
Республіку Корея цікавить агропромисловий
потенціал Кіровоградщини

Ювілейна конференція та міжнародні договори про співпрацю
1199��2200  ввеерреесснняя  вв  ЦЦееннттррааллььннооуукк��

ррааїїннссььккооммуу  ннааццііооннааллььннооммуу  ттееххннііччннооммуу
ууннііввееррссииттееттіі  ппррооххооддииллаа  ююввііллееййннаа  VV  ММііжжннаа��
ррооддннаа  ннааууккооввоо��ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя
""ООбблліікк  іі  ккооннттрроолльь  вв  ууппррааввлліінннніі  ппііддппррииєємм��
ннииццььккооюю  ддііяяллььннііссттюю"",,  ооссннооввннииммии  ооррггааннііззаа��
ттооррааммии  яяккооїї  ввииссттууппииллии  ккааффееддрраа  ааууддииттуу  ттаа
ооппооддааттккуувваанннняя  ттаа  ккааффееддрраа  ббууххггааллттееррссььккоо��
ггоо  ооббллііккуу  ЦЦННТТУУ..  ВВ  ррааммккаахх  ккооннффееррееннццііїї  ббууллоо
ппііддппииссаанноо  ддооггооввооррии  ппрроо  ммііжжннааррооддннуу
ссппііввппррааццюю  ммііжж  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккиимм
ннааццііооннааллььнниимм  ттееххннііччнниимм  ууннііввееррссииттееттоомм  ттаа
ББааттууммссььккиимм  ддеерржжааввнниимм  ууннііввееррссииттееттоомм
ііммеенніі  ШШооттаа  РРууссттааввеелліі  іі  ААккааддеемміієєюю  ббііззннеессуу
ГГррууззііїї��SSBBAA  ((ТТббііллііссіі))..

(Початок. Закінчення на 3й стор.)

2211  ввеерреесснняя  ддоо  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
ззааввііттаавв  ННааддззввииччааййнниийй  ттаа  ппооввнноовваажжнниийй  ППоо��
ссоолл  РРеессппууббллііккии  ККооррееяя  вв  УУккррааїїнніі  ЛЛіі  ЯЯннгг��ГГуу..
ППаанн  ппооссоолл  ззууссттррііввссяя  іізз  ппррееддссттааввннииккааммии  ппрроо��
ффеессооррссььккоо��ввииккллааддааццььккооггоо  ссккллааддуу  ттаа  ссттууддеенн��
ттааммии  ууннііввееррссииттееттуу,,  аа  ттааккоожж  ппееррееддаавв  ппррооппоо��
ззииццііїї  щщооддоо  ссппііллььннооггоо  ккооррееййссььккоо��ууккррааїїннссььккоо��
ггоо  ннааууккооввоо��ееккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ппррооееккттуу  вв
ггааллууззіі  ввиирроощщуувваанннняя  ссііллььггооссппппррооддууккццііїї..

Посол Республіки Корея в Україні
відвідує наш обласний центр вже вдруге
за останні три місяці. Зацікавленість вик#
ликана значним сільськогосподарським
потенціалом Кіровоградської області. Це
питання важливе для Південної Кореї, яка
імпортує дуже багато продовольства. Про#
тягом свого візиту до Кропивницького, пан
Лі Янг#Гу зустрівся із керівництвом Кірово#
градської ОДА, взяв участь в роботі Міжна#
родного інвестиційного форуму "Централь#
ноукраїнський інвестиційний день", відві#
дав підприємства обласного центру та
Центральноукраїнський національний
технічний університет.

В нашому навчальному закладі Посол
Республіки Корея в Україні поспілкувався
із викладачами, науковцями та студентами. 

Як зазначив пан Лі Янг#Гу, Республіка
Корея має чотири великі залежності. Пер#
ша: питання безпеки; друга: природна, яка
полягає у тому Південна Корея імпортує
майже 100% природних ресурсів; третя #

продовольча, тому що Республіка Корея
посідає п'яте місце у світі за обсягами
імпорту продовольства; четверта #
торгівельна, оскільки ВВП країни на 70%
залежить від торгівельних відносин із
іншими країнами. Проте, з точки зору ко#
рейців, труднощі і залежності # це стимул
рухатися уперед, прагнення подолати труд#
нощі # це двигун руху уперед.

"Це вже мій другий візит до Кропив#
ницького, # говорить пан Лі Янг#Гу. – Сьо#
годні я приїхав відвідати ваш університет
саме для того, щоб знайти шляхи спів#
робітництва, у першу чергу, в галузі сільсь#

кого господарства. Республіка Корея зай#
має не велику територію (необхідну для ви#
рощування достатньої кількості сільського#
сподарської продукції # прим.), тому ми на#
магаємось компенсувати невелику тери#
торію розвитком технологій та інно#
ваціями. Ми готові запропонувати власні
технології, які допомагатимуть реалізову#
вати спільні мега#проекти по сільському
господарству. Сподіваюсь, співпраця між
Республікою Корея і Україною триватиме, і
я сподіваюсь на ваше співробітництво".

(Початок. Закінчення на 2й стор.)
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За словами пана посла, в корейсько#ук#
раїнських відносинах азійську сторону,
окрім сільського господарства, також цікав#
лять такі напрямки, як медицина, енергети#
ка, ІТ, розвиток інфраструктури тощо. 

Відповідаючи на питання декана фа#
культету обліку і фінансів ЦНТУ, професора
Григорія Давидова, Надзвичайний та по#
вноважний Посол Республіки Корея в Ук#
раїні розповів про напрями співробітниц#
тва із Україною, які цікавлять його
батьківщину. Також пан посол навів
декілька прикладів такого співробітниц#
тва (відповідаючи згодом на питання
завідуючого кафедрою автоматизації ви#
робничих процесів, професора Сергія
Осадчого) # корейські компанії, що уже
відкрили або скоро відкриватимуть в Ук#
раїні власні представництва та будують тут
свої підприємства. Це проекти в галузі ІТ,
медицини, виробництва запчастин до ав#
томобілів, виробництва біопалива, аль#
тернативної енергетики (зокрема, соняч#
ної енергетики), в галузі переробки сміття
та, звичайно, в галузі виробництва та пе#
реробки сільгосппродукції. 

Завкафедрою деталей машин та при#
кладної механіки, професор Геннадій
Філімоніхін поцікавився думкою посла
стосовно перспектив підготовки в ук#
раїнських навчальних закладах фахівців
для обслуговування в Україні різно#
манітної техніки виробництва південноко#
рейських компаній. 

Доцент кафедри економіки, менедж#
менту та комерційної діяльності Юрій Ма#
лаховський поставив питання про держав#
ну дерегуляцію в Кореї приватного бізнесу
та стимулювання урядом інновацій. За сло#
вами гостя, в Південній Кореї що держава,
що приватні компанії виділяють на інно#
вації величезні суми. Республіка Корея
знаходиться серед лідерів у світі за обсяга#
ми інвестицій в науку та технології,
відповідно, інвестиції допомагають розви#
ватися економіці. "Зараз усі розвинені
країни інвестують у розвиток науки та тех#
нологій, це дуже важливе питання і для
нас, і для вас", # зауважив пан Лі Янг#Гу.

Доцент кафедри загального землероб#
ства Лариса Сало уточнила питання по
спільним проектам у сільськогоспо#
дарській галузі: що більше цікавить ко#
рейську сторону в Україні, лише вирощу#
вання продукції чи також її переробка? 

За словами пана Лі Янг#Гу, корейські
компанії налаштовані створювати в Ук#
раїна вертикально інтегровану структуру
агропромислового виробництва, від ви#
рощування до переробки продукції, вклю#
чаючи паралельний розвиток логістичної
складової, експортної торгівельної інфра#

структури, виробництво біопалива (на яке
існує величезний попит в Європі) та пошу#
ки альтернативних джерел енергії. 

Керівник центру підготовки фахівців
для зарубіжних країн, доцент Ігор Шепе#
ленко, а також завкафедрою аудиту та опо#
даткування ЦНТУ, професор Наталія
Шалімова запитали у посла Республіки Ко#
рея про навчання в південнокорейських
університетах іноземців та про грантові
програми, які ця країна надає іноземним
студентам або молодим вченим. 

За словами пана Лі Янг#Гу, в Кореї пи#
тання залучення іноземних студентів або
фахівців#науковців належать безпосеред#
ньо до компетенції самих університетів.
Отже, одна із цілей його сьогоднішнього
візиту до Центральноукраїнського
національного технічного університету по#
лягає у налагодженні контактів Посольст#
ва Республіки Корея в Україні із нашим
навчальним закладом з метою подальшо#
го встановлення зв'язків між ЦНТУ та
зацікавленими корейськими ВНЗ.

"Кожного разу, коли я зустрічаю друзів#
українців, вони висловлюють занепо#
коєння станом справ на Корейському
півострові. Я хочу висловити вам
вдячність за те, що Україна хвилюється за
нас. Я впевнений, нинішня ситуація
вирішиться на краще, і хочу зауважити на
тому, що у вас в країні подібна проблема.
Тому Корея та Україна мають усі передумо#
ви для того, щоб закріпити наше
співробітництво. Республіка Корея вас не
розчарує, впевнений, що Україна також
не розчарує Корею", # підсумував діалог із
представниками професорсько#викла#
дацького складу ЦНТУ Надзвичайний та
повноважний Посол Республіки Корея в
Україні Лі Янг#Гу.

Під час зустрічі зі студентами Централь#
ноукраїнського національного технічного
університету пан Лі Янг#Гу розповів про
перспективи відносин між Україною та
Південною Кореєю, про те, як Республіка
Корея стала однією з провідних економік
світу тощо. Студенти задавали питання про
умови навчання у корейських університе#
тах та можливості для іноземних студентів
поступити до місцевих ВНЗ, про мову нав#
чання, про найбільш популярні в Республіці
Корея спеціальності (це медицина та інже#
нерія) та інше. За словами пана посла, клю#
човий фактор "корейського економічного
успіху" # людський фактор. "Будь#які проце#
си виконують люди, тому дуже важливо,
якими є люди, якими є їхні цінності, # гово#
рить Лі Янг#Гу. # Тобто головний фактор #
людський, а цей ресурс з'являється лише
через освіту. Приблизно 70% корейців
закінчили або коледж, або університет, для
світу унікальний показник. Жодна техно#
логічна революція не відміняє важливість
освіти, ніхто не сумнівається у важливості
освіти, тому що якісний людський ресурс
сприяє розвитку держави". 

Після спілкування зі студентами Посол
Республіки Корея в Україні провів перемо#
вини із ректором ЦНТУ, професором Ми#
хайлом Черноволом і завкафедрою загаль#
ного землеробства ЦНТУ Миколою
Мостіпаном на предмет участі науковців
нашого навчального закладу у спільному
корейсько#українському пілотному проекті
науково#дослідницької роботи в галузі ви#
рощування овочевої сільгосппродукції.

