, ніж в
українських університетах, практики. За�
галом, поведінка студентів в університеті,
діалоги студентів із викладачами та
спілкування між студентами та викладача�
ми сильно відрізняється від того, що ми
звикли бачити та чути в українських ВНЗ.
Наприклад, у нас (історично, поки що, так
складається) не прийнято приходити на
пари із їжею чи кавою. У них студенти на
парах не користуються мобільними гадже�
тами, навіть до рук не беруть, хоча ніхто не
змушує студентів обов'язково здавати га�
джети при вході до кабінету. Вся увага під
час занять � на викладача, на дошку, на
конспект. Але рукописний конспект лекцій
ведеться за бажанням (зрештою, всі
лекції того чи іншого курсу можна отрима�
ти або в електронному вигляді, або у розд�
рукованому вигляді). У них студенти під час
пари можуть вийти до дошки та спробува�
ти дискутувати із викладачем. 

При цьому студенти досить мотивовані
та не інертні. Їм багато що пропонується і
від них мало що вимагається в обов'язко�
вому вигляді. Вони самі ініціюють власне
залучення до різного роду проектів.

Більш детально про результати моїх
досліджень протягом стажування на фа�
культеті економіки Технічного університе�
ту міста Кошице я планую розповісти у
статтях (англійською та українською мова�
ми), які буде опубліковано у збірниках на�
укових праць TUKE та Центральноук�
раїнського національного технічного
університету...

Напевне, у кожному ВНЗ України регу�
лярно проходять "Дні відкритих дверей"
для школярів, і ЦНТУ, звичайно, не є вик�
люченням із цього правила. В свою чергу,
багато вітчизняних підприємств та ор�
ганізацій організовують "Дні відкритих
дверей" для студентів університетів. Пере�
буваючи у Словаччині, Ілона Царенко ста�
ла свідком того, як проходить "День
відкритих дверей" у Технічному універси�
теті міста Кошице, а також відвідала ра�
зом із студентами економічного факульте�
ту TUKE одне із підприємств, яке запроси�
ло до себе студентів на екскурсію. Дуже
цікаво порівняти!

Отже, у словацькому Технічному універ�
ситеті міста Кошице "День відкритих две�
рей" було організовано у вигляді пікніку.
Так�так, пікніку із барбекю, шоу�програ�
мою, іграми, конкурсами та інше. Тривав
"День відкритих дверей" дійсно весь день
(це був четвер, навіть не вихідний) на те�
риторії паркової зони біля навчального
закладу, і запрошувались на захід учні
шкіл віком від семи років та більше. Бага�
то хто приходив із братами, сестрами,
батьками, дідусями, бабусями. Орієнтовна
кількість гостей "Дня відкритих дверей",
за оцінкою Ілони Царенко, склала більше
1500 осіб за день. Викладацький склад
університету: представники від кожного
факультету � по черзі, хто не мав в той день
лекцій чи практичних занять � працювали
в презентаційних палатках та знайомили
гостей зі своїми факультетами та
спеціальностями.

Наприклад, викладачі мистецького фа�
культету малювали разом із дітьми, зай�
малися гончарством тощо. Представники
економічного факультету влаштували для
гостей конкурси із визначення фальшивих
банкнот серед справжніх, або конкурс, в
якому треба було за вагою мішечка з мо�
нетами вгадати суму, або інтерактивний
конкурс на знання країн, що відносяться
до зони євро та до Європейського Союзу. 

Тобто, відвідувачі такого "Дня відкри�
тих дверей" знайомилися із навчальним
закладом, його викладачами та спеціаль�
ностями за допомогою ігор та конкурсів.
Але треба зауважити: оргкомітет працю�
вав над підготовкою "Дня відкритих две�
рей" у Технічному університеті міста Коши�
це більше двох тижнів…

Екскурсія студентів на підприємство та
співпраця роботодавців із університета�
ми. Сам факт того, що підприємство за�
просило студентів на екскурсію та взяло
на свій рахунок транспортні витрати ніко�
го не здивує. А якщо додати, що фірма �
австрійська, базується у Відні, і дорога від
Кошице (розташованого у 100 кілометрах
від кордону між Словаччиною та Ук�
раїною) до Відня зайняла два дні, і ком�

панія додатково оплатила ночівлю сту�
дентів в Братиславі? 

Для словацьких університетів все це �
норма. Студенти третіх�четвертих курсів
регулярно отримують запрошення від ком�
паній як зі Словаччини, та і з інших країн
Європи. Фірми за свій кошт організовують
студентам екскурсії підприємствами та �
найголовніше � пропонують гостям випро�
бувати себе в ролі того чи іншого
працівника організації, відповідно до
їхньої спеціальності. 

Аспірантка ЦНТУ разом зі 40 студента�
ми економічного факультету Технічного
університету в місті Кошице відвідала го�
ловний офіс міжнародної транспортної
компанії LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG у Відні (до речі, во�
ни мають сторінку в мережі Інтернет ук�
раїнською мовою). Екскурсія проводилась
двома мовами: англійською та німецькою,
точніше, студентів було розділено на дві
групи, відповідно до мови, якою вони мог�
ли спілкуватися: англомовну та німецько�
мовну. Гостям показали підприємство, роз�
повіли про підприємство, а потім запропо�
нували � за бажанням � сісти за робоче
місце менеджера�логіста і виконувати
функції менеджера�логіста: розрахувати
варіанти доставки вантажу, телефонували
клієнтам тощо. За словами Ілони Царенко,
такий спосіб залучення студентів до вико�
нання професійних обов'язків дійсно до�
помагає молодим людям відчути, влашто�
вує їх така робота/спеціальність чи не вла�
штовує? Більш того, студенти, яких заціка�
вить така робота, можуть там же домови�
тися про варіанти влаштуватися на це
підприємство на оплачувану практику.

Дана методика роботи зі студентами
свідчить про реальну зацікавленість
підприємств у мотивуванні студентів та на�
лагодженню співпраці із університетами.

За словами Ілони Царенко, під час її
стажування в Технічному університеті
міста Кошице, було напрацьовано основні
тези договору про співпрацю між TUKE та
Центральноукраїнським національним
технічним університетом, підписання яко�
го заплановано на осінь 2017 року. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

(Закінчення. Початок на 10й стор.)
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Дар'я Квятковська мешкає в Німеччині
вже більше двох років, до ФРН вона переїха�
ла майже одразу після завершення навчан�
ня в Кіровоградському національному
технічному університеті в 2014 році. Зараз,
під час відпуски на роботі, Дар'я приїхала до
Кропивницького до батьків, а також завіта�
ла в гості до своєї альма�матер на кафедру
будівельних, дорожніх машин і будівництва.

Як розповіла Дар'я, вона ще під час нав�
чання в університеті планувала пов'язати
своє подальше життя із Німеччиною. Вона
почала вчити німецьку мову, а також тричі
брала участь в програмах стажування (літніх
практик) в Німеччині, які пропонував Відділ
міжнародних зв'язків університету. Ці стажу�
вання допомогли студентці ще краще опану�
вати німецьку мову. "Як тільки я захистила
магістерську роботу, одразу почала готувати�
ся до участі у програмі Au�pair, � ррооззппооввііддааєє
ДДаарр''яя  ККввяяттккооввссььккаа.. � Ця програма для іно�
земців передбачає проживання в німецькій
родині. Ти допомагаєш їм по домашньому
господарству, як помічниця, харчуєшся ра�
зом із сім'єю і додатково отримуєш за робо�
ту деякі "кишенькові" гроші. Підготовка до
поїздки за програмою Au�pair зайняла май�
же півроку, якщо я закінчила університет
влітку, в Німеччині я була вже у січні наступ�
ного року. В цій родині я кардинально
закріпила свою німецьку мову для подаль�
шої комунікації в Німеччині". 

Програма Au�pair триває один рік, скорис�
татися нею можна лише один раз одній лю�
дині. Тому коли термін дії програми вже
добігав завершення, Дар'я Квятковська по�
чала готувати пакет документів на підтверд�
ження свого диплому КНТУ та знайшла нову
програму, за якою можна було перебувати в
ФРН. Програма називається "Соціальний
рік". Організація, в якій працює Дар'я, вип�
лачує невеличку зарплатню, проте надає
житло, харчування та медичну страховку.
Програма випускниці нашого університету
розрахована на 18 місяців, вже скоро, в
липні, завершиться термін дії Дар'їної про�
грами, після чого дівчина планує працевлаш�
туватися за спеціальністю до будівельно�
архітектурної фірми. Вона вже мала

співбесіду із потенційними роботодавцями. 
Документи, необхідні для підтвердження

українського диплому в ФРН, Дар'я Квят�
ковська почала готувати майже рік тому. Тре�
ба було замовити у профільних фахівців пе�
реклад німецькою шкільного атестату та
університетських дипломів бакалавра та
магістра разом із додатками (кожен пере�
клад завіряється персональним штампом пе�
рекладача). Потім перекладені дипломи, ра�
зом із анкетою та сертифікатом на рівень во�
лодіння німецькою мовою (потрібно,
мінімум, В2 � просунутий рівень), надсила�
ються до спеціальної інституції, яка визначає
відповідність іноземних дипломів
німецьким. У випадку Дар'ї це була "Технічна
палата землі Рейнланд�Пфальц", розташова�
на у місті Майнц (Ingenieurkamer Rheinland�
Pfalz). Що характерно, представники
"Технічної палати…" не викликали кандидата
на особисті співбесіди, а лише надсилали
Дар'ї поштою повідомлення, коли документи
проходили певні етапи розгляду. 