Детальний фотозвіт візиту Посла Рес�
публіки Корея до Центральноукраїнського
національного технічного університету
можна переглянути на сторінках ЦНТУ у
соціальних мережах. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Республіку Корея цікавить агропромисловий
потенціал Кіровоградщини

(Закінчення. Початок на 1й стор.)
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Ювілейна конференція та міжнародні договори про співпрацю

Як повідомлялось раніше, в середині
грудня 2016 року наш навчальний заклад
відвідали викладачі#науковці Батумського
державного університету імені Шота Руста#
велі: голова департаменту управління
бізнесом, менеджменту і маркетингу БДУ,
доктор економіки Бадрі Гечбайа та асистент
професора технологічного факультету БДУ
кандидат технічних наук Кетеван Голетіані.
Тоді представники грузинського ВНЗ обго#
ворили із ректором Центральноукраїнсько#
го національного технічного університету,
професором Михайлом Черноволом напря#
ми співпраці між ЦНТУ та Батумським дер#
жавним університетом, а також провели
зустріч із викладачами та науковцями на#
шого навчального закладу. Зокрема, було
обговорено напрями спільної наукової ро#
боти: публікації у наукових виданнях універ#
ситетів, взаємне рецензування дисертацій,
спільна участь у наукових конференціях і у
проектах програми Європейського Союзу з
досліджень та інновацій "Горизонт 2020" та
багато іншого.

Згодом досягнуті домовленості про
міжнародне співробітництво між Цент#
ральноукраїнським національним техніч#
ним університетом та Батумським держав#
ним університетом імені Шота Руставелі
було оформлено у вигляді договорів про
співпрацю. Пакет договорів сторони підпи#
сали 20#го вересня, під час візиту пред#
ставника Батумського державного універ#
ситету Бадрі Гечбайа до нашого ВНЗ для
участі у конференції "Облік і контроль в уп#
равлінні підприємницькою діяльністю". Та#
кож пан Гечбайа виступив у якості повно#
важного представника Академії бізнесу
Грузії#SBA при підписанні іншого договору
про міжнародне співробітництво між
тбіліським вищим навчальним закладом
та нашим університетом.

Відкриваючи V Міжнародну науково#
практичну конференцію "Облік і контроль
в управлінні підприємницькою діяль#
ністю", ректор ЦНТУ, професор Михайло
Черновол наголосив на важливості науко#
вої діяльності (однією з складових частин
якої як раз і є наукові конференції) в житті
вищих навчальних закладів. 

"Будь#який університет повинен не ли#
ше навчати студентів, а ще й обов'язково
займатися науковою діяльністю. Обов'яз#

ково! # говорить Михайло Черновол. # Як#
що університет не здійснює наукову
діяльність, він поступово, навіть, не#
помітно для себе, перетворюється на про#
фесійно#технічне училище. Тому наш нав#
чальний заклад приділяє значну увагу на#
уковій діяльності... Сьогодні ми відкри#
ваємо пленарне засідання вже п'ятої
Міжнародної науково#практичної конфе#
ренції "Облік і контроль в управлінні
підприємницькою діяльністю". Як ви
знаєте, наш університет готує фахівців з
трьох основних напрямків: традиційні
технічні спеціальності, аграрні спеціаль#
ності та економічні спеціальності. Але із се#
ми економічних спеціальностей, які зараз
представлені в університеті, самою пер#
шою у нашому навчальному закладі була
відкрита саме спеціальність "Облік і аудит".

Початок роботи пленарного засідання
V Міжнародної науково#практичної конфе#
ренції "Облік і контроль в управлінні
підприємницькою діяльністю" день#у#день
співпав із 55#річним ювілеєм одного із
співорганізаторів цієї конференції, доцен#
та кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ,
кандидата економічних наук, заслуженого
економіста України Галини Іванівни Кузь#
менко. Завершуючи своє вітальне слово,
Михайло Черновол привітав ювіляра від
імені ректорату Центральноукраїнського
національного технічного університету. 

Основна тематика вищезазначеної
конференції: сучасні проблеми соціально#
економічного розвитку на макро# та ме#
зорівнях; сучасні проблеми розвитку
облікової теорії та практики; сучасні проб#
леми розвитку теорії та практики контро#
лю та аудиту; сучасні проблеми теорії та
практики фінансово#кредитного ме#
ханізму розвитку економіки; сучасні
інформаційні технології в управлінні
соціально#економічними системами; су#
часні проблеми розвитку економічної те#
орії, формування та реалізації маркетин#
гової політики.

Протягом пленарного засідання V
Міжнародної науково#практичної конфе#
ренції "Облік і контроль в управлінні
підприємницькою діяльністю" виступили:

генеральний директор Спілки під#
приємців малих, середніх і приватизова#
них підприємств України (Київ) В'ячеслав
Биковець (доповідь на тему: "Громадські

об'єднання підприємців у системі підтрим#
ки і розвитку малого підприємництва в Ук#
раїні"); голова департаменту управління
бізнесом, менеджменту і маркетингу Ба#
тумського державного університету імені
Шота Руставелі (Грузія), доктор економіки,
професор Бадрі Гечбайа (доповідь: "The
Peculiarities of the Georgian Mentality
Business"); професор кафедри управління
персоналом та економіки праці ДВНЗ
"Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана" (Київ),
доктор економічних наук Галина Лопушняк
(доповідь на тему: "Соціальна безпека Ук#
раїни: реальні та потенційні загрози"); го#
ловний науковий співробітник відділу
проблем регуляторної політики Інституту
економіки промисловості НАН України
(Київ), доктор економічних наук Юрій Ха#
разішвілі (доповідь на тему: "Неформаль#
на складова в структурі економіки Кірово#
градської області"); професор кафедри
бухгалтерського обліку Центральноук#
раїнського національного технічного
університету, кандидат економічних наук
Віра Савченко (доповідь на тему: "Розви#
ток облікових теорій").

Також наукові матеріали для пленарно#
го засідання конференції підготували
представники нашого університету: про#
ректор із наукової роботи ЦНТУ, доктор
економічних наук, професор Олександр
Левченко (доповідь на тему: "Система ви#
щої освіти України: аналіз стану та тен#
денцій розвитку"); декан факультету обліку
і фінансів ЦНТУ, доктор економічних наук,
професор Григорій Давидов (доповідь на
тему: "Логіка тристоронніх відносин як
важливого елементу завдань з надання
впевненості"); завідувач кафедри аудиту
та оподаткування ЦНТУ, доктор еко#
номічних наук, професор Наталія Шалімо#
ва (доповідь на тему: "Інформаційна
функція аудиту: дискусійні питання"); до#
цент кафедри аудиту та оподаткування
ЦНТУ, кандидат економічних наук Галина
Кузьменко (доповідь на тему: "Фактори,
що визначають податковий потенціал
підприємства та їх класифікація"); завіду#
вач кафедри бухгалтерського обліку ЦНТУ,
кандидат економічних наук, доцент Окса#
на Пальчук (доповідь на тему: "Соціальні
витрати як об'єкт формування облікової
політики").

Окремо в процесі науково#практичної
конференції відбулась презентація вида#
ної українською, англійською та
російською мовами книги Галини Кузь#
менко "Наука як покликання". 

За підсумками V міжнародної науково#
практичної конференції "Облік і контроль
в управлінні підприємницькою діяльністю"
видано збірник тез доповідей, з яким
можна ознайомитися в електронному
архіві#репозитарії Центральноукраїнсько#
го національного технічного університету. 

Фотографії пленарного засідання кон�
ференції можна переглянути на сторінках
ЦНТУ у соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

(Закінчення. Початок на 1й стор.)
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З нагоди старту нового навчального
року на початку церемонії посвяти учо#
рашніх абітурієнтів у першокурсники
над Студентською площею замайоріли
прапори України, Кіровоградської об#
ласті та міста Кропивницький. Почесне
право підняти прапори цього року отри#
мали першокурсники ЦНТУ Володимир
Кузьменко, Олексій Ширков і Олек#
сандр Скібіцький.

Студентів Центральноукраїнського
національного технічного університету,
їхніх батьків, гостей святкового заходу з
Днем знань привітав ректор ЦНТУ, про#
фесор Михайло Черновол. Зокрема,
Михайло Іванович зауважив на тому,
що переважна більшість найбільш
успішних людей Кіровоградщини є ви#
пускниками саме нашого університету:
сім народних депутатів України, чотири
голови Кіровоградської обласної дер#
жавної адміністрації, чотири міських го#
лови нашого обласного центру, керівни#
ки найбільших промислових підпри#
ємств, найбільших агропромислових
формувань, банківських установ, гене#
рали, доктори наук тощо. Сьогоднішні
першокурсники також зможуть стати
успішними випускниками ЦНТУ # якщо
матимуть бажання добре вчитися. 

По завершенню свого звернення до
студентів, Михайло Черновол вручив
символічний "Ключ знань" студенту пер#
шого курсу ЦНТУ Володимиру Кузьменко. 

Слова ректора про успішних кіровог#
радців#колишніх студентів університету
підтримав народний депутат України
Олександр Горбунов, випускник факуль#
тету економіки та менеджменту нашого
навчального закладу (1997#2003 рр.)
та магістратури ФЕМ (2003#04 рр.) за
спеціальністю "Менеджмент ор#
ганізацій". "Дійсно, ви зробили пра#
вильний вибір, # вважає Олександр Гор#
бунов, # ви стали студентами успішного
університету, університету успішних лю#
дей. Бажаю вам здоров'я, нових друзів,
нових емоцій, але, перш за все, # нових
знань, тому що знання # це найго#
ловніше, що буде потрібне вам у житті".
Ще народний депутат запропонував мо#
лодим людям "додати фарб до свого сту#
дентського життя", відвідавши творчі

заходи Національного мистецького фе#
стивалю "Кропивницький", який цими
днями триває у нашому місті. 

Студентів#новачків привітала голова
Кіровоградської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки
Світлана Скалько. "Символічно, що ва#
ше студентське життя починається сьо#
годні зі Студентської площі, # говорить
очільник освітянських профспілок об#
ласті. # Студентське життя # це той час,
коли ви як губка будете вбирати в себе
нові знання. Освіта і знання # це те, що
надасть вам життєвий простір на май#
бутнє. Ви маєте усі можливості для нав#
чання. В університеті працює потужний
професорсько#викладацький склад,
крім викладачів університету ви маєте
такого помічника як Інтернет, де ви мо#
жете знайти безліч навчальних ма#
теріалів для підвищення власного рівня
Ви маєте можливості зробити себе кон#
курентоздатними у цьому глобальному
світі, намагайтеся це зробити! Під час
навчання в ЦНТУ ви зможете набути на#
вичок роботи в громадських ор#
ганізаціях студентського самоврядуван#
ня. Тут працює найбільша в області сту#
дентська профспілкова організація, яка
надасть вам можливість розкрити ваші
здібності громадянина".

Також студентів першого курсу
привітав гість святкового заходу, дирек#
тор Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної станції
Національної академії аграрних наук
України Ігор Семеняка. 