Нарешті, 27 березня 2017 року Дар'я
Квятковська отримала сертифікат про
підтвердження її диплому інженера.

Випускниця Кіровоградського національ�
ного технічного університету вже підшукала
фірму, яка спеціалізується на проектуванні
та зведенні будівель, куди вона хотіла б вла�
штуватися на роботу. Це будівельна компанія
у містечку Морбах, яке розташоване непо�
далік від стародавнього міста Трір. "В роз�
мові з представниками компанії мене запи�
тували про рівень роботи в програмах CAD
(Computer�aided design), в першу чергу
AutoCAD, � розповідає Дар'я Квятковська, � а
я вивчала AutoCAD, коли навчалась в універ�
ситеті. Зазвичай, в Німеччині нових
працівників наймають на так звану "практи�
ку", тобто із випробувальним терміном, але я
сподіваюсь вдало пройти їхню практику та
отримати постійну роботу в галузі комп'ютер�
ного проектування об'єктів будівництва".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..
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Відповідна таблиця, що включає 299 українських ВНЗ,
міститься на сайті "Освіта.UA". Рейтинги, що використовувалися
при складанні консолідованого рейтингу вузів України:

"Топ�200 Україна" � діяльність вищих навчальних закладів
оцінюється за допомогою інтегрального індексу, який формується
на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної
оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками робото�
давців та академічного співтовариства (15%), а також з викорис�
танням міжнародних наукометричних і вебометричних даних (5%).

Scopus � результати рейтингу вищих навчальних закладів ба�
зуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для

відстеження цитованості наукових статей, які публікуються нав�
чальним закладом або його працівниками у наукових виданнях.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України розміще�
но за індексом Гірша � кількісним показником, що базується на
кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Міжнародний рейтинг Webometrics враховує кількість
проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу,
зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також
кількість завантажених на сайт файлів (змістовну та інфор�
маційну активність сайту навчального закладу).

В рейтингу "Топ�200 Україна" ЦНТУ посідає 54�е місце серед
вітчизняних ВНЗ, в рейтингу Scopus � 105 місце, в рейтингу
Webometrics � 119�те. Усереднений бал � 84 місце з майже 300
вищих навчальних закладів. Крім цього, вищезазначені бали до�
зволили Центральноукраїнському національному технічному
університетові стати найкращим ВНЗ Кіровоградщини у консолідо�
ваному рейтингу 2017 року.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ссааййттуу  ""ООссввііттаа..UUAA""..

Випускниця КНТУ

підтвердила інженерний

диплом в Німеччині
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ВВ  ссееррееддиинніі  ччееррввнняя  ббууллии  ппііддввееддеенніі  ппііддссуумм��

ккии  ррооббооттии  ччееттввееррттооггоо  ссееззооннуу  ппррооееккттуу  ККрроо��
ппииввннииццььккооггоо  ііннжжееннееррннооггоо  ккооллеедджжуу  ЦЦННТТУУ
""ЛЛііттнняя  шшккооллаа""..  ВВ  ррааммккаахх  ""ЛЛііттннььооїї  шшккооллии""  ууччнніі
ввооссььммиихх  ккллаассіівв  ззааггааллььннооооссввііттннііхх  шшккіілл  ооббллаасс��
ннооггоо  ццееннттрруу  ннаа  ддвваа  ттиижжнніі  ссттааююттьь  ссттууддееннттааммии
ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу  ттаа  ззннааййооммлляяттььссяя  іізз
ппррооффеессііяяммии,,  яяккиимм  ннааввччааююттьь  уу  ккооллеедджжіі..

Цього року в "Літній школі" Кропив�
ницького інженерного коледжу Централь�
ноукраїнського національного технічного
університету навчалися 33 восьмикласни�
ка. Протягом двох тижнів для них було ор�
ганізовано інтерактивні заняття із різних
навчальних предметів, уроки 3D�моделю�
вання, практичні зайняття в лабораторіях
та майстернях коледжу, екскурсії до му�
зеїв та на підприємства міста тощо. Части�
на занять проводилася англійською мо�
вою, зокрема серія уроків "Learn, Work
and Travel with English" ("Вчись, працюй і
подорожуй з англійською").

За словами директора Кропивницько�
го інженерного коледжу ЦНТУ Миколи
Сторожука, ідея проекту "Літньої школи"
виникла як спроба допомогти школярам
краще орієнтуватися у дивовижному су�
часному світі професій.

"Для нас, викладачів це були дуже
відповідальні два тижні, � зазначив Микола
Сторожук, звертаючись до випускників
"Літньої школи"�2017. � Ми зробили усе
можливе, щоб допомогти вам дізнатися про
інженерні, економічні, комп'ютерні про�
фесії та про наш навчальний заклад, для то�
го, щоб ви не зробили хибних кроків при ви�
борі професії. Зазвичай, директори нав�
чальних закладів називають місяці із ве�
ресня по грудень "сльозливими". Чому?
Найчастіше саме в цей період приходять
студенти разом зі своїми батьками і просять
віддати їм документи, тому що вони помили�
лися у виборі професії. Я дивився на таких
студентів, бачив їхній розпач, конфлікти в
їхніх родинах, ставив собі питання: що я мо�
жу запропонувати школярам для того, щоб
уникнути таких ситуацій? Так виникла ідея
сформувати проект "Літня школа".

Це громіздкий і важкий проект. Часто зі
сторони не видно усієї величезної роботи
викладачів коледжу із підготовки та прове�
дення "Літньої школи". Цього року в проекті

"Літньої школи" було задіяно 68 викладачів
� майже удвічі більше, ніж слухачів. І я пи�
шаюся нашим колективом, я пишаюся тим,
що у нашому коледжі є викладачі�ентузіас�
ти, які можуть зробити такий проект". 

Під час підведення підсумків роботи
"Літньої школи" учням продемонстрували
відзняті викладачами відеофільми про
"пригоди" школярів в майстернях коледжу.
Загалом, переважна більшість учнів
"Літньої школи" назвали одним із
найбільш цікавих етапів навчання саме
практичні заняття в лабораторіях та май�
стернях навчального закладу. Одне із клю�
чових завдань "Літньої школи" � залучити
школярів до особистої участі в роботі.

"В нашому коледжі в основу виховної и
навчальної роботи покладено три за�
повіді, які ми називаємо "заповідями від
Конфуція", � розповідає директор КІК
ЦНТУ Микола Сторожук, � Конфуцій гово�
рив так: людина почула і людина забула,
людина побачила � і запам'ятала, людина
зробила � і зрозуміла. Зробити щось само�
му, власними руками � саме це має стати
основою підготовки фахівців. Сьогодні
наш навчальний заклад бере участь та пе�
ремагає в європейських грантових проек�
тах. Ми маємо здобутки на українському
рівні, на міжнародному рівні, все це відбу�
вається завдяки викладачам та студентам
коледжу. Сьогодні в області вкрай скрутна
ситуація із інженерними кадрами, їх ката�
строфічно не вистачає. Наш навчальний
заклад робить конкретні кроки та популя�
ризує інженерну професію, допомагаючи
вам відкрити для себе інженерію, визна�
читися зі своїм майбутнім і не помилитися
із вибором. Студенти, які навчаються в на�
шому коледжі, мають прекрасну базу
інженерної підготовки".

За допомогу в організації щорічних
"Літніх шкіл" адміністрація Кропивницько�
го інженерного коледжу ЦНТУ відзначила
подяками працівників та представників
управлінь та організацій, які надають
підтримку даному проекту: це Управління
освіти, науки, молоді та спорту Кіровог�
радської облдержадміністрації; відділ
сім'ї та молоді Кіровоградської міської ра�
ди; управління освіти Кіровоградської
міської ради. Також подякою відзначено
доцента кафедри "Технології машинобуду�
вання" ЦНТУ Максима Годунко, який читав
слухачам "Літньої школи" курси із робото�
техніки та мехатроніки.

В свою чергу, школярі подякували вик�
ладачам та директору коледжу за надану
можливість познайомитися із професіями
та побачити навчальний заклад. 

Наступного року проект Кропивницько�
го інженерного коледжу ЦНТУ відзначати�
ме 5�річний ювілей. За словами директо�
ра коледжу Миколи Сторожука, було б ду�
же добре, якщо б до цього ювілею цей
проект, нарешті, підхопили інші технікуми,
коледжі, ПТУ та університети нашого
міста. Також Микола Сторожук розраховує
на збільшення фінансової підтримки
"Літньої школи", що дозволить вивести
проект на набагато вищий рівень.

До речі, на пам'ять про "Літню школу"
слухачі курсів отримали символічні сер�
тифікати, які надають право їхнім власни�
кам у будь�який час отримати для себе та
своїх друзів екскурсію стінами Кропив�
ницького інженерного коледжу ЦНТУ. 

Фотографії "випускного вечора" "Літньої
школи"�2017 можна переглянути на
сторінках ЦНТУ у соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

На червневому засіданні Вченої ради Центральноук�
раїнського національного технічного університету голова
Вченої ради, ректор ЦНТУ, професор Михайло Черновол вру�
чив грамоту головному редактору газети "Діалог", Заслужено�
му журналісту України Анатолію Безтаці. В такий спосіб була
відзначена робота Анатолія Безтаки в підготовці студентів
ЦНТУ: протягом весняного семестру 2016�17 навчального ро�
ку головний редактор "Діалогу" викладав дисципліни "Інфор�
маційний менеджмент" і "Зв'язки із громадськістю PR�техно�
логії та реклама" бакалаврам, спеціалістам та магістрантам
спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"
кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (за�
вкафедрою � доктор історичних наук, професор Василь Орлик).
У своєму навчальному курсі Анатолій Безтака поєднував те�
орію і практику, проводячи лекційні та практичні заняття в ре�
дакції друкованих видань обласного центру, а також демон�
стрував студентам основи журналістської діяльності на прикла�
дах прес�конференцій та інших інформаційних заходів, що про�
ходили у нашому місті. 

“Літня школа”: мандрівка

дивовижним світом

професій”
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ППррооттяяггоомм  22001155��1177  ннааввччааллььнниихх  ррооккіівв  вв
ннаашшооммуу  ннааввччааллььннооммуу  ззааккллааддіі  ппррааццююввааллии
ффааккууллььттааттииввнніі  ккууррссии  ааннггллііййссььккооїї  ммооввии  ддлляя
ввииккллааддааччіівв  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу,,  оорр��
ггааннііззоовваанніі  ккааффееддррооюю  ііннооззееммнниихх  ммоовв  ууннііввеерр��
ссииттееттуу..  ППррооеекктт  ккууррссіівв  ааннггллііййссььккооїї,,  яяккиийй  ддііяявв
вв  рреежжиимміі  ""ттввооррччооггоо  ееккссппееррииммееннттуу"",,  ппооккааззаавв
ггааррнніі  ррееззууллььттааттии,,  ооттжжее,,  єє  ппііддссттааввии  ррооззррааххоо��
ввууввааттии  ннаа  ййооггоо  ппееррееззааппуусскк..

Аксіома: сучасний викладач і науко�
вець має володіти, як мінімум, однією іно�
земною мовою, не залежно від того, чи
міститься відповідний пункт щодо інозем�
ної мови у вимогах Міністерства освіти і
науки України до присудження наукових
ступенів чи вчених звань.

Свого часу на кафедрі іноземних мов
ЦНТУ (тоді ще КНТУ) виконувалась актив�
на робота із додаткового навчання викла�
дачів університету, які виявили бажання
вчити англійську мову. Осінню 2015 року в
університеті було організовано постійно
діючі курси англійської мови, які пройшли
в два етапи, тривалістю один навчальний
рік кожен. Перший етап: загальні курси
для викладачів (25 осіб); другий етап: кур�
си поглибленого вивчення мови для тих
викладачів, хто найкраще опанував про�
граму першого етапу (12 осіб). По завер�
шенню курсів випускники другого етапу
провели наукову конференцію англійською
мовою та отримали відповідні сертифікати.

"Спочатку ми планували зробити курси
англійської мови для викладачів як пілот�
ний проект, � розповідає завідувач кафед�
ри іноземних мов ЦНТУ, доцент Валерій
Миценко, � тому розраховували, що вони
триватимуть один навчальний рік, виходя�
чи з того, що нам потрібно проводити,
мінімум, два зайняття (4 години) на тиж�
день. Проте результати курсів виявилися
позитивними, і ми вирішили продовжити
працювати із окремою групою викладачів.
Я дуже вдячний викладачеві нашої кафед�
ри Ользі Миколаївні Гавриленко, яка пого�
дилась, як не було важко, вести ці курси,
тому що це, дійсно, велика ланка роботи". 

Оскільки "викладацькі" курси
англійської мови в такому форматі в ЦНТУ
проходили вперше, над формуванням та
наповненням навчальної програми пра�
цювали обидві сторони, і кафедра інозем�
них мов, і слухачі курсів.

"На перший заняттях ми вивчили запит
слухачів, � говорить Ольга Гавриленко, � за
допомогою анкети, де викладачі
відповідали на питання: які навички вони
хочуть здобути, чому вони хочуть навчити�
ся на курсах, які їхні очікування від курсів?
Ми побачили, що основна мотивація вик�
ладачів, по�перше: спілкування із закор�
донними колегами для розширення свого
кругозору та розширення професійних
сфер діяльності; по�друге: необхідність чи�

тати англійською мовою професійну літе�
ратуру та наукові видання (статті). Також їх
цікавили навички говорити англійською,
необхідні для участі у міжнародних конфе�
ренціях та поїздках за кордон.

Потім спеціальними тестами ми визна�
чили рівень англійської мови слухачів
курсів. Звичайно, вони мали різний рівень,
дехто із слухачів закінчив власне навчання
в університеті п'ять років тому, дехто � 20
років тому, дехто вивчав колись англійську
на лінгвістичних курсах чи із репетитором,
дехто не вивчав додатково англійську мову.
Рівень був в межах А1, за деяким виклю�
ченням � А2, тобто початковий. Визначив�
ши базові знання слухачів курсів, від яких
потрібно відштовхуватися, ми разом із Ва�
лерієм Івановичем (Миценко � прим.) скла�
ли програму навчання. Курси охоплювали
усі напрями навчання: граматика, письмо,
аудіювання, читання. При розробці програ�
ми курсів ми орієнтувалися на загаль�
ноєвропейські рекомендації щодо вивчен�
ня англійської мови на рівень В1�В2".

ДДлляя  ддооввііддккии.. Система "Загальноєвро�
пейські рекомендації з мовної освіти"
виділяє три базові категорії: A � елементар�
не володіння, B � самодостатнє володіння,
C � вільне володіння. Далі кожна категорія
поділяється ще на два рівні: A1 � рівень ви�
живання, A2 � передпороговий рівень; B1 �
пороговий рівень, B2 � пороговий просуну�
тий рівень; C1 � рівень професійного во�
лодіння, C2 � рівень досконалого во�
лодіння. Рівень В2 ще називають "вище се�
реднього" (Upper�Intermediate). Критерії
відповідності В2: людина розуміє загаль�
ний зміст складних текстів на абстрактні та
конкретні теми, зокрема вузькоспеціаль�
них текстів. Говорить достатньо швидко і
спонтанно, щоб постійно спілкуватися з
носіями мови без особливих ускладнень
для будь�якої із сторін. Уміє робити чіткі, до�
кладні повідомлення на різні теми, виклас�
ти свій погляд на основну проблему, пока�
зати переваги й недоліки різних думок. 

За словами Ольги Гавриленко, мето�
дичні посібники до розробленої на ка�
федрі іноземних мов ЦНТУ програми "вик�
ладацьких" курсів англійської мови фор�
мувались із декількох джерел. Наприклад,
використовувались окремі розділи різних
підручників, як електронних, так і друкова�
них. Аудіо� та відео�уроки брались за мето�
дикою он�лайн платформи "Lingva.Skills". 

"Lingva.Skills" � це безкоштовний
соціальний проект із вивчення англійської
мови певними категоріями громадян (вчи�
телі, викладачі, працівники системи
освіти; студенти; внутрішньо переміщені
особи; тимчасово безробітні, учасники
АТО та члени їхніх сімей), який ре�
алізується в Україні в рамках програми
мовної підготовки PDP NATO "Практичний
курс англійської мови для державних

службовців" за підтримки Міністерства
освіти і науки України і Асоціації інно�
ваційної та цифрової освіти.

За словами Ольги Гавриленко, викла�
дачі�слухачі курсів значно відрізнялись від
студентів своєю мотивацією та завзятим
відношенням до навчання. "Протягом пер�
шого року роботи курсів ми вивчали,
здебільшого загальні теми, � розповідає
Ольга Гавриленко. � На другому етапі
курсів, коли зосталися ті викладачі, які ма�
ли додаткову внутрішню мотивацію, ми
взяли тематику професійного спрямуван�
ня. Ми розглядали як правильно написати
статтю англійською мовою, як написати
анотацію, вивчали стилістичні, лексичні,
граматичні особливості написання науко�
вих робіт англійською мовою. Найважче
слухачам курсів було, мабуть, заговорити
англійською. Проте, так чи інакше, ми
дійшли до цього, хтось краще, хтось гірше,
але заговорили всі, і для нас, організа�
торів курсів, це було дуже приємно.

Кінцевою метою другого етапу курсів,
взагалі, стала імпровізована наукова кон�
ференція, для якої слухачі курсів повинні
були підготувати доповіді англійською мо�
вою. Їм треба було взяти свій напрямок
наукової роботи та презентувати певні
надбання або дослідження (або висловити
свою думку) у міні�доповіді тривалістю 7�
10 хвилин, а після цього відповісти на пи�
тання інших викладачів. Також вони писа�
ли анотацію до свого виступу". 