Символічні залікову книжку та сту#
дентський квиток студентам першого
курсу вручили голова Студпрофкому
ЦНТУ Валерій Пугач і голова Студради
університету Вікторія Філіпова. Із влас#
ного досвіду вони побажали першокур#
сникам наполегливості у навчанні, но#
вих знань, нових друзів, студентського
везіння та легкої першої сесії. Залікову
книжку та студентський квиток отрима#
ли першокурсники Олена Кравчук і
Марія Кадигроб. 

Після того, як студенти зачитали зі
сцени "Клятву першокурсника", вітання#
ми обмінялися представники студент#
ства останнього року навчання
(магістрант Федір Василенко) та першо#
го року навчання (першокурсник Олек#
сандр Скібіцький). Завершенням цере#
монії посвяти в студенти стало виконан#
ня пісні#гімну Центральноукраїнського
національного технічного університету. 

Фотоальбом урочистостей з нагоди
посвяти першокурсників ЦНТУ у студен�
ти можна переглянути на сторінках
університету в соціальних мережах.

День знань�2017 в ЦНТУ

На двох останніх засіданнях Вченої ради Центральноук#
раїнського національного технічного університету проходили
вибори за конкурсом на умовах контракту керівників та про#
фесорів кафедр навчального закладу.

Згідно таємного голосування Вченої ради, завідувачем ка#
федри економічної теорії, маркетингу та економічної кіберне#
тики ЦНТУ обрано Руслану Жовновач; завідувачем кафедри
програмування та захисту інформації ЦНТУ обрано Юрія Пар#

хоменка; завідувачем кафедри кібербезпеки та програмного
забезпечення ЦНТУ обрано Олексія Смірнова; завідувачем ка#
федри деталей машин та прикладної механіки обрано Геннадія
Філімоніхіна; професором кафедри деталей машин та приклад#
ної механіки обрано Федора Златопольського.

Деканом механіко#технологічного факультету ЦНТУ обрано
Андрія Кириченка. Крім цього, Вчена рада проголосувала за
присвоєння університетського звання професора Ігорю Оси#
пову (кафедра сільськогосподарського машинобудування) та
Сергію Серебреннікову (кафедра електротехнічних систем та
енергетичного менеджменту).

Кадрові призначення
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"Шановні першокурсники, дорогі бать#
ки студентів, гості, колеги! # звернувся до
учасників першо#вересневих урочистих
заходів ректор Центральноукраїнського
національного технічного університету
Михайло Черновол. # Традиційно щороку
на цій площі ми відзначаємо День знань,
але сьогоднішнє свято має свою особ#
ливість. Нинішні першокурсники # перші,
хто поступив на навчання до Центральноу#
країнського національного технічного
університету.

Минулого року першокурсники ще по#
ступали до Кіровоградського національ#
ного технічного університету. У першому
семестрі вони навчалися в КНТУ, другий
семестр вже закінчували в ЦНТУ, але ви
перші, хто поступає до навчального закла#
ду із такою назвою.

Шановні друзі, впевнений, ви зробили
правильний крок, обравши для навчання
Центральноукраїнський національний
технічний університет. Якщо ви візьмете
аркуш паперу і почнете складати список
найбільш успішних людей Кіровоградщи#
ни, то ви побачите, що переважна
більшість з них # це випускники нашого
університету: сім народних депутатів Ук#
раїни, чотири голови Кіровоградської об#
ласної державної адміністрації, чотири
міських голови нашого обласного центру,
керівники найбільших промислових
підприємств, найбільших агропромисло#
вих формувань, банківських установ, ге#
нерали, доктори наук # це все випускники
нашого навчального закладу. Якщо серед
наших випускників є успішні люди, зна#
чить, університет виконує свою функцію. 

І ви теж станете успішними випускни#
ками. Але для цього потрібно вчитися. Ви
чули дуже правильне прислів'я, що люди#

на вчиться протягом усього свого життя?
Це дійсно так, але спеціально для навчан#
ня відведено певний час в житті. Раніше
ви навчалися у школі, або у технікумі чи
коледжі, а зараз поступили на навчання
до університету. Використайте цей час із
максимальною користю. Використайте! 

Я багато разів чув від людей старшого
покоління про те, як вони жалкують, що
свого часу не вчилися краще. Тому, щоб не
жалкувати потім, вчиться зараз! Зверта#
юсь до студентів: майте бажання вчитися.
Коефіцієнт корисної дії навчання без ба#
жання дуже низький, і, навпаки: матимете
бажання вчитися і будете добре вчитися #
обов'язково станете успішними людьми.

Викладачі університету зроблять усе не#
обхідне для того, щоб ви отримали знання,
але без вашого бажання нічого не вийде. 

Звичайно, за традицією в День знань я
також бажаю студентам міцного здоров'я
(тому що навчання # це не прогулянка) і до#
брого студентського життя. Навчання в
університеті це не тільки лекції, семінари,
практичні зайняття, а ще й спортивні зма#
гання, вечірки, КВК, дискотеки, сту#
дентська дружба. Придивіться до сту#
дентів, що стоять поруч із вами та вчити#
муться поруч із вами # це ваші друзі, разом
із якими ви потім згадуватиме роки нав#
чання в університеті як кращий період
свого життя!.."

Ректор – першокурсникам:
“Ви станете успішними людьми,

якщо матимете бажання вчитися”

Конкурсна комісія Міністерства освіти і
науки України визначила 123 переможця
цьогорічного Конкурсу наукових робіт та
науково#технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених, чиї проекти бу#
де профінансовано за рахунок коштів
держбюджету. В переліку переможців # ко#
манда із дев'яти представників ЦНТУ на
чолі із науковим керівником проекту, до#
центом, к.т.н. Володимиром Яцуном.

Проекти#переможці присвячені війсь#
ковій тематиці, дослідженню космосу, ос#
воєнню альтернативних джерел енергії,
розробці нових технологій, захисту інфор#
мації тощо. В 2016 році для участі у Кон#
курсі наукових робіт та науково#технічних
(експериментальних) розробок молодих
вчених було відібрано 79 проектів. Цього
року переможцями визнано 123 роботи
(для фінансування проектів#переможців у
держбюджеті закладено 13,4 млн. грн.).
Загалом на конкурс було подано 362 про#
екти з понад 100 вищих навчальних за#
кладів та наукових установ МОН.

Друге місце в рамках секції "Нові тех#
нології транспортування, перетворення та
зберігання енергії; впровадження енерго#
ефективних, ресурсозбережувальних тех#
нологій; освоєння альтернативних джерел
енергії; безпечна, чиста й ефективна
енергетика" конкурсу наукових робіт та
науково#технічних розробок молодих вче#
них посів проект молодих вчених Цент#
ральноукраїнського національного
технічного університету під назвою "Кон#
струкція та працездатність високопродук#
тивних і енергоефективних вібромашин з
віброзбудниками у вигляді пасивних авто#
балансирів" (загальне 41 місце зі 123#х). 

Науковий керівник проекту: докторант
кафедри сільськогосподарського машино#
будування, доцент, к.т.н., Володимир Яцун. 

В складі команди науковців над зазна#
ченим проектом працюють: старший викла#
дач кафедри деталей машин та прикладної

механіки, к.т.н. Андрій Невдаха; доцент ка#
федри вищої математики і фізики, к.ф.#м.н.
Микола Якименко; провідний фахівець#
інженер кафедри матеріалознавства та ли#
варного виробництва Любов Олійніченко;
асистент каф. економіки, менеджменту та
комерційної діяльності Ольга Горпинченко;
доцент кафедри автоматизації виробничих
процесів, к.т.н. Анатолій Мацуй; провідний
фахівець інформаційно#обчислювального
центру Микола Мельніченко; доцент кафед#
ри будівельних, дорожніх машин і будівниц#
тва, к.т.н. Андрій Тихий; доцент кафедри ма#
теріалознавства та ливарного виробниц#
тва, к.т.н. Олександр Кузик.

Науковий консультант проекту – завка#
федрою деталей машин та прикладної ме#
ханіки, професор Геннадій Філімоніхін.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю
ммееттооддииччнноо��ооррггааннііззааццііййннооггоо  ввііддддііллуу  ЦЦННТТУУ..

Колектив молодих вчених ЦНТУ
серед переможців конкурсу МОН
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Ще під час зборів на університетській
площі біля пам'ятника студентам колишні
одногрупники та однокурсники не прихо#
вували емоцій: обіймалися, хлопали по
плечах, жваво потискали одне одному ру#
ки. Усі, дійсно, були раді побачитися, хоча
й не можна сказати, що вони надто давно
не зустрічалися. Дехто з цих випускників
був присутнім на початку червня 2017 ро#
ку на святкових урочистостях з нагоди 50#
річчя факультету сільськогосподарського
машинобудування. Багато хто відвідував
зустрічі випускників минулого, позамину#
лого або поза#позаминулого років. Вік бе#
ре своє, тому, щоб потім не жалкувати про
втрачені можливості, випускники 1977
року Кіровоградського інституту сільсько#
господарського машинобудування спеці#
альності "Ремонт сільськогосподарських
машини" просто вирішили збиратися яко#
мога частіше…

"Перші 15 років після завершення нав#
чання в інституті ми збиралися раз на п'ять
років, # розповідає один із гостей заходів
до 40#річчя випуску спеціальності "Ремонт
сільськогосподарських машини" Іван Гром#
ко. # Потім, після 20#річчя випуску, стали
збиратися раз на три роки. А десять років
тому прийняли рішення збиратися
щорічно, тому що не відомо, хто з нас не
прийде на наступну зустріч випускників".

За словами Івана Громко, із групи, в
якій він навчався і чисельність якої скла#
дала 24 студента, станом на 2017 рік по#
кинули цей світ вже 12 чоловік…

Загалом же на їхньому потоці у трьох
групах спеціальності 0509#Р "Ремонт
сільськогосподарських машини" (ор#
ганізація та технологія ремонту тракторів,
автомобілів, двигунів та сільгоспмашин) в
1972#77 роках вчилось більше 75 сту#
дентів. Багато хто з них поступив до інсти#
туту за направленням сільгосппід#
приємств, тому по завершенню навчання
вони повернулися до себе, звідки отриму#
вали направлення, інші випускники отри#
мали направлення на роботу від навчаль#
ного закладу.

Перші роки по завершенню навчання в
інституті на їхні зустрічі випускників збира#
лось більше половини від загального чис#
ла студентів на потоці, розповідає Іван
Громко. Потім # трохи менше половини, а
останніми роками на зустрічі приходять
20#25 випускників. І не лише ті, хто зали#
шився жити та працювати у Кіровограді
або Кіровоградській області. Дехто
спеціально проїздить на такі зустрічі з
інших регіонів. До речі, оскільки переваж#
на більшість випускників потоку спеціаль#
ності "Ремонт сільськогосподарських ма#
шини" працювали (або все ще працюють)
відповідно своєї професії в агропромисло#
вому комплексі, зустрічі випускників вони
домовилися "перенести" із літа на вере#
сень#жовтень # коли закінчуються жнива і
практично завершені сільгоспроботи.