Протягом другого етапу курсів
англійської мови для викладачів ЦНТУ,
слухачі курсів регулярно писали тестові
завдання, які були потрібні, у першу чергу,
для самоконтролю. Кожен із викладачів
міг порівняти рівень знань, з яким він
прийшов на курси, із рівнем знань по за�
вершенню курсів, тобто, оцінити власний
прогрес, приріст знань, навичок та умінь.

"На сьогодні викладачі університету, які
займались на другому етапі курсів
англійської мови та отримали сертифіка�
ти, вже доволі самодостатні і можуть са�
мостійно продовжувати вивчати мову, � го�
ворить завкафедрою іноземних мов ЦНТУ
Валерій Миценко. � Щодо набору нової
групи слухачів � подивимось у вересні,
якою буде кількість викладачів універси�
тету, які матимуть бажання вивчати
англійську мову. Попередні курси працю�
вали як пілотний проект, побудований на
творчому експерименті та волонтерській
роботі представників нашої кафедри. На�
разі, кафедра іноземних мов бачить
доцільним продовжити такі курси, але для
цього потрібно буде вирішити деякі ор�
ганізаційно�методичні питання".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Курси англійської для викладачів:
успішний пілотний проект очікує на продовження



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 15 CТОР.
ННааппррииккііннцціі  ттррааввнняя  ддоо  ЦЦееннттррааллььннооуукк��

ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ззааввііттааллии  ууччнніі  ссттаарршшиихх
ккллаассіівв  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ООллеекк��
ссааннддррііййссььккооггоо,,  ЗЗннаамм''яяннссььккооггоо,,  ННооввггоо��
ррооддккііввссььккооггоо  ррааййоонніівв  ��  ввииххооввааннцціі  ммоо��
ллооддііжжннооггоо  ттааббоорруу  ""ППааттррііоотт""..

П'ятиденний національно�патріотич�
ний оздоровчий табір "Патріот" розпо�
чав свою роботу влітку минулого року,
ще один заїзд відбувся зимою 2017 ро�
ку, отже теперішній табір збирається
вже втретє. Організаторами та мецена�
тами табору "Патріот" є група компаній
"УкрАгроКом" і "Гермес�Трейдінг", а та�
кож ТОВ "Колос".

В таборі "Патріот" займається 30
учнів 7�10 класів навчальних закладів
Олександрійського, Знам'янського,
Новгородківського районів. Для вихо�
ванців табору передбачені майстер�
класи, інтелектуальні конкурси на роз�
виток логіки та творчого мислення, екс�
курсії, профорієнтаційні заходи. 

Зокрема, в середу, 31 травня вихо�
ванці табору "Патріот" гостювали в об�
ласному центрі, де відвідали машино�
будівні підприємства та два вищі нав�
чальні заклади Кропивницького: Цент�
ральноукраїнський національний
технічний університет та Центральноук�
раїнський державний педагогічний
університет. В ЦНТУ школярам організу�

вали екскурсію навчальним закладом,
де показали (починаючи із першого по�
верху) спортивну залу, актову залу,
лекційні потокові аудиторії, галерею
успішних випускників університету, го�
ловну читальну залу бібліотеки;
комп'ютерну та робото�технічну лабора�
торії кафедри технології машинобуду�
вання; лабораторію 3D�друку кафедри
металорізальних верстатів та систем;
лабораторії та оснащення кафедри
сільськогосподарського машинобуду�
вання, аудиторії та лабораторії кафедри

загального землеробства, кафедри
екології та охорони навколишнього се�
редовища тощо. В процесі подорожі
університетом школярам розповідали
про історію навчального закладу, про
умови вступу до ЦНТУ, про перелік кон�
курсних предметів ЗНО, про умови нав�
чання, про організацію студентського
дозвілля та спортивні секції, про сту�
дентські міжнародні програми та інше. 

Повний фотоальбом екскурсії можна
переглянути на сторінках ЦНТУ у
соціальних мережах.

ШШккоолляярріі��””ППааттррііооттии””  вв  ЦЦННТТУУ

ТТррааддииццііййнноо  ннааппррииккііннцціі  ттррааввнняя  вв  ЦЦеенн��
ттррааллььннооууккррааїїннссььккооммуу  ннааццііооннааллььннооммуу
ттееххннііччннооммуу  ууннііввееррссииттееттіі  ввііддббууввааєєттььссяя
""ЯЯррммаарроокк  ввааккааннссіійй""  ��  ззууссттрріічч  ппррееддссттаавв��
ннииккіівв  ппііддппррииєєммссттвв  ррііззнниихх  ггааллууззеейй  ееккоо��
ннооммііккии  ззіі  ссттууддееннттааммии  ссттаарршшиихх  ккууррссіівв
ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу..  ССттууддееннттаамм  рроозз��
ппооввііддааююттьь  ппрроо  ннааяяввнніі  ввааккааннссііїї,,  ввииммооггии
ддоо  ккааннддииддааттіівв  ннаа  ппррааццееввллаашшттуувваанннняя,,
ууммооввии  ррооббооттии  ттоощщоо..  УУ  ццььооггооррііччннооммуу  ""ЯЯрр��
ммааррккуу……""  ззааррееєєссттррууввааллооссяя  3300  ппііддппррии��
єєммссттвв  ттаа  ооррггааннііззаацціійй  ммаашшииннооббууддііввннооїї,,
ббааннккііввссььккооїї,,  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооїї  ггаа��
ллууззіі,,  ееннееррггееттииккии,,  ІІТТ��ггааллууззіі,,  ттооррггііввлліі  зз  ннаа��
шшооггоо  ооббллаассннооггоо  ццееннттрруу,,  аа  ттааккоожж  зз  ООллеекк��
ссааннддррііїї,,  УУммаанніі,,  ББееррддяяннссььккаа..

На початку роботи "Ярмарку ва�
кансій" учасників заходу привітав про�
ректор із наукової роботи ЦНТУ, профе�
сор Олександр Левченко. Потім перед
студентами виступали представники
підприємств та організацій, які мають
пропозиції працевлаштування. 

Це підприємства "Кіровоградобле�
нерго", UDEN�S, "Віра�сервіс Інтермаш"
(Олександрія), "Ландтех", "Агроток ЛТД",
НВФ "Кіт�Консалтинг", "Євростенд" та
інш.; банківські установи: "Приват�
банк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк

Аваль"; компанії "Філіп Моріс Сейлз енд
Дистриб'юшн", "Цифротех", "Три Стар",
"EVNE Developers" тощо. Вакансії над�
звичайно різнопланові, стосуються ви�
пускників інженерних, економічних, аг�
рономічних, ІТ� спеціальностей.

Деякі гості "Ярмарку…", презентуючи
студентам свої підприємства, залюбки
розповідали про випускників Централь�
ноукраїнського (Кіровоградського)
національного технічного університету,
які знайшли собі роботу по завершенню
навчального закладу саме на таких
зустрічах із роботодавцями. Наприклад,
представник "Райффайзен банк Аваль"
(до речі, також випускниця нашого
університету) навела приклад колиш�
ньої студентки, яка два роки тому на
"Ярмарку вакансій" підійшла до робочо�
го місця "Райффайзен банку…", дізна�
лась про актуальні вакансії і вирішила
влаштуватися до банку на роботу каси�
ром одного з районних відділень нашої
області. Зараз, через два роки, вона
вже працює головним економістом
цього відділення. 

На думку заступника директора
підприємства "Євростенд" (виробництво
стандартного та нестандартного облад�

нання для торгівельних установ) Тетяни
Водолажської, користь від подібних за�
ходів отримують обидві сторони: і робо�
тодавці, і студенти. Пані Тетяна вперше
на "Ярмарку вакансій" в ЦНТУ, і вона
вважає, що зустріч зі студентами була
доволі цікавою. Представниця
підприємства "Євростенд" говорить, що
зараз фірма запрошує на роботу інже�
нерів�технологів, операторів верстатів з
ЧПУ, економістів, проте, першу чергу,
компанія шукають спеціалістів, хто мав
би бажання працювати.

Гості "Ярмарку…" заповнювали заяв�
ки на вакансії, а також надали до
університетського відділу щодо сприян�
ня працевлаштуванню студентів і ви�
пускників (кабінет 107) всю актуальну
інформацію по підприємствам пропо�
зиціям працевлаштування. Згодом усю
цю інформацію буде розміщено на сайті
ЦНТУ в розділі "Студенту/Працевлашту�
вання". Також в цьому розділі можна
знайти перелік учасників "Ярмарку ва�
кансій" в ЦНТУ 2017 року.

Повний фотоальбом "Ярмарку…"
можна переглянути на сторінках універ�
ситету в соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

В університеті працював щорічний “Ярмарок вакансій”



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа16 CТОР.
77��ггоо  ччееррввнняя  уу  ККррооппииввннииццььккооммуу  ввііддббууллаассьь

ннааууккооввоо��ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  ""ККііррооввоогг��
ррааддщщииннаа��22002255::  ппррііооррииттееттии  іі  ммоожжллииввооссттіі
ррооззввииттккуу"",,  ооррггааннііззааттооррааммии  яяккооїї  ввииссттууппииллии
ККііррооввооггррааддссььккаа  ооббллаассннаа  ддеерржжааввннаа
ааддммііннііссттррааццііяя  ттаа  ттррии  ннааййккррууппнніішшіі  ВВННЗЗ  ннаашшоо��
ггоо  ррееггііооннуу::  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккиийй
ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт;;  ЦЦееннтт��
ррааллььннооууккррааїїннссььккиийй  ддеерржжааввнниийй  ппееддаа��
ггооггііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  ііммеенніі  ВВооллооддииммиирраа  ВВиинн��
ннииччееннккаа  іі  ККііррооввооггррааддссььккаа  ллььооттннаа  ааккааддееммііяя
ННааццііооннааллььннооггоо  ааввііааццііййннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..

Мета конференції � обговорити пробле�
матику розвитку та реалізації трудового
потенціалу Кіровоградської області, тен�
денції та перспективи розвитку різних на�
прямів економіки регіону, енергетичний і
ресурсний потенціали області та їх вико�
ристання. Як зазначив під час відкриття
конференції "Кіровоградщина�2025:
пріоритети і можливості розвитку" голова
обласної державної адміністрації Сергій
Кузьменко, важким питанням зали�
шається щорічне скорочення чисельності
мешканців області, у тому числі,меш�
канців працездатного віку.

"За останні п'ять років населення об�
ласті скоротилося приблизно на 4%, на
майже 40 тисяч осіб, � говорить Сергій
Кузьменко. � В цій цифрі є природні проце�
си, і є, власне, така річ, як зовнішня
еміграція. Приблизно 8 тисяч людей пра�
цездатного віку поїхали працювати в інші
регіони України або за межі держави. Ми
не обмежуємо людей у вільному русі, тому
ми повинні створювати умови, які нада�
дуть можливість людям, які здатні форму�
вати соціально�економічні показники об�
ласті, залишатися на Кіровоградщині. То�
му питання №1, відповідь на яке хотілося
б сьогодні почути: як знайти баланси
відносин між освітянською галуззю та за�
мовленням від виробничників? Затребу�
ваними стають фахівці�професіонали ви�
сокотехнологічних виробництв, фахівці
біотехнологій та нанотехнологій, здобуття
сучасних професій потребує всебічної
підготовки та знань із різних освітніх обла�
стей: інженерії, технологій, програмування
тощо. Як необхідно проводити про�
форієнтацію дітей і навчити їх, до якого ВНЗ
та на яку спеціальність поступати,щоб у
майбутньому стати успішними людьми і ма�
ти гідне робоче місце. Сподіваюся, у цьому
питанні ми знайдемо точки дотику. Сподіва�
юсь, що ваші висновки і рекомендації бу�
дуть корисними для усіх учасників конфе�
ренції і жителів Кіровоградщини, і вони
знайдуть своє місце під час розробки стра�
тегії розвитку області на наступні роки, над
формуванням якої ми вже працюємо".

На думку завкафедрою менеджменту
Інституту підготовки кадрів державної
служби зайнятості України (Київ), профе�
сора Лариси Лутай, для того, щоб вища
школа могла працювати на випередження
потреб економіки у сучасних фахівцях,
має запроваджуватися принцип "навчан�
ня протягом життя". Для вищих навчаль�
них закладів це означає створення
більшої кількості освітніх програм із пе�
репідготовки, підвищення кваліфікації, а
також спеціальних освітніх програм для

різних категорій громадян "навчання
після навчання".

Протягом першої секції науково�прак�
тичної конференції "Кіровоградщина�
2025: пріоритети і можливості розвитку",
що носила назву: "Людський капітал �
2025: Світ. Україна. Кіровоградщина" (мо�
дератором якої виступав проректор із на�
укової роботи ЦНТУ, професор Олександр
Левченко), було розглянуто питання демо�
графічної ситуації в нашій області; основні
тенденції та перспективи розвитку ситуації
на ринку праці та у сфері зайнятості насе�
лення (якість кадрового потенціалу,
найбільш затребувані професії до 2025 ро�
ку; прогноз потреби в інженерних і робітни�
чих кадрах та інше);питання потенціалу на�
уки і освіти для розвитку Кіровоградської
області зокрема та України загалом.

Відкривала першу секцію конференції
завідувач кафедри економіки та
підприємництва Центральноукраїнського
національного технічного університету,
д.е.н., професор Марина Семикіна із до�
повіддю на тему "Актуальні проблеми роз�
витку та реалізації трудового потенціалу
регіону". "Завдання науковців � знайти
рішення, які змінять стан людського
капіталу нашого регіону, � ггооввооррииттьь  ппррооффее��
ссоорр  ММааррииннаа  ССееммииккііннаа.. � Якщо звернутися
до міжнародного досвіду і надбань науки,
то ви прийдете до думки, що найкращі
можливості розвитку сьогодні мають ті
країни, ті регіони, де головним пріорите�
том є людський капітал, де приділяється
постійна увага капіталовкладенням, інве�
стиціям у здоров'я, освіту, відбувається
постійний освітньо�професійний розвиток
людей. Якщо ж цього не відбуватиметься,
ми, навпаки, матимемо деградацію
людського капіталу. Населення України

зменшується втричі швидшими темпами,
ніж в Європі. За оптимістичним прогнозом
ІДСД імені М.В.Птухи НАН України, до
2050 року населення країни має скороти�
тися до 36 млн. осіб. Частка осіб, старше
60 років, зросте до 32,2%. Отже, населен�
ня України швидко старітиме. Що ми
маємо по нашому регіону? Порівняно з
багатьма іншими регіонами України, чи�
сельність населення Кіровоградщини ско�
рочується значно швидше внаслідок більш
високої смертності і низької народжува�
ності. У минулому році в Україні коефіцієнт
народжуваності становив 10,72 одиниці,
коефіцієнт смертності � 14,46 осіб на одну
тисячу населення. В Кіровоградські об�
ласті, відповідно, � 8,3 і 18,4 осіб. За умов
збереження сучасних тенденцій, до 2025
року прогнозована чисельність населення
Кіровоградської області зменшиться на
67,5 тис. осіб і складатиме 92,3% від по�
казників 2016 року".

Як зазначалось у доповіді, у наш час се�
редня тривалість життя в Україні стано�
вить 66 років для чоловіків і 76 років для
жінок. Проте, мешканці Кіровоградської
області в середньому живуть трохи менше:
чоловіки � 64,97 років, жінки � 75,52
років. Кіровоградщина останніми роками
дещо покращила свої рейтингові позиції в
Україні за низкою найважливіших показ�
ників людського розвитку, однак за за�
гальним індексом регіонального людсько�
го розвитку посідає одне з останніх
місць(22�е місце за даними 2015 року).
Найбільше відставання від інших регіонів
України спостерігається за показниками
соціального середовища, відтворення на�
селення, комфортності життя та добробуту.

"В умовах хронічного недостатнього
інвестування в людський капітал, недо�

ЦНТУ та пріоритети і
можливості розвитку
Кіровоградщини
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сконалої соціально�економічної і демо�
графічної політики на рівні держави і
регіону чисельність населення Кіровог�
радської області швидко зменшується, �
підводить висновки доповідач. � Наявний
людський капітал використовується в еко�
номіці лише частково, більша його части�
на є незатребуваною, залишається в ре�
зервному, прихованому стані, не працюю�
чи повною мірою на інтереси легальної
економіки регіону. Кіровоградщині загро�
жують подальші кількісно�якісні втрати
людського капіталу, зокрема за рахунок
відтоку освіченої молоді в регіони і країни
з більш привабливими оплатою та умова�
ми праці, а це зумовить (у найближчі три�
п'ять років) загострення кадрової кризи
на багатьох підприємствах регіону. Утри�
мати ж освічену молодь в межах регіону
буде неможливо без створення сучасних
робочих місць з конкурентною оплатою
праці, підвищення соціально�економічної
привабливості регіону, подолання відста�
вання від інших регіонів України за показ�
никами соціального середовища, ком�
фортності життя та добробуту". 

Також протягом першої секції конфе�
ренції виступили представники Кіровог�
радської льотної академії Національного
авіаційного університету: начальник ака�
демії, професор Сергій Неділько; доцент
кафедри фізико�математичних дисциплін
Юрій Ковальов; заступник директора на�
уково�виробничого інституту аеро�
навігації КЛА НАУ Олексій Ізвалов та інш.

Резюмуючи роботу першої секції кон�
ференції, проректор з наукової роботи
Центральноукраїнського національного
технічного університету, д.е.н, ппррооффеессоорр
ООллееккссааннддрр  ЛЛееввччееннккоо презентував до�
повідь на тему "Інноваційно�інтегровані
структури як чинник розвитку людського
капіталу Кіровоградської області".