Іван Сергійович Громко належить до
групи випускників 1977 року спеціаль#
ності "Ремонт сільськогосподарських ма#
шини", хто розпочав свою трудову
діяльність у місті Кіровограді. Починав
працювати автомобільним механіком,
потім пройшов службу в армії, повернувся
на роботу до автобази водієм. За наступні
вісім років Іван Громко пройшов шлях від
водія до начальника автоколони, началь#
ника ремонтної служби автобази. І коли
прийшов час переходити на інженерно#
технічні посади, він вже мав за плечима
великий практичний досвід. Працював за#
ступником генерального директора ви#
робничого об'єднання "Кіровоградграніт",
обирався депутатом Кіровоградської
міської ради. Майже вісім років пропра#
цював у виконавчому комітеті Кіровог#
радської міськради та був заступником
міського голови нашого обласного центру. 

Двоє випускників 1977 року спеціаль#
ності "Ремонт сільськогосподарських ма#
шини" повністю присвятили своє трудове
життя альма#матер і дотепер викладають
в університеті. Це професор кафедри екс#
плуатації та ремонту машин ЦНТУ, канди#
дат технічних наук, голова профкому
університету ООллееккссааннддрр  ЙЙооссииппооввиичч  ММаа##
жжееййккаа і завкафедрою сільськогоспо#
дарського машинобудування ЦНТУ, доктор
технічних наук, професор ММииккооллаа  ООллеекк##
ссааннддррооввиичч  ССввіірреенньь..

На правах представників навчального
закладу, Микола Свірень і Олександр Ма#
жейка привітали своїх колишніх одногруп#
ників та однокурсників # учасників 40#
річної зустрічі випускників спеціальності
"Ремонт сільськогосподарських машини"
від імені професорсько#викладацького
складу кафедри сільськогосподарського
машинобудування ЦНТУ і кафедри експлу#
атації та ремонту машин ЦНТУ.

На цю зустріч випускники 1977 року
запросили свого колишнього декана Ана#
толія Васильовича Галико (в 1976#82 ро#
ках він очолював ремонтно#технологічний
факультет КІСМ). Анатолій Галико розка#

зав студентам епохи 1970#х років про тен#
денції у вищій освіті та про умови, в яких
працює останніми роками вища школа,
про відмінності в навчанні студентів 40
років тому і зараз, про сучасні технології в
навчальному процесі (наприклад, про ба#
зу даних електронних матеріалів лекцій,
практичних завдань, методичних вказівок
тощо, завдяки якій сучасні студенти отри#
мують більше часу на самостійну підготов#
ку та можуть навчатися дистанційно). 

"Для мене велика честь бути запроше#
ним та такі зустрічі, # Анатолій Васильович
був надзвичайно радий бачити своїх ви#
пускників. # Такими зустрічами ви повер#
таєте себе у молодість, і нас, викладачів,
повертаєте у молодість. Особисто я почи#
наю пригадувати, який я був 40 років то#
му? Дякую вам за ці спогади!.. Коли мені
доводиться зустрітися у місті з кимось із
моїх колишніх студентів, вони часто ка#
жуть про мене: "мій вчитель". Не викла#
дач, а вчитель. Мені це дуже приємно. Це
означає, що я недаремно прожив життя…
На жаль, вас стає усе менше та менше. То#
му бережіть одне одного, тримайте
зв'язок, допомагайте один одному!"

На завершення "вітальної" частини
зустрічі випускників 1977 року спеціаль#
ності "Ремонт сільськогосподарських ма#
шини" один з гостей, Віктор Cорочинський
прочитав товаришам власного вірша про
різноманіття студентського життя в інсти#
туті. Останні рядки вірша якраз присвяче#
но цьогорічній зустрічі випускників: 

"…вже 40 років минуло відтоді,
коли роз'їхались ми хто куди,
але для дружби студентів нема перешкоди,
і повернулись ми з вами сюди.
Знову як рідні ми зустрічі раді,
раді побачити друзів своїх,
ми # однокурсники, як на параді
знову прийшли на студентській поріг".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

“Знову як рідні ми зустрічі раді,
раді побачити друзів своїх…”
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27 вересня в обласній філармонії про#
ходили урочистості напередодні Дня
працівників освіти, який традиційно свят#
кується у першу неділю жовтня. Під час за#
ходів також було відзначено представ#
ників ЦНТУ, котрі підготували переможців
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу#захисту
науково#дослідницьких робіт учнів Малої
академії наук України: Олександра
Дрєєва (в якості лауреата обласної педа#
гогічної премії імені В.О. Сухомлинського),
Володимира Амосова, Оксану Сторожук,
Юрія Бондарчука.

Освітян Кіровоградщини із про#
фесійним святом привітали голова Кіро#
воградської облдержадміністрації Сергій
Кузьменко, голова облради Олександр
Чорноіваненко, начальник управління
освіти, науки, молоді та спорту КОДА Воло#
димир Таборанський, голова обласної ор#
ганізації профспілки працівників освіти і
науки України Світлана Скалько.

Голова облдержадміністрації Сергій
Кузьменко та голова облради Олександр
Чорноіваненко вручили цьогорічним лау#
реатам престижної обласної педагогічної
премії імені Василя Олександровича Су#
хомлинського атрибути нагороди: диплом,
скульптуру "Степовий орел" і нагрудний
знак "Лауреат обласної премії". 

Серед переможців конкурсу 2017 року
на здобуття премії імені В.О. Сухом#
линського є доцент кафедри кібербезпеки
та програмного забезпечення Централь#

ноукраїнського національного технічного
університету Олександр Дрєєв.

Також в ході церемонії вітання педа#
гогічних працівників Кіровоградщини із
прийдешнім професійним святом грамоти
та премії отримали вчителі та викладачі
нашого регіону, які підготували пере#
можців ІV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів
та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу#захи#
сту науково#дослідницьких робіт учнів Ма#
лої академії наук 2016#17 навчального ро#
ку. Серед них четверо представників ЦНТУ:
доцент кафедри кібербезпеки та програм#
ного забезпечення ЦНТУ Олександр
Дрєєв, науковий керівник секцій інформа#
тики та технологій програмування Кіровог#
радської малої академії наук учнівської
молоді (підготував чотири переможця # ре#
корд минулого навчального року); доцент
кафедри сільськогосподарського машино#
будування ЦНТУ Володимир Амосов, на#
уковий керівник секції науково#технічної
творчості та винахідництва МАНУМ; доцент
кафедри економіки, менеджменту та ко#
мерційної діяльності ЦНТУ Оксана Сторо#
жук, науковий керівник секції фінансів,
грошового обігу та кредиту МАНУМ; доцент
кафедри економічної теорії, маркетингу та
економічної кібернетики ЦНТУ Юрій Бон#
дарчук, науковий керівник секцій історії та
історичного краєзнавства МАНУМ.

Крім цього, представники нашого нав#
чального закладу Олександр Дрєєв та Во#

лодимир Амосов були нагороджені,
відповідно, подякою від Міністерства
освіти і науки України та почесною грамо#
тою управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської ОДА. 

ЗЗаа  ппооввііддооммллеенннняямм  ссааййттуу  ККііррооввоогг��
ррааддссььккооїї  ООДДАА  ттаа  ссааййттуу  ККііррооввооггррааддссььккооїї

ммааллооїї  ааккааддееммііїї  ннаауукк  ууччннііввссььккооїї  ммооллооддіі

Викладачів ЦНТУ відзначено обласними преміями

ВВ  ссеерреедднніі  ввеерреесснняя  ааккттооввіійй  ззаалліі  ЦЦееннттрраалльь��
ннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ттррииввааллаа  ооссіінннняя  ннаассттааннооввччаа
ссеессііяя  ККііррооввооггррааддссььккооїї  ММааллооїї  ааккааддееммііїї  ннаауукк
ууччннііввссььккооїї  ммооллооддіі..  ДДлляя  ууччаассттіі  уу  ссеессііїї  ддоо  ооббллаасс��
ннооггоо  ццееннттрруу  ппррииїїххааллоо  ммааййжжее  880000  ууччнніівв  ссттаарр��
шшиихх  ккллаассіівв  ззааггааллььннооооссввііттннііхх  шшккіілл  ммааййжжее  ууссііхх
ррааййоонніівв  ККііррооввооггррааддщщииннии..  ППеерреевваажжннаа
ббііллььшшііссттьь  зз  нниихх  ��  ннооввааччккии,,  яяккіі  ццььооггоо  ррооккуу
ттііллььккии  ррооззппооччааллии  ннааввччаанннняя  вв  ММААННУУММ..

Зазвичай Кіровоградська Мала ака#
демія наук учнівської молоді щорічно про#
видить, щонайменше, дві настановчі сесії:
весняну та осінню. Традиційно, весняна
сесія # завершення навчального року,
осіння сесія # планування роботи на новий
навчальний рік. 

"Протягом весняної настановчої сесії
Малої академії наук учнівської молоді ми
підбиваємо підсумки своєї роботи за нав#
чальний рік, # розповідає виконавчий ди#
ректор Кіровоградської МАНУМ Неля Ма#
зур. # Також на весняних сесіях відбу#
вається планування літного навчання дітей
в українських літніх школах і в міжнарод#
них літніх таборах за різними напрямками
наук. Вереснева настановча сесія # це по#
чаток нового навчального року, це плану#
вання роботи, а для багатьох учнів МАНУМ
# це ще й перша зустріч і знайомство із
своїми викладачами. Як правило, до 80%
учасників осінньої настановчої сесії скла#

дають нові учні МАНУМ. Ми спеціально за#
прошуємо тих учнів, хто нещодавно посту#
пив до Малої академії наук для того, щоб
вони побачили, що таке МАНУМ, та знали,
із ким вони будуть разом працювати та у
кого вони будуть навчатися".

Також на осінній настановчій сесії були
присутні учні МАНУМ, які вже провчилися
рік або два (в Малій академії наук
учнівської молоді навчаються учні 9#11
класів, термін навчання # від одного до
трьох років # прим.), отримали у травні
завдання на літо і потім працювали зі
своїми наставниками дистанційно, а за#
раз приїхали до обласного центру на
сесію, щоб продемонструвати наукові до#
робки за літо та проконсультуватися зі
своїми викладачами.

По завершенню церемонії відкриття
осінньої настановчої сесії Кіровог#
радської МАНУМ, робота школярів та їхніх
наставників продовжилась за окремими
секціями. Як повідомила розповідає вико#
навчий директор Кіровоградської Малої
академії наук учнівської молоді Неля Ма#
зур, цього навчального року обласна
МАНУМ збільшила кількість навчальних

секцій з 41 до 59 у порівнянні із минулим
навчальним роком. Збільшення числа
секцій відбулось за рахунок відокремлен#
ня вузьких спеціалізацій із деяких загаль#
них напрямків. Зокрема, із шести до 13
виросла кількість секцій технічних і
комп'ютерних наук. 