Олександр Левченко розповів про пе�
реваги формування інноваційних клас�
терів на рівні регіонів: створення стійкої
системи поширення нових технологій,
знань, продукції (інформаційно�техно�
логічної мережі), яка спирається на
спільну наукову базу;можливість
підприємств кластеру здійснювати вну�
трішню спеціалізацію й стандартизацію,
мінімізуючи витрати на впровадження
інновацій;забезпечення суб'єктам малого
бізнесу високого ступеня спеціалізації
при обслуговуванні конкретної підпри�
ємницької ніші;полегшення доступу до
капіталу та активний обмін ідеями й пере�
дача знань від науковців до підприємців.
У доповіді наведено приклади інно�
ваційно�інтегрованих структур в розвине�
них країнах світу проілюстрували роботу
відповідних інноваційних кластерів в Італії
(зокрема, сім кластерів з виготовлення
взуття, аксесуарів, одягу, текстильної про�
дукції,до яких залучено 69 тис.
підприємств на 600 тис. робочих місць);
США, Франції, Фінляндії, Австрії (місцеві
кластери спеціалізуються на виготовленні
одягу, текстилю, взуття, продуктів харчу�

вання, на автомобілебудуванні,діє 10 кла�
стерів, які об'єднують 417 фірм) тощо.

Згадуючи раніш озвучену тезу про "нав�
чання протягом життя", Олександр Левчен�
ко зазначив, що в рамках кластерів у
співпраці із навчальними закладами
регіону можна створювати сучасні нав�
чальні пункти, які надаватимуть мешканців
регіону доступ до навчання протягом життя.

На думку Олександра Левченка,
найбільші перспективи в нашому регіону
матимуть інноваційні кластери наступних
галузей економіки: агропромислове ви�
робництво, комплексна переробка
сільгоспсировини, харчова промисловість;
сільськогосподарське машинобудування;
сучасні ІТ�технології, робототехніка, інфор�
маційно�комунікативні технології; енергоз�
береження та енергоефективність, запро�
вадження енергоощадних технологій у
промисловості, ЖКГ; високотехнологічний
розвиток транспортної системи; розвиток
легкої промисловості; будівництво та виго�
товлення будівельних матеріалів; розроб�
ка сучасних економних матеріалів і по�
криттів; туризм та відпочинок; креативний
сектор, індустрія інтелектуальних послуг.
Для багатьох із перелічених напрямів на�
уковці Центральноукраїнського національ�
ного технічного університету готові запро�
понувати свої наукові розробки. 

Зазначені рекомендації щодо створен�
ня на Кіровоградщині інноваційних клас�
терів передано організаторам конференції
для використання під час розробки стра�
тегії розвитку Кіровоградської області.

Протягом секції "Пріоритети інно�
ваційно�інвестиційного розвитку еко�
номіки та інфраструктури Кіровоградської
області" науково�практичної конференції
"Кіровоградщина�2025: пріоритети і мож�
ливості розвитку" (модератор другої части�
ни заходу � доцент кафедри економіки та
підприємництва ЦНТУ Марія Бугайова) із
доповідями виступили двоє представників
нашого навчального закладу. 

Завкафедрою екології та охорони на�
вколишнього середовища ЦНТУ, к.б.н., до�
цент Ольга Медведєва розповіла про по�
точний стан водних екосистем Централь�
ної України на прикладі науково�дослідної
роботи колективу кафедри екології та ОНС
на тему "Дослідження екологічного стану
Кременчуцького водосховища в районі
водогону "Дніпро�Кіровоград".

Завідувач кафедри електротехнічних
систем та енергетичного менеджменту
ЦНТУ, к.т.н., професор Петро Плєшков у
своїй доповіді торкнувся таких важливих
питань перспективного розвитку області,
як підвищення рівня енергоефективності
та використання енергетичного потенціалу
Кіровоградської області, у тому числі, аль�
тернативних видів енергоресурсів. 

Зокрема, дослідженнями фахівців ка�
федри ЕТС та ЕМ було оцінено загальний
енергетичний потенціалу Кіровоградської
області та розроблено математичну мо�
дель вибору оптимальних комбінованих
енергосистем з альтернативними джере�

лами енергії; розраховано потреби
регіону в паливно�енергетичних ресурсах
та розглянуто потенціал використання
місцевих джерел енергії. 

Завдяки подальшому впровадженню
результатів наукових досліджень кафедри
електротехнічних систем та енергетичного
менеджменту ЦНТУ вдалося оптимізувати
обласний паливно�енергетичний баланс в
бюджетній сфері; підвищити ефективність
використання місцевих альтернативних
енергетичних ресурсів; скоротити втрати
енергоресурсів шляхом впровадження ре�
зультатів енергетичного аудиту та енерге�
тичного менеджменту, що дозволило за�
ощадити до 30% коштів, передбачених на
придбання паливно�енергетичних ресурсів. 

Ефекти від впровадження проекту на�
уковців ЦНТУ для соціально�економічного
розвитку Кіровоградської області: змен�
шення ступеня енергетичної залежності
регіону від покупних енергоресурсів; еко�
номія енергоресурсів за рахунок змен�
шення їх втрат; покращення стану еко�
логії; скорочення ризику аварійних ситу�
ацій в енергетиці; скорочення суспільних
витрат, пов'язаних з неоптимальним ви�
користанням енергетичних ресурсів. 

Підсумовуючи роботу науково�практич�
ної конференції "Кіровоградщина�2025:
пріоритети і можливості розвитку", заступ�
ник голови Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації Андрій Коломійцев
відзначив корисність та цікавість виступів
учасників конференції. "Протягом конфе�
ренції ми дійсно отримали важливу інфор�
мацію, � говорить Андрій Коломійцев. �
Цей захід � ініціатива обласної державної
адміністрації, ми виявили бажання послу�
хати наших науковців. Чому ми це роби�
мо? Ми розуміємо, що тільки у тісній
співпраці із представниками наших нав�
чальних закладів ми можемо вистроїти
модель поведінки ОДА, обласної ради, для
того, щоб побачити, що на нас чекає у най�
ближчому майбутньому та в якому на�
прямку розвивати нашу область на пер�
спективу. Можливо, сьогодні ми не отри�
мали відповіді на усі запитання, які ми для
себе ставили, але ми почули загальні тен�
денції і побачили, що наші науковці мають
дослідницький потенціал, відповідно, об�
ласна влада буде більш активно працюва�
ти над замовленням прогнозів науковцям
ВНЗ нашого регіону. Якщо ми хочемо жити
у ногу із часом, ми маємо активно розви�
вати інноваційну економіку Кіровог�
радської області, тому без науки ми нікуди
не подінемося. Задача науковців � спро�
гнозувати, кого і чому саме нам треба нав�
чати, як зацікавити нашу молодь у майбут�
ньому працювати на теренах Кіровоград�
щини? Що стосується безпосередньо сьо�
годнішнього заходу, напрацювання кон�
ференції стануть основою для проведення
інвестиційного форуму на тему "Перспек�
тиви розвитку Кіровоградщини", який
відбудеться у нашому місті під час вистав�
ки "АгроЕкспо"�2017". 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ЦНТУ та пріоритети і можливості розвитку Кіровоградщини



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя18 CТОР.
ППррооффссппііллккооввиийй  ккооммііттеетт  ссттууддееннттіівв  ЦЦееннтт��

ррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххнніічч��
ннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ппііддббиивв  ппііддссууммккии  щщооррііччнноо��
ггоо  ууннііввееррссииттееттссььккооггоо  ккооннккууррссуу,,  ввииззннааччииввшшии
ппееррееммоожжцціівв  уу  шшеессттии  ннооммііннааццііяяхх::  ""ГГооррддііссттьь
ффааккууллььттееттуу//ууннііввееррссииттееттуу"",,  ""ННааууккоовваа  ггоорр��
ддііссттьь"",,  ""ППррооффссппііллккоовваа  ггооррддііссттьь"",,  ""ГГрроо��
ммааддссььккиийй  ддііяячч"",,  ""ТТввооррччаа  ггооррддііссттьь""  ""ССппооррттиивв��
ннаа  ггооррддііссттьь""  ппоо  ккоожжннооммуу  ффааккууллььттееттуу  ттаа  ззааггаа��
ллоомм  ппоо  ннааввччааллььннооммуу  ззааккллааддуу..

Переможці конкурсу 2017 року за фа�
культетами:

ФФааккууллььттеетт  ооббллііккуу  ттаа  ффііннааннссіівв
"Гордість ФОФ" � Подгорна Тетяна; "На�

укова гордість ФОФ" � Шабаров Володи�
мир; "Профспілкова гордість ФОФ" � Гру�
шанська Ксенія; "Громадський діяч ФОФ" �
Амішова Сабіна; "Творча гордість ФОФ" �
Федосова Владислава, "Спортивна
гордість ФОФ" � Петленко Максим.

ФФааккууллььттеетт  ееккооннооммііккии  ттаа  ммееннеедджжммееннттуу
"Гордість ФЕМ" � Кадомець Артем; "На�

укова гордість ФЕМ" � Соловйова Вікторія;
"Профспілкова гордість ФЕМ" � Павленко
Софія, "Громадський діяч ФЕМ" � Новосьо�
лов Роман, "Творча гордість ФЕМ" � Дем�
чик Вікторія, "Спортивна гордість ФЕМ" �
Вишінський Владислав. 

ФФааккууллььттеетт  ппррооееккттуувваанннняя  ттаа  ееккссппллууаа��
ттааццііїї  ммаашшиинн

"Гордість ФПЕМ" � Головатий Артем;
"Наукова гордість ФПЕМ" � Вербицький
Василь, "Профспілкова гордість ФПЕМ" �
Рибак Богдан; "Громадський діяч ФПЕМ" �
Тарнавський Денис, "Творча гордість
ФПЕМ" � Васильєва Ірина, "Спортивна
гордість ФПЕМ" � Віняр Петро.