Протягом настановчої сесії учні МАНУМ
отримали чергові завдання, після чого
продовжать своє навчання та будуть готу#
ватися до Всеукраїнського конкурсу#захи#
сту науково#дослідницьких робіт. Перший
етап # районний конкурс, пройде у грудні,
далі, у лютому 2018 року, відбудеться об#
ласний етап, нарешті, із квітня 2018 року
розпочнуться фінальні етапи Всеук#
раїнського конкурсу#захисту науково#
дослідницьких робіт.

Наприклад, лише минулого навчально#
го року в обласному етапі конкурсу#захис#
ту науково#дослідницьких робіт взяло
участь 495 старшокласників Кіровоград#
щини # учнів МАНУМ, переможцями стали
237 школярів, 46 вихованців Кіровог#
радської МАНУМ потім представляли наш
регіон у Києві на Всеукраїнському етапі
конкурсу#захисту. 

Початок навчального року Малої
академії наук учнівської молоді
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ННаа  ІІннттееррннеетт��ппооррттаалліі  DDOOZZOORR  ооппууббллііккоо��

вваанноо  ііннттееррвв''юю  ррееккттоорраа  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу,,  ппррооффеессоорраа  ММииххааййллаа  ЧЧеерр��
ннооввооллаа  ссттооссооввнноо  ррееззууллььттааттіівв  ццььоо��
ггооррііччннооїї  ппррииййммааллььннооїї  ккааммппааннііїї  ддлляя  ннаа��
шшооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..  ТТааккоожж  вв  ппууббллііккааццііїї
ййддее  ммоовваа  ппрроо  ссппееццііааллььннооссттіі,,  яяккіі  єє
ннааййббііллььшш  ппооппуулляяррннииммии  ссеерреедд  ааббііттуу��
рріієєннттіівв,,  ппрроо  шшлляяххии  ззааллууччеенннняя  ссттууддееннттіівв
ннаа  ннааввччаанннняя  ддоо  ЦЦННТТУУ  ттаа  іінншш..

За даними аналітичного центру
CEDOS, в результаті цьогорічної вступ#
ної компанії Кіровоградська область
посіла перше місце в Україні за відто#
ком вступників. Аж 70% студентів#пер#
шокурсників з нашого регіону почали
навчатися за межами області. Причому
80% з них мали найвищі бали ЗНО з ма#
тематики. Кіровоградщина стрімко
втрачає майбутніх технарів та еко#
номістів. Це дуже тривожна тенденція.
Як вирішує вступні проблеми Централь#
ноукраїнський національний технічний
університет, сайту DOZOR розповів рек#
тор закладу, член#кореспондент
Національної академії аграрних наук
України, доктор технічних наук, ппррооффее##
ссоорр  ММииххааййллоо  ЧЧееррннооввоолл..

За його словами, нинішнього року
умови вступної компанії для всіх ВНЗ
України були дуже складними. Насампе#
ред негативно впливає демографічна
ситуація. Адже з 2007 року кількість ви#
пускників шкіл почала помітно зменшу#
ватись. Порівняно з 2007 роком, вона
стала вдвічі меншою. Найменше учнів
завершать шкільне навчання у 2018
році. Кількість випускників почне зрос#
тати лише з 2019 року. На думку Черно#
вола, це головна проблема, яка скоро#
чує набір абітурієнтів на перший курс
усіх вишів країни.

"У цьому році, порівняно з попе#
реднім, як в Україні, так і в Кіровог#
радській області на 8% зменшилась
кількість випускників шкіл віком 16#17
років. З них далеко не всі зареєструва#
лися на проходження ЗНО. Загалом тес#
тування пройшли на 12% менше учнів,
ніж торік. ЗНО з математики здавали на
17% менше, ніж у минулому році. А для
вступу на технічні та економічні
спеціальності потрібно обов'язково зда#
вати тест з математики. У теперішніх
учнів невисокий інтерес до математики,
а фізика взагалі не входить у коло їхніх
інтересів. Адже ЗНО з фізики здають
одиниці", # констатує Михайло Черновол. 

Також вистачало технічних проблем
під час прийому документів, зокрема
електронна система вступу постійно за#
висала. Тому працівникам приймальної
комісії доводилось часто працювати
уночі. До того ж виявилося, що елек#
тронна система не зарахувала докумен#
ти багатьох, хто їх подавав. По всій Ук#

раїні таких було 40 тисяч, особливо із
сільської місцевості, де електронний
зв'язок значно гірший.

Всупереч цьому, порівняно з мину#
лим і позаминулим роком на перший
курс університету було прийнято на 10%
більше студентів. На перший курс і на
перший скорочений курс ЦНТУ прийняв
719 студентів. З них # 299 студентів, які
завершили школу, а студентів з дипло#
мами молодшого спеціаліста (після ко#
леджів і технікумів) # понад 400. 

До позаминулого року вишам нада#
вали конкретну цифру держзамовлення
для вступників, які закінчили школу. То#
му майбутні випускники мали змогу оз#
найомитись, скільки саме державних
місць виділено на ту чи іншу
спеціальність. Тепер лише педагогічні
ВНЗ знали конкретні цифри держза#
мовлення на педагогічні спеціальності.
Технічні виші були поінформовані тільки
про загальноукраїнські цифри держза#
мовлення на конкретну спеціальність.
Абітурієнти здавали документи із зазна#
ченням пріоритетів, а комп'ютерна про#
грама визначала прізвища тих, хто в
пройшов в ЦНТУ по держзамовленню.
Відтак по держзамовленню університет
прийняв 112 студентів (торік 100). На
престижні спеціальності, наприклад,
міжнародні економічні відносини, вишу
було дуже складно одержати держза#
мовлення через високий прохідний бал.
На технічні ж спеціальності ЦНТУ
спромігся одержати бюджетні місця. 

"Внаслідок того, що цього року в Ук#
раїні скасували вступ з бакалавра на

спеціаліста, то на дорожчу повну вищу
освіту ЦНТУ прийняв на 21% менше сту#
дентів. Відтак загальна кількість сту#
дентів в цілому зменшилась на 10%. За#
галом на денну форму навчання ми
прийняли 1278 студентів (торік 1414).
Через це у викладачів деяких кафедр в
цьому начальному році будуть менші
ставки. Адже вступ студентів на різні
спеціальності нерівномірний", # пояс#
нює Черновол.

ЯЯкк  ззааллууччииттии  ввссттууппннииккіівв??
85% тих, хто цьогоріч вступив у виші,

становлять випускники міських шкіл,
15% # закінчили сільські школи. Тобто
система вступу не сприяє потраплянню
до ВНЗ дітей із села. Щоб посприяти
одержанню технічних спеціальностей
вихідцями із села, Міносвіти цього року
ввело стимулюючі коефіцієнти # 1,02.
Однак це майже не поліпшило ситуацію.
Оскільки підготовка у сільських школах
слабша, сільські учні гірше здають ЗНО. 

Міністерство освіти намагається
підвищити престижність технічних
спеціальностей, збільшуючи на них
держзамовлення. Але більша частина
випускників все одно йде вчитися на гу#
манітаріїв. Відтак, сьогодні значно мен#
ше вступників, ніж потрібно, обирають
такі спеціальності, як технологія маши#
нобудування, ливарного виробництва
або зварювання. 

"Це загальноукраїнська проблема і
навіть загальноєвропейська. Всупереч
попиту, сучасна молодь, яка добре нав#
чається, не дуже полюбляє виробничі
спеціальності. До нас ідуть переважно
слабкі студенти", # констатує ректор. 

Про підсумки вступної
кампанії, популярні і
непопулярні спеціальності
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Нинішнього року найбільш популяр#

ною спеціальністю в університеті була
агрономія. До речі, ЦНТУ єдиний
технічний виш України, який має цю
спеціальність. Аналогічним був попит на
комп'ютерну інженерію. Серед випуск#
ників шкіл також є великий попит на
прикладну механіку, галузеве машино#
будування, агроінженерію, де достатньо
безкоштовних бюджетних місць.

Дуже престижними є спеціальності:
міжнародні економічні відносини,
фінанси, облік та оподаткування. Але
держзамовлення на них майже немає.
В основному там контрактна форма
навчання. Навчання на комерційній
формі навчання цьогоріч зросло на
рівень інфляції (на 19%). Річна вартість
навчання на різні спеціальності стано#
вила 9#15 тис. грн.

"Якщо ми контрактникам поставимо
таку ж ціну, як у столичних ВНЗ, то стане#
мо неконкурентоздатними. Хоча наша
бухгалтерія вважає, що такі ціни збит#
кові, адже зросли мінімальні зарплати
працівників, підвищилась плата за ко#
мунальні послуги. Так само збитковим є
наші гуртожитки, оскільки підвищити
плату користування гуртожитком ми не
маємо права. Чинний норматив # 40%
від мінімальної стипендії, тобто 400 грн.
Отож витрати багатьох вишів значно
нижчі, ніж доходи за навчання сту#
дентів", # стверджує Михайло Черновол. 

Аби зекономити кошти, університет
запроваджує програми з енергоефек#
тивності, але на кожен енергозберігаю#
чий захід потрібно теж витрачати кошти.
Тому найбільш ефективним способом
зекономити є зміна графіку навчання.
Це роблять усі українські ВНЗ. Зокрема,
ЦНТУ на два тижні збільшує період зи#
мових канікул, а потім трішки збільшує
кількість пар.

Вільні місця у гуртожитках виш надає
Донецькому медичному університету
для поселення студентів#іноземців. За
це фірма, яка постачає цьому закладу
студентів, ремонтує гуртожитки. Тепер ці
гуртожитки одні з кращих у місті.

В ЦНТУ також вчаться близько 200
іноземних студентів, в основному з аф#
риканських країн та Близького Сходу.
Протягом останніх років університет та#
кож залучає студентів з Азербайджану і
Туркменістану.

Звісно, в університеті вчаться жителі
переважно Кіровоградської області. З
них 55% студентів з обласного центру,
45% # з іншої місцевості. 12% студентів є
жителями інших областей, в основному
Черкаської, Полтавської та Мико#
лаївської. Щоб залучити вступників,
університет створив лабораторію робо#
тотехніки із використанням 3D#техно#
логій. Тобто розвиває той напрям, який
приваблює молодь.

""РРооббооттаа  ннее  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  ##  ццее
ннооррммааллььнноо""

Мотивація вступу на певні спеціаль#
ності в кожного абітурієнта різна. Для
когось # це можливість не платити за
навчання на державному місці. Для

інших # майбутнє працевлаштування.
Скажімо, агрономія найбільш популяр#
на через те, що всі випускники мають
великі шанси працевлаштуватися. Ана#
логічно # комп'ютерна інженерія.

"Дуже часто наші випускники працю#

ють на інших спеціальностях, а не тих,

яким вчилися. Взагалі в Україні лише

35% випускників ВНЗ працюють за

спеціальністю. А в Європі цей відсоток

ще менший. В цьому немає нічого

страшного – таке життя. Найбільш

успішні люди Кіровоградщини досягли

успіху теж на інших спеціальностях.

Скажімо, Станіслав Березкін опанову#

вав верстати, а займається переробкою

сільгопсировини. Олександр Табалов

вивчав дорожні та будівельні машини, а

його діяльність пов'язана з виробниц#

твом продуктів. Євген Бахмач навчався

на кафедрі експлуатації та ремонту ма#

шин, а його підприємства випускають

обладнання для атомних станцій та ви#

добувають граніт. Андрій Райкович за

фахом електрик, а його бізнесова

діяльність стосується виробництва ков#

басних виробів. Я знаю, що 100% наших

технарів та агрономів працевлаштову#

ються. Проблеми щодо працевлашту#

вання виникають лише у деяких еко#

номістів. Зрозуміло, дуже багато випуск#

ників працюють не за спеціальністю,

але ми вважаємо, що це нормально", #

вбачає Михайло Черновол.

ІІннттееррвв''юю  жжууррннааллііссттаа  

ВВііттааллііяя  ННііккооллааєєввссььккооггоо..

ВВссттууппннаа  ккааммппааннііяя22001177  уу  ццииффрраахх
ВВииттяягг  іізз  ддооппооввііддіі  ррееккттоорраа  ЦЦННТТУУ,,  ппрроо��

ффеессоорраа  ММииххааййллаа  ЧЧееррннооввооллаа  ннаа  ззббоорраахх
ттррууддооввооггоо  ккооллееккттииввуу  ууннііввееррссииттееттуу..  

Цього року кількість випускників 11#х
класів шкіл у Кіровоградській області
склала 4668 осіб (минулого року # 5034
осіб, падіння кількості випускників # 8%).

Для участі у ЗНО зареєструвалося на
12% менше мешканців Кіровоградської
області, ніж торік. В Кіровоградській об#
ласті кількість осіб, що складали ЗНО з
математики, у порівняні із минулим ро#
ком зменшилась на 17% (для усіх
технічних та економічних спеціальностей
математика є обов'язковим предметом).

На вступ до університету за загаль#
нодержавним конкурсом подано 1616
заяв. Усього зараховано до університе#
ту на денну форму навчання на базі по#
вної загальної середньої освіти, на базі
рівня "молодший спеціаліст" та на базі
бакалавріату 1278 студентів (минулого
року # 1414). На перший та перший#ско#

рочений курс прийом склав 719 сту#
дентів (706 студентів в 2016 році). На
базі повної загальної середньої освіти #
299 студентів, державне замовлення
склало 112 місць (минулого року # 282
студентів та 100 місць, відповідно); на
базі рівня "молодший спеціаліст" # 420
студентів, 240 місць державного замов#
лення (2016 рік # 424 студенти, 261
місце держзамовлення, відповідно); на
базі рівня "бакалавр" # 559 студенти,
318 місць державного замовлення (ми#
нулого року # 708, 427 місць держза#
мовлення, відповідно).

Мінімальний прохідний бал на еко#
номічні спеціальності 174, на технічні #
114 балів. Найкращі результати прийо#
му на базі повної загальної середньої
освіти продемонстрували спеціаль#
ності: "Комп'ютерна інженерія" # 16
студентів, "Агрономія" # 15, "Прикладна
механіка" # 14, "Галузеве машинобуду#
вання" # 12, "Агроінженерія" # 11.
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8 вересня на кафедрі загального зем�
леробства Центральноукраїнського націо�
нального технічного університету відсвят�
кували одразу три знакові ювілейні дати:
25 років від моменту відкриття в нашому
навчальному закладі спеціальності "Агро�
номія"; 20 років від створення де�юре ка�
федри загального землеробства та 20
років першого випуску фахівців за
спеціальністю "Агрономія".

Відзначити ювілейні дати "агрономічно#
го" напряму підготовки ЦНТУ на кафедрі
загального землеробства зібралися вик#
ладачі та друзі кафедри, сьогоднішні сту#
денти та випускники різних років. 

Як зазначив декан факультету сільсько#
господарського машинобудування ЦНТУ,
професор Василь Сало, за минулі 20 років
кафедрою загального землеробства підго#
товлено понад 1000 фахівців за
спеціальністю "Агрономія" за денною і за#
очною формами навчання (спеціалісти і
магістри). "Більшість випускників кафедри
загального землеробства працюють за
своєю спеціальністю в галузі сільгоспви#
робництва, галузі, яка є основою форму#
вання державного бюджету, # говорить ддее##
ккаанн  ФФССГГММ  ВВаассиилльь  ССааллоо. # Крім того, що наші
випускники успішно працюють в аграрному
секторі, вони також досягли великих успіхів
на виборних посадах і в державному уп#
равлінні, представляли і, упевнений, ще бу#
дуть представляти наш регіон у Верховній
Раді України. Багато випускників кафедри
загального землеробства нашого універси#
тету стали науковцями, більш того, дехто із
випускників вже працюють викладачами
на цій кафедрі. Дуже приємно, що знання і
вміння працювати із людьми, які наші ви#
пускники набули протягом навчання на ка#
федрі, допомагають їм у житті".

Як зауважує ззааввккааффееддррооюю  ззааггааллььннооггоо
ззееммллееррооббссттвваа  ЦЦННТТУУ,,  ккааннддииддаатт  ббііооллооггііччнниихх
ннаауукк  ММииккооллаа  ММооссттііппаанн, успіхи кафедри
стали можливими завдяки усім випускни#
кам кафедри, які свого часу повірили у
викладачів та прийшли навчатися саме на
кафедру загального землеробства нашо#
го університету. "Колектив кафедри пи#
шається кожним із своїх випускників, # го#
ворить Микола Мостіпан. # Ми переконані
у тому, що не місце прикрашає людину, а
людина прикрашає те місце, де вона пра#
цює. Наша кафедра # це територія форму#
вання успішних людей. За відносно корот#
кий проміжок часу наші випускники досяг#
ли величезних висот у бізнесі, в політиці,
на державній службі. Серед випускників
кафедри є депутати, керівники районних
та обласних державних адміністрацій (зо#
крема, теперішній голова Кіровоградської
ОДА Сергій Кузьменко # прим.), голови
районних рад, заслужені працівники
сільського господарства України. 19 ви#
пускників кафедри вже здобули наукову
ступінь кандидата наук".

"Ви отримали вищу освіту на кафедрі
загального землеробства, і де б ви не пра#
цювали, # звертається до випускників ка#

федри загального землеробства Микола
Мостіпан, # для нас ви були і залишаєтесь
нашою гордістю. Ми вдячні вам за те, що
ви створили добрий імідж нашої кафедри.
Завдяки цьому спеціальність "Агрономія" є
однією з найбільш популярних спеціально#
стей університету. Лише цього року ми на#
брали на навчання більше 120 студентів! 

За відносно короткий проміжок часу
кафедра загального землеробства зроби#
ла якісний крок у своєму розвитку. Ми
двічі успішно пройшли акредитацію
спеціальності "Агрономія" за четвертим
рівнем, розширили ліцензійний обсяг
магістратури до 60 осіб, здійснюємо нав#
чання в аспірантурі.

На кафедрі успішно працює наукова
школа, заснована ще першим завкафед#
рою Степаном Миколайовичем Слободя#
ном. Лише за останні роки впроваджено у
виробництво 16 наукових розробок пред#
ставників кафедри, колектив кафедри
опублікував понад 1000 наукових статей,
видано дві монографії, 12 навчальних
посібників, отримано 11 авторських па#
тентів. Протягом останніх трьох років сту#
денти нашої кафедри сім разів ставали пе#
реможцями Всеукраїнських студентських
олімпіад зі спеціальності "Агрономія" та
дисципліни "Біологія".

Також колектив кафедри приділяє ве#
лику увагу міжнародній роботі. Наші сту#
денти проходять стажування в Німеччині,
Франції, Данії, Великобританії, США та
інших країнах. Такі студенти як Денис Бу#
ров, Дмитро Доброван, Олена Федорчен#
ко продовжили навчання в магістратурі
вищих навчальних закладів Франції. Зав#
дяки зусиллям кафедри загального земле#
робства та, зокрема, доцента Лариси
Віталіївни Сало, цього року укладено дві
міжнародні угоди, а 17 студентів нашої
спеціальності стажувалися за кордоном". 

На початку 1990#х фахівці за
спеціальністю "Агрономія" навчалися на
однойменній секції при кафедрі сільського#
сподарського машинобудування. Коли ж,

нарешті, все було готово для створення ок#
ремої кафедри загального землеробства,
на посаду завкафедри запросили виклада#
ча і науковця Степана Слободяна з
Подільської державної аграрно#технічної
академії (колишній Кам'янець#Подільський
сільськогосподарський інститут).

В ті часи Кіровоградщина не мала до#
статньої кількості фахівців#агрономів, при#
гадує Степан Миколайович. В області не
існувало ВНЗ, де могли б навчатися агро#
номи, тому кіровоградська молодь їхала на
навчання до інститутів та академій Києва,
Вінниці, Умані, Одеси тощо. Дехто по за#
вершенні інституту залишався там, де нав#
чався. Випускники аграрних спеціальнос#
тей, які є уродженцями інших регіонів, і
яких після завершення інституту направля#
ли на роботу до Кіровоградської області,
могли попрацювати декілька років та
поїхати додому. Тому в області був великий
дефіцит спеціалістів такого профілю. 

Незважаючи на скептицизм представ#
ників "старої гвардії" агрономічних нав#
чальних закладів, Кіровоградський інсти#
тут сільськогосподарського машинобуду#
вання став першим технічним ВНЗ в Ук#
раїні, де було започатковано підготовку
фахівців за спеціальністю "Агрономія".
Сильно допомогли організувати навчання
студентів#агрономів наукові співробітники
Кіровоградської державної сільськогос#
подарської дослідної станції, які також
працювали викладачами. 

Одного разу колега Степана Слободя#
на, доктор наук, який переїхав на роботу з
Кам'янець#Подільського до Кіровог#
радського державного педагогічного
інституту, почув, що в КІСМ на посаду
очільника кафедри загального землероб#
ства потрібен досвідчений фахівець
відповідного профілю, і запропонував
кандидатуру Слободяна.

Коли йому запропонували очолити ка#
федру загального землеробства КІСМ,
пригадує Степан Миколайович, він анітро#

Чверть століття спеціальності “Агрономія” в ЦНТУ:

(Початок. Продовження на 11й стор.)
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хи не вагався. "Я був впевнений у собі і не
сумнівався, що мені вдасться налагодити
роботу кафедри, # говорить ддооккттоорр
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессоорр
ССттееппаанн  ССллооббооддяянн.. # В основному, кафедра
вже була набрана, коли я прийшов, вони
вже навіть зробили один (перший) випуск
спеціалістів. Але для того, щоб мати мож#
ливість й далі випускати фахівців, кафед#
ра повинна була пройти акредитацію.
Потрібні були висококваліфіковані викла#
дачі, а їх було мало. На кафедрі не було
професорів, не було докторів наук, тільки
декілька кандидатів наук, які прийшли на
кафедру з дослідної станції. Столичні
фахівці в нас сумнівалися, але усі труд#
нощі нами були переборені. Спочатку ми
пройшли акредитацію на підготовку
спеціалістів, а ще через п'ять років нашу
спеціальність акредитували на IV рівень і
ми почали готувати не тільки спеціалістів,
а й магістрів. Коли кафедра почала випус#
кати магістрів # ми також пройшли акреди#
тацію для відкриття аспірантури. С тих пір
кафедра стала самостійною".