ФФааккууллььттеетт  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ммаа��
шшииннооббууддуувваанннняя

"Гордість ФСГМ" � Гребенко Микола;
"Наукова гордість ФСГМ" � Бородін Олек�
сандр; "Громадський діяч ФСГМ" � Осадча
Катерина, "Творча гордість ФСГМ" � Скля�
ров Владислав, "Спортивна гордість
ФСГМ" � Борса Руслана. 

ФФааккууллььттеетт  ааввттооммааттииккии  ттаа  ееннееррггееттииккии
"Гордість ФАЕ" � Ласінський Віктор; "На�

укова гордість ФАЕ" � Шепіль Олександр;
"Профспілкова гордість ФАЕ" � Куций Ми�
хайло; "Громадський діяч ФАЕ" � Каушан

Марія, "Творча гордість ФАЕ" � Безай Антон,
"Спортивна гордість ФАЕ" � Рогач Кирило. 

ММееххааннііккоо��ттееххннооллооггііччнниийй  ффааккууллььттеетт
"Гордість МТФ" � Орина Старкіна;

"Профспілкова гордість МТФ" � Олексій Тара�
сов; "Громадський діяч МТФ" � Ольга Пфо;
"Творча гордість МТФ" � Олександр Вітошко;
"Спортивна гордість МТФ" � Костянтин Чухас.

ППееррееммоожжцціі  ууннііввееррссииттееттссььккооггоо  ккооннккууррссуу  
""ГГооррддііссттьь  ННааццііооннааллььннооггоо""��22001177

"Гордість ЦНТУ" � багаторазовий лауре�
ат всеукраїнських конкурсів студентських
наукових робіт, студент факультету
сільськогосподарського машинобудуван�
ня Роман Чмихун;

"Наукова гордість ЦНТУ" � багаторазо�
вий лауреат іменних стипендій, студентка
факультету економіки та менеджменту
Христина Сігова;

"Профспілкова гордість ЦНТУ" � ак�
тивіст профспілкового комітету студентів
університету, студентка факультету еко�

номіки та менеджменту Вікторія Гайдук;
"Громадський діяч ЦНТУ" � депутат Мо�

лодіжного парламенту Кіровоградської
області, студент факультету обліку та
фінансів Олег Бурлаков;

"Спортивна гордість ЦНТУ" � срібний
призер чемпіонату Європи з гирьового
спорту студент факультету автоматики та
енергетики Геннадій Тимофєєв;

"Творча гордість ЦНТУ" � активний учас�
ник творчих заходів університету, голова
Кіровоградської обласної вірменської мо�
лодіжної організації, студент механіко�тех�
нологічного факультету Арцрун Сароян. 

Також під час урочистостей Студрада
ЦНТУ відзначила грамотами найбільш ак�
тивних у громадському житті студентів. 

Детальний фотозвіт з церемонії наго�
родження переможців конкурсу можна
переглянути на сторінках ЦНТУ у соціаль�
них мережах.

ЗЗаа  ммааттееррііааллааммии  ССттууддппррооффккооммуу  ЦЦННТТУУ..

Призери конкурсу “Гордість
Національного” – 2017

В 20�х числах червня у передмісті об�
ласного центру проходив регіональний
етап Міжнародної програми "Студентська
республіка". Тема конкурсу 2017 року:
"Освіта � ключовий напрямок нової
індустріалізації Кіровоградщини".

Під час "Студреспубліки" учасники про�
екту взяли участь у виборах студентського
мера та студентського магістрату, а також
у конкурсах та суб�фестивалях: "Перша
Леді", "Нічна туса", "Денна туса", "Сту�
дентська мафія" і спортивних змаганнях.

За підсумками виборів, посаду Сту�
дентського мера Кіровоградщини на
2017�18 роки посів студент Центральноу�
країнського національного технічного
університету Денис Кравченко. 

Також до складу обласного Сту�
дентського магістрату увійшли представ�
ники ЦНТУ: Віталій Бузуляк, Олег Говен�
ков, Марія Каушан, Володимир Кіршман,
Михайло Лобов, Єгор Мірошниченко, Ро�
ман Череватенко. 

По завершенні Кіровоградського
регіонального етапу програми "Сту�
дентська республіка" переможців кон�
курсів було нагороджено дипломами, куб�
ками, подарунками. Учасників "Студрес�
публіки" привітали начальник відділу сім'ї
та молоді Кіровоградської міської ради
Людмила Дорохіна і заступник начальни�
ка управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської облдер�
жадміністрації Уляна Соколенко. 

ІІннффооррммааццііяя  ссааййттуу  ""ССттууддрреессппууббллііккаа""..



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя 19 CТОР.

Наприкінці травня на спортивному май�
данчику Студмістечка Центральноук�
раїнського національного технічного
університету відбувся перший чемпіонат
навчального закладу зі стріт�воркауту.
Стріт�воркаут (Street workout, дослівний пе�
реклад: "вуличне тренування") � це спортив�
ний рух, який полягає у виконанні певних
вправ за допомогою тренувального облад�
нання на свіжому повітрі: на шкільних спор�
тмайданчиках, в парках тощо. Здебільшого,
стріт�воркаут включає у себе виконання

вправ на перекладині, турніку, брусах.
Чемпіонат ЦНТУ складався із чотирьох

видів змагальної програми: 1) підтягуван�
ня на перекладині із додатковою вагою
(гирі 8, 12 та 16 кг); 2) віджимання на бру�
сах із додатковою вагою (гирі 8, 12 та 16
кг); 3) тримання "прямого кута" на пере�
кладині на час; 4) тримання на зігнутих ру�
ках на перекладині на час. 

За підсумками змагань І загальноко�
мандне місце посіла збірна факультету
проектування та експлуатації машин. ІІ

місце посіла команда факультету сільсько�
господарського машинобудування, ІІІ
місце � команда факультету економіки та
менеджменту. За межами призової трійки
� збірні механіко�технологічного факульте�
ту і факультету автоматики та енергетики.

Окремо відзначилися серед учасників
турніру: 

Шмаков Сергій (МТФ) � І місце у ваговій
категорії до 70 кг; 

Вишинський Влад (ФЕМ) � І місце у ва�
говій категорії до 80 кг; 

Мірданов Бізерген (ФПЕМ) � І місце у
ваговій категорії до 90 кг; 

Грачов Тарас (ФПЕМ) � І місце у ваговій
категорії понад 90 кг. 

Абсолютним переможцем цих змагань
став студент із Туркменістану Бізерген
Мірданов, який набрав найбільшу
кількість балів за підсумками усіх чотирь�
ох видів програми.

Перший чемпіонат Центральноук�
раїнського національного технічного
університету зі стріт�воркауту було ор�
ганізовано та проведено тренером�викла�
дачем кафедри фізичного виховання
ЦНТУ Юрієм Трохименко. Він також був го�
ловним суддею змагань. Підтримку у про�
веденні турніру також надали тренер
секції гирьового спорту, майстер спорту
Сергій Шевченко і голова Студпрофкому
ЦНТУ Валерій Пугач. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ввииккллааддааччаа  ккааффееддррии  
ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ЮЮ..  ТТррооххииммееннккоо..

ВВииппууссккнниикк  22001177  ррооккуу  ммааггііссттррааттууррии  ккаа��
ффееддррии  ззааггааллььннооггоо  ззееммллееррооббссттвваа  ЦЦееннтт��
ррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ООллеегг  ТТааббооттаа,,  ррааззоомм
іізз  іінншшииммии  ппееррееммоожжццяяммии  ВВссееууккррааїїннссььккооггоо
ккооннккууррссуу  ""ААввііааттоорр""  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ттееххннііччнниихх
ссппееццііааллььннооссттеейй,,  ммииннууллооггоо  ттиижжнняя  ввііддввііддаавв
ооддиинн  зз  ннааййббііллььшшиихх  уу  ссввііттіі  ммііжжннаарроодднниихх
ааввііаассааллоонніівв::  ""ЛЛее  ББуурржжее""  уу  ФФррааннццііїї..

Як повідомлялось у минулому номері
газети "Студентський Вісник" та на сайті
ЦНТУ, Олег Табота увійшов до числа 100
переможців Всеукраїнського конкурсу
"Авіатор", який вже вшосте проводив
"Благодійний Фонд Бориса Колеснікова".
Цього року головним призом конкурсу бу�
ла подорож до Франції на міжнародний
авіаційний форум "Ле Бурже". Загалом, у
конкурсі "Авіатор"�2017 взяло участь по�
над 6500 студентів технічних спеціальнос�
тей з 44 українських ВНЗ.

Олег Табота поступав до магістратури
кафедри загального землеробства ЦНТУ з
метою здобути другу вищу освіту, раніше
він закінчив Кіровоградську льотну ака�
демію Національного авіаційного універ�
ситету. З грудня 2016 року по квітень по�
точного року Олег Табота вдало пройшов
чотири екзаменаційні етапи конкурсу, які
включали в себе: перевірку знань з
технічних дисциплін; тести з англійської
мови, тести загальних знань з авіації та
історії авіації; презентацію власного про�
екту. До Дня авіації в Києві відбулась
фінальна частина конкурсу � мотиваційний
виступ перед експертним журі, яке очолю�
вав колишній генеральний конструктор
АНТК імені Антонова доктор технічних на�
ук, професор Дмитро Ківа. За підсумками
фіналу було відібрано 100 переможців
Всеукраїнського конкурсу "Авіатор".