За словами Степана Слободяна,
найбільшою проблемою у перші роки ро#
боти кафедри загального землеробства
була недостатня кількість досвіду викла#
дачів. Деякі викладачі кафедри взагалі
читали лекції вперше, вели лабораторні
заняття вперше. Тож потрібно було навча#
ти як студентів, так і викладачів. Завкафе#
дрою особисто відвідував лекційні та
практичні зайняття молодих викладачів, а
потім в індивідуальному спілкуванні давав
їм поради, як краще проводити зайняття. 

Зараз, дивлячись на своїх колишніх
студентів та колег#викладачів, Степан Ми#
колайович Слободян не приховує емоцій.
"Приємно чути слова про досягнення ка#
федри, # говорить перший завідувач кафе#
дри загального землеробства нашого
університету. # Коли до мене підходять сту#
денти, дякують, розказують, що до цього
часу пам'ятають мої лекції, що працюють
за моїми конспектами, це мене розчулює
до сліз. Якщо люди роблять так, як я вчив,
це означає, що праця моя не пропала".

Весь час існування кафедри загально#
го землеробства університету, кафедра
плідно співпрацювала із Кіровоградською
державною сільськогосподарською
дослідною станцією НААН. Дослідна
станція та кафедра загального землероб#
ства просто не зможуть існувати одна без
іншої, вважає директор Кіровоградської
сільськогосподарської дослідної станції
Ігор Семеняка. "Спочатку треба сказати,
що дослідна станція стала базою для ство#
рення даної кафедри, # розповідає Ігор Се#
меняка. # На той час майже половину пер#
соналу кафедри складали сумісники: на#
уковці дослідної станції, які допомагали
забезпечувати в інституті навчання за
спеціальністю "Агрономія". Потім вже ви#
пускники кафедри, молоді агрономи, при#

ходили працювати на дослідну станцію. Та#
ким чином відбувся взаємний обмін
фахівцями. Зараз два заступника дирек#
тора # це випускники кафедри, кандидати
наук (до речі, обидва були аспірантами
Степана Миколайовича Слободяна). Фак#
тично, 50% співробітників станції, # врахо#
вуючи те, що на дослідній станції працю#
ють не лише агрономи, а також й інжене#
ри#механіки, економісти, спеціалісти в га#
лузі тваринництва тощо, # становлять ви#
пускники даної кафедри. А серед агро#
номів майже усі співробітники молодого
та середнього покоління # випускники ка#
федри загального землеробства цього
університету. Тому ми зобов'язані працю#
вати та творити разом.

Кафедра загального землеробства го#
тує спеціалістів, ми надаємо базу для
практичних занять, для дипломного про#
ектування, для практики, для дисер#
таційних робіт, сприяємо студентам,
аспірантам і викладачам у проведенні
дослідів. Кожного року на кафедрі достат#
ньо студентів із високим рівнем підготов#
ки, яких можна гарантовано залучати до
наукової діяльності і потім пропонувати їм
роботу на дослідній станції.

Представники дослідної станції як і
раніше викладають на кафедрі загального
землеробства ЦНТУ. Я сам з 1998 по 2004
рр. працював на кафедрі, потім суміщав
викладання і посаду заступника директо#
ра дослідної станції із наукової роботи. Із
2015 року я вже директор Кіровог#
радської сільськогосподарської дослідної
станції, але підтримую зв'язки і все ще
викладаю на кафедрі".

Під час привітань викладачів,
співробітників та випускників кафедри за#
гального землеробства ЦНТУ із ювілейни#
ми датами, начальник відділу Департа#
менту агропромислового розвитку Кірово#
градської обласної державної адмі#
ністрації Григорій Арсірій вручив почесні
грамоти викладачам: кандидату технічних
наук Катерині Васильковській і кандидату

сільськогосподарських наук Ользі
Андрієнко. 

Крім цього, голова профкому ЦНТУ
Олександр Мажейка вручив почесну гра#
моту від Кіровоградського обласного
комітету профспілки працівників освіти і
науки України викладачу кафедри загаль#
ного землеробства ЦНТУ Наталії Трикіній.

На честь 20#річного ювілею кафедри
загального землеробства та 20#річчя пер#
шого випуску фахівців спеціальності "Аг#
рономія" випускники кафедри започатку#
вали "Алею поколінь", висадивши са#
джанці декоративних дерев. Також ви#
пускники 1997#20017 років запечатали
"капсулу часу" із посланням до випуск#
ників кафедри 2042 року (50 років від за#
початкування спеціальності), в якому во#
ни описали своє студентське життя.

"Кафедра загального землеробства #
це територія формування успішних лю#
дей", # говорив під час свого виступу
завідувач кафедри Микола Мостіпан.
Успішних випускників спеціальності "Агро#
номія" ЦНТУ, дійсно, дуже багато. Одним із
таких випускників є ккооммееррццііййнниийй  ддиирреекк##
ттоорр  ккооммппааннііїї  ""ІІммппееррііяя##ААггрроо""  ССееррггіійй  ППоолляя##
ккоовв, студент групи АГ 97#1.

Агрономом він став не плануючи для се#
бе такої кар'єри. До інституту його досвід
роботи із рослинами та землею обмежува#
вся лише невеличким домашнім городом.
"Після школи я хотів йти вчитися на лікаря,
двічі поступав до медичного ВНЗ, але не
поступив, # розповідає Сергій Поляков. #
Тоді я поступив на кафедру загального
землеробства, думав трохи там провчити#
ся, а потім перевестися на економічний
факультет. Але, коли я почав вчитися, мені
настільки сподобалась ця спеціальність,
що я залишився на кафедрі загального
землеробства до випуску і закінчив
університет за спеціальністю "Агрономія".
Мене зацікавила наука про рослини, про
те, як їх вирощувати, як отримувати гарні
врожаї. Звичайно, протягом навчання у

випускники вітають рідну кафедру
(Продовження. Початок на 10й стор.)

(Продовження. Закінчення на 12й стор.)
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Чверть століття спеціальності “Агрономія” в ЦНТУ...

мене виникали думки, де я буду працювати
після університету. Хоча у той час професія
агронома не була дуже популярною, не та#
кою популярною, як зараз, вже на третьо#
му курсі я зрозумів, що хотів би працювати
агрономом і це дуже хороша спеціальність.
На четвертому курсі я почав працювати на
Кіровоградській дослідній станції у Со#
зонівці. Після завершення навчання мене
запросили на дослідну станцію на постійну
роботу. Починав агрономом#насіннєводом
(досі пам'ятаю своє перше завдання: посів
поля озимої пшениці, де я займався очист#
кою насіння та посівом насіннєвих діля#
нок), потім став молодшим науковим
співробітником, потім перейшов у бізнес.
Страшно тільки починати працювати, а ко#
ли попрацюєш два#три роки і набудеш
досвіду, то стаєш уже впевненим у собі
фахівцем. За ці 15 років, що минули від ча#
су випуску із університету, у мене взагалі
не виникало думок покинути спеціальність
"Агрономія". Було лише одне бажання: роз#
виватися далі та працювати". 

"Більшість випускників кафедри за#
гального землеробства працюють за
своєю спеціальністю…", # казав декан фа#
культету сільськогосподарського машино#
будування Василь Сало. ССттууддееннтт  ггррууппии  ААГГ
9988  ЄЄввггеенніійй  ТТккааччееннккоо  як раз із тієї категорії
випускників, хто працює не за
спеціальністю. Він знайшов себе у
будівельній галузі, згодом отримав другу
віщу освіту, поступивши до академії
будівництва та архітектури у Дніпропет#
ровську. Проте навчання на кафедрі за#
гального землеробства Євгеній Ткаченко
вважає основним у своєму житті. Завдяки
викладачам кафедри. 

"Хочу сказати, що такі викладачі як Ми#
кола Іванович Мостіпан, Степан Миколай#
ович Слободян, Лариса Віталіївна Сало #
люди з великої літери, окрім того, що вони
дають знання на вищому рівні, вони нав#
чають студентів бути людьми # говорить
випускник кафедри загального землероб#

ства Євгеній Ткаченко, # Вони не лише
навчають молодь, а ще й виховують, при#
чому, що найбільш важливо, виховують
власним прикладом. Життя кожної люди#
ни може складатися по#різному. Хтось ста#
не чудовим фахівцем, хтось # ні, але це не
саме головне, найбільш важливо те, якою
ти будеш людиною, з якими цінностями.
Так, я деякою мірою знаю агрономію, ще
більше я знаю будівництво, проте все це
наживне, це речі, які можна набути на
лекціях, у бібліотеці, завдяки практичній
роботі та досвіду. Але неможна знайти у
бібліотеці такі риси, як чесність,
відповідальність, тяга до навчання і віра в
людей. Це основні цінності, яким мене
навчили викладачі кафедри загального
землеробства КНТУ".

Багатьом мешканцям на гостям обласно#
го центру чудово відомі яскраві результати
роботи ландшафтної майстерні "Пан тюль#
пан": озеленення музею#заповідника "Хутір
Надія", озеленення площ біля приміщення
Кіровоградської міської ради, біля Кіровог#
радського державного педагогічного універ#
ситету тощо. Директором та співзасновни#
ком фірми "Пан тюльпан" є ввииппууссккннииццяя  ккаа##
ффееддррии  ззааггааллььннооггоо  ззееммллееррооббссттвваа  11999988  ррооккуу
ММииррооссллаавваа  ККууррццеевваа  ((ТТккааччееннккоо))..

Пані Мирослава спочатку працювала
звичайним агрономом, потім перевчилась
і стала інженером садово#паркового гос#
подарства (друга вища освіта). Проте, це
схожі спеціальності, в основі яких лежать
однакові речі # любов до рослинного світу.
"Любов до рослин притаманна усім агро#
номам, # вважає Мирослава Курцева. #
Справжній агроном має любити і колос
пшениці, і квітку, і дерево, тому я люблю
абсолютно все: і кімнатні рослини, і по#
льові, і вуличні. У моїй кімнаті у сту#
дентському гуртожитку завжди було багато
рослин! Агроном # це творець, це по#
чатківець усього нового, а агрономія # над#
звичайно багатогранна спеціальність. По#
ступаючи на навчання на агронома, я ба#
жала навчатися всебічно. Спочатку я вчи#
ла як вирощувати і вирощувала традиційні
культури, як усі агрономи. Потім зрозуміла,
що у цій спеціальності можна знайти себе
по#різному. Можна стати агрономом деко#
ративних рослин і творити красу". 

Фотоальбом зустрічі випускників кафе�
дри загального землеробства Централь�
ноукраїнського національного технічного
університету можна переглянути на
сторінках ЦНТУ у соціальних мережах. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

2222  ввеерреесснняя  ннаа  ззаассііддаанннніі  ссппееццііааллііззоо��
ввааннооїї  ввччееннооїї  ррааддии  ДД  2233..007733..0011  ЦЦееннтт��
ррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ввііддббууввссяя  ззааххиисстт
ддииссееррттааццііїї  ннаа  ззддооббууттттяя  ннааууккооввооггоо  ссттууппее��
нняя  ккааннддииддааттаа  ттееххннііччнниихх  ннаауукк..