Отже, минулого тижня 100 українських
студентів технічних спеціальностей
відвідали Паризький авіасалон "Ле Бур�
же"�2017. Як зазначено у прес�релізі
"Фонду Бориса Колеснікова", українські
студенти побачили літак�новинку 787�10
Dreamliner, транспортний вертоліт CH�47
Chinook, та демонстраційний політ лайне�
ру 737�MAX�9 від лідера авіаційного
будівництва компанії Boeing. Авіа�гігант
Airbus продемонстрував на форумі паса�
жирські літаки A350, A321, A380 тощо, та
надав можливість відвідувачам виставки
зробити віртуальний візит на Міжнародну
космічну станцію в своєму павільйоні. Та�
кож 100 переможців проекту "Авіатор"�
2017 відвідали стенди української ком�
панії "Прогрестех Україна" і побачили де�
бютанта форуму � вантажний літак 132D
від українського підприємства "Антонов". 

Як розповів Олег Табота, він вперше
відвідав такий масштабний авіаційний
форум. Звісно, отримав надзвичайно ба�
гато фантастичних вражень. Більш за все
запам'яталися представлені на форумі
"найгарячіші" новинки авіаційної галузі.
Зазвичай, подібні міжнародні виставки
проводять саме для того, щоб презентува�
ти світу новітні розробки в авіації, тому до
таких експонатів прикуто найбільше уваги
відвідувачів. "Але експонатів настільки

багато, територія форуму настільки вели�
чезна, що за два дні, які ми провели на
авіасалоні, переглянути усі павільйони
"Ле Бурже" просто неможливо, � роз�
повідає Олег Табота. � Зокрема, нам пока�
зали нові лайнери компанії "Боїнг", новий
літак Ан�132D, який вперше презентувала
наша компанія "Антонов". У нас була окре�
ма екскурсія на цей літак, протягом якої
пілоти та інженери розповідали нам про
Ан�132D. На авіасалоні були представлені
не лише великі лайнери, також можна бу�
ло переглянути новинки середньої та ма�
лої авіації. До речі, там я вперше побачив
літаки американського авіабудівника, які
я розглядав у своєму проекті�презентації.
На четвертому етапі конкурсу "Авіатор"
нам потрібно було написати бізнес�проект
авіаційної компанії з позиції керівника
або інвестора. Я обрав темою проекту ро�
боту авіакомпанії у сільському госпо�
дарстві, і в моєму проекті використовува�
лись літаки сільгоспавіації "Air Tractor". На
авіасалоні "Ле Бурже" я вперше побачив
новітні модифікації таких літаків". 

Окрім візиту на міжнародний
авіаційний форум Paris Air Show 2017 Le
Bourget, студенти із України � переможці
конкурсу "Авіатор"�2017, також побачили
основні культурні пам'ятки Парижу та
відвідали французький "Діснейленд".

ССттууддееннтт  ЦЦННТТУУ  ввііддввііддаавв
ааввііааццііййнниийй  ффоорруумм
PPaarriiss  AAiirr  SShhooww  22001177
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ББааггааттооррааззооввиийй  ччееммппііоонн  УУккррааїїннии,,  ббеейй��
ссббооллььннаа  ккооммааннддаа  ммііссттаа  ККррооппииввннииццььккиийй
""BBiiooTTeexxCCoomm��ККННТТУУ"",,  вв  ссккллааддіі  яяккооїї  ввииссттууппаа��
ююттьь  ссттууддееннттии,,  ввииккллааддааччіі  ттаа  ввииппууссккннииккии
ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу,,  ззббееррееггллаа  ппррооппии��
ссккуу  уу  ддррууггооммуу  ззаа  ррееййттииннггоомм  ккллууббннооммуу  ккуубб��
ккооввооммуу  ттууррнніірріі  ККооннффееддееррааццііїї  єєвврроо��
ппееййссььккооггоо  ббееййссббооллуу  ��  ""ККууббккуу  ССЕЕВВ""..  ЗЗммаа��
ггаанннняя  ппррооххооддииллии  вв  ЧЧееххііїї  зз  77  ппоо  1111  ччееррввнняя..

Суперниками українських бей�
сболістів були команди: "Тамплієри"
(Франція), "Олімпія" (Карловац, Хор�
ватія), "Орли Праги" (Чехія), "Дракони"
(Брно, (Чехія), БК "Мінськ" (Білорусь),
"Nada SM" (Спліт, Хорватія), "Тервіль"
(Швейцарія).

Учасників турніру було розподілено за
дві підгрупи по чотири команди, після
першого раунду змагань по дві найкращі
команди кожної підгрупи виходили до
півфіналів "Кубку СЕВ", решта � продов�
жували грати в спарингах на "виживан�
ня". Згідно регламенту, лише один пере�
можець цього турніру отримував право
на підвищення в класі до елітного "Кубку
чемпіонів", відповідно, одна найслабша
команда вибувала до "Кубку федерацій". 

В матчах першого етапу українській
команді відверто не щастило на додачу
до помилок у захисті. Два важливі
матчі, проти "Тамплієрів" та "Орлів Пра�
ги", команда "BioTexCom�КНТУ" (в 2010�
16 роках команда мала назву "КНТУ�
Єлисаветград") програла як раз на
власних помилках, дозволивши супер�
никам вийти уперед після нічийного ра�
хунку буквально в їхніх останніх атаках. 

На другому етапі турніру � в матчах на
вибування � команда "BioTexCom�КНТУ"

зустрілась із хорватською командою
"Nada SM" (Спліт). На двох українські та
хорватські бейсболісти розіграли
справжній спортивний трилер. Протя�
гом першої половини матчу ховати вели
у рахунку із максимальним відривом від
суперника у 5 ігрових очок. Але вже під
завершення матчу протягом лише
однієї атаки бейсболістам із міста Кро�
пивницький вдалося зрівняти рахунок.
Для визначення переможця командами
довелося грати два додаткових інінга.
Перший завершився унічию 2:2, потім у
наступному додатковому інінгу бей�
сболісти "BioTexCom�КНТУ" переграли
хорватів 4:2 та вибороли підсумкову пе�
ремогу в матчі 11:9, яка дозволила ук�
раїнській команді зберегти місце у
"Кубку СЕВ" наступного сезону. Матч
проти клубу "Nada SM" тривав 3 години
50 хвилин.

За словами головного тренера ко�
манди "BioTexCom�КНТУ", викладача ка�
федри фізичного виховання Централь�
ноукраїнського національного технічно�
го університету Юрія Бойко, на цьому
турнірі команда отримала корисний
досвід гри в напруженні моменти матчу
на вибування.

"Одного разу німець із офісу Конфе�
дерації європейського бейсболу (СЕВ)
сказав нам: ваша команда навчилася
перемагати в плей�офф, � ррооззппооввііддааєє
ЮЮрріійй  ББооййккоо, � Ми тоді виграли два
турніри плей�офф "Кубка чемпіонів" в
Швейцарії та Чехії, а в минулому році і

цього року � спаринги за право залиши�
тися в "Кубку СЕВ". Тобто, вигравали са�
ме тоді, коли потрібно сконцентрувати�
ся на окремих матчах, а не на всьому
турнірі. Думаю, за минулий рік, у
порівнянні з "Кубком СЕВ" 2016 року у
французькому Руані, ми зробили крок
вперед і як команда стали сильніше. В
складі клубу з'явилися нові молоді
гравці, загалом, команда перебуває на
хорошому рівні перспективності. Ми ба�
гато тренуємося і вдячні всім ор�
ганізаціям міста та області, які підтри�
мують команду, а також спонсору � ком�
панії "BioTexCom" за можливість висту�
пати на високому рівні в Європейсько�
му кубковому турнірі".

В складі команди "BioTexCom�КНТУ"
на турнірі в Мінську виступали діючі сту�
денти ЦНТУ: Владислав Косенко, Кос�
тянтин Чухас, Сергій Штапура, Ілля Ве�
ликий, Денис Бречко, Георгій
Гвритішвілі. Граючий тренер � викладач
кафедри фізичного виховання ЦНТУ,
ЗТУ Руслан Дейкун. Головний тренер ко�
манди � доцент кафедри фізичного ви�
ховання ЦНТУ, ЗТУ Юрій Бойко. 

Пітчер Сергій Штапура (на його ра�
хунку гра проти "Тамплієрів" та завер�
шальна частина матчу з "Nada SM") став
другим в рейтингу всіх пітчерів турніру, а
гравець української команди Ілля Вели�
кий став найкращим відбиваючим "Куб�
ка СЕВ" 2017 року.

ФФооттоо  ззіі  ссттооррііннккии  ""ККууббккуу  ССЕЕВВ""  
вв  ммеерреежжіі  ""ФФееййссббуукк"".

Бейсболісти залишаються у грі