Дисертація Олександра Нестеренко
виконана на кафедрі сільськогоспо#
дарського машинобудування Централь#
ноукраїнського національного технічно#
го університету. Тема роботи: "Обґрунту#
вання параметрів пневмосепаруючого
каналу з багаторівневим введенням
зернового матеріалу" (спеціальність
05.05.11 # "Машини і засоби ме#
ханізації сільськогосподарського ви#
робництва"). Науковий керівник: до#
цент кафедри сільськогосподарського

машинобудування ЦНТУ, кандидат
технічних наук Сергій Лещенко. 

Офіційні опоненти: професор кафед#
ри загальнотехнічних дисциплін та охо#
рони праці Вінницького національного
аграрного університету, доктор
технічних наук Борис Іванович Котов;
доцент кафедри фізики, теоретичної ме#
ханіки та деталей машин Харківського
національного технічного університету
сільського господарства ім. П. Василен#
ка, кандидат технічних наук Вадим Вікто#
рович Бредихін. 

В дисертаційній роботі Олександра Не#
стеренко "Обґрунтування параметрів
пневмосепаруючого каналу з багаторівне#
вим введенням зернового матеріалу"
вирішено наукове завдання підвищення

якості очищення зерна шляхом розробки і
обґрунтування параметрів ПСК з живиль#
ним пристроєм для його багаторівневого
введення. В роботі визначені основні па#
раметри пневмосепаруючого каналу з жи#
вильним пристроєм для багаторівневого
введення зернового матеріалу; доведена
можливість інтенсифікації розділення зер#
нового матеріалу на основі вирівнювання
поля швидкостей повітряного потоку та
зменшення опору повітря в зонах введен#
ня та виведення зерна за рахунок його ба#
гаторівневого введення в пневмосепару#
ючий канал; вивчено вплив фізико#ме#
ханічних властивостей оброблюваного
матеріалу та питомого навантаження на
якісні показники сепарації. Викладено ме#
тодику та порядок проведення досліджень.

З дисертацією можна ознайомитися
у бібліотеці Центральноукраїнського
національного технічного університету.

Захист дисертації

(Закінчення. Початок на 1011й стор.)
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ННааппееррееддоодднніі  ннооввооггоо  ннааввччааллььннооггоо  ррооккуу
ввііддббууллииссяя  ттррааддииццііййнніі  ззббооррии  ттррууддооввооггоо  ккооллеекк��
ттииввуу  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..  ННаа  ззббоорраахх  ббууллоо  ззаа��
ттввееррдджжеенноо  ззввіітт  ррееккттоорраа  ЦЦННТТУУ,,  ппррооффеессоорраа
ММииххааййллаа  ЧЧееррннооввооллаа  ппрроо  ррооббооттуу  ннааввччааллььннооггоо
ззааккллааддуу  уу  ммииннууллооммуу  ннааввччааллььннооммуу  ррооцціі  ттаа  уухх��
ввааллеенноо  рріішшеенннняя  щщооддоо  ппллааннуу  ррооббооттии  ннаа  ппооттоочч��
нниийй  ннааввччааллььнниийй  рріікк..

Основні напрямки роботи Центрально#
українського національного технічного
університету в 2017#18 навчальному році
(вибірково):

ООррггааннііззааццііййннаа  ррооббооттаа::
Проведення організаційно # методич#

ної роботи щодо подальшої імплементації
Закону України "Про вищу освіту".

Проведення оновлення документації у
зв'язку зі зміною назви університету та
коледжів університету.

Проведення необхідної організаційної
та методичної роботи щодо підготовки ма#
теріалів до акредитації та ліцензування
спеціальностей.

Запровадити комп'ютеризацію проце#
су планування, обліку та звітності усіх
видів робіт викладачів та кафедр, в тому
числі ведення індивідуальних планів вик#
ладачів в електронному вигляді.

Видати брошуру про Центральноук#
раїнський національний технічний універ#
ситет на двох мовах.

ППррооффоорріієєннттааццііййннаа  ррооббооттаа
Розробити систему моніторингу ринку

освітніх  послуг, прогноз потреб регіону у
фахівцях і на його основі створити план
реструктуризації підготовки бакалаврів і
магістрів в університеті.

Провести роботу з створення
профільних класів на базі загально#
освітніх шкіл та профтехучилищ.

Проведення спільно із роботодавцями
аналізу якості підготовки фахівців, укла#
дання договорів з керівниками під#
приємств на цільову підготовку.

Оновити сайти університету, факуль#
тетів та випускаючих кафедр і коледжів з
повноцінним інформаційним наповнен#
ням профорієнтаційних розділів для
абітурієнтів.

ННааввччааллььннаа  ттаа  ммееттооддииччннаа  ррооббооттаа
Реалізувати систему стимулюючих за#

ходів по поліпшенню рівня відвідування
занять студентами. Посилити контроль за
відвідуванням занять студентами.

Продовжити практику поточного рек#
торського контролю знань студентів на ос#
нові тестування. 

Провести роботу по оновленню  нав#
чальних планів, робочих програм, мето#
дичних  рекомендацій, навчально#мето#
дичних комплексів у відповідності до ви#
мог кредитно#трансферної системи нав#
чання та нових освітніх програм зі
спеціальностей.

Продовжити роботу по формуванню по#

вних електронних навчальних курсів для
індивідуальної роботи та дистанційної
освіти.

Розширення кола баз практик для сту#
дентів усіх спеціальностей, створення за#
рубіжних баз практики для студентів. 

Створити умови для поглибленого вив#
чення англійської мови викладачами та
студентами університету.

Розробити перспективний план викла#
дання навчальних дисциплін на
англійській мові та запровадити на кафед#
рах викладання навчальних курсів
англійською мовою з метою посилення
співпраці із зарубіжними навчальними
закладами для одержання подвійних дип#
ломів та підготовки фахівців для за#
рубіжних країн.

Провести підготовчу роботу щодо вик#
ладання дисциплін для студентів#іно#
земців англійською мовою.

Створити лабораторію "Робототехніки"
та центр інноваційних технологій та STEM
освіти.

Проведення ярмарок вакансій, круглих
столів для випускників університету з за#
лученням роботодавців.

ННааууккоовваа  ррооббооттаа
Вважати пріоритетними напрямами на#

укової діяльності у 2017#18 навчальному
році: підготовку проектів на отримання
міжнародних грантів; підвищення рейтин#
гових показників університету в кон#
солідованому рейтингу ВНЗ; підвищення
рівня фахових університетських видань;
розширення обсягів госпдоговірних на#
уково#дослідних робіт; збільшення
кількості публікацій у виданнях, які вхо#
дять до наукометричних баз; підготовка
презентаційних матеріалів з наукової
діяльності на іноземних мовах. 

Забезпечити участь науково#педа#
гогічних працівників у Програмі впрова#
дження регіональних наукових досліджень
у промислове виробництво Кіровог#
радської області на 2017#2020 роки. 

Здійснювати комплексне патентування
виконуваних розробок та задіяти інстру#
менти захисту авторських прав стосовно
розроблених алгоритмів, комп'ютерних
програм, технічних засобів, технологічних
схем, конструкторської документації, мо#
нографій, навчальних посібників, реклам#
них проспектів тощо.

Здійснити комплекс заходів з підви#
щення рівня публікацій та фахових універ#
ситетських видань з метою включення їх
до наукометричної бази Copernicus та
інших баз.

Продовжити роботу з підвищення рівня
університетського веб#сайту, проведення
оперативного розміщення новин на
університетському сайті та сайтах струк#
турних підрозділів. 

Продовжити роботу зі зведення всіх
видів наявних ресурсів до репозитарію

КНТУ як єдиної точки управління інтелек#
туальними продуктами університетської
спільноти та забезпечення онлайн#досту#
пу до науково#освітнього контенту.

Збільшити кількість наукових
публікацій  в журналах, зарубіжних видан#
нях та виданнях, які входять до провідних
міжнародних наукометричних баз даних.

Завершити роботу з реєстрації викла#
дачів в наукометричних базах даних, в
"Бібліометриці української науки" бібліот#
еки ім. Вернадського та ORCID.

Забезпечити проведення І та ІІ турів
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальностей та дисциплін університету,
запланованих на 2018 рік, підготовку сту#
дентів до участі у ІІ турі олімпіади та ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт.

Провести роботу зі створення нових
секцій Кіровоградської Малої академії на#
ук учнівської молоді на базі ЦНТУ.

ННааввччааллььнноо##ввииххооввннаа  ррооббооттаа
Розгортання роботи із залучення обда#

рованої студентської молоді до реалізації
мистецьких програм, участі в конфе#
ренціях, олімпіадах, змаганнях і конкурсах.

Посилення роботи щодо проведення
спортивно#масових заходів для студентів у
позанавчальний час та в гуртожитках шля#
хом активізації спортивно#клубної роботи.

ММііжжннааррооддннаа  ддііяяллььннііссттьь
Створити канадсько#український центр

та французько#український центри.
Запровадити на кафедрах викладання

навчальних курсів англійською мовою з
метою посилення співпраці із зарубіжни#
ми навчальними закладами для одержан#
ня подвійних дипломів та підготовки
фахівців для зарубіжних країн.

Активізувати участь науково # педа#
гогічних працівників у рамковій програмі
ЄС "Горизонт 2020". Активізувати
діяльність регіонального контактного
пункту програми ЄС з досліджень та інно#
вацій "Горизонт 2020" за тематичним на#
прямом "Малі та середні підприємства".

ФФііннааннссооввоо##ггооссппооддааррссььккаа  ддііяяллььннііссттьь
Закінчити будівництво навчально#ла#

бораторного корпусу.
Виконати капітальний ремонт покрівлі

ЦРП#8, гуртожитку №4 та кафедри міжна#
родної економіки, майстерні. Виконати
заміну вікон в лекційних аудиторіях №1#3.

Провести роботу по передачі ЦРП#8 в
комунальну власність.

Провести роботу з Донецьким
національним медичним університетом по
заповненню вільних місць у гуртожитках
університету.

Взяти участь у конкурсі "Громадський
бюджет#2018" (Кропивницький).

Повний текст рішення зборів трудового
колективу розміщено на сайті ЦНТУ.

ГГооллоовваа  ззббоорріівв  ОО..ЙЙ..  ММаажжееййккаа,,
ссееккррееттаарр  ззббоорріівв  ГГ..ЯЯ..  ССввііррііддоовваа..

Основні завдання університету

на 2017�18 навчальний рік



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя14 CТОР.
Влітку цього року доцент кафедри

кібербезпеки та програмного забезпе#
чення Центральноукраїнського
національного технічного університету,
кандидат технічних наук Єлизавета Ме#
лешко видала свою першу збірку поезії.
До книги "Единство" увійшла любовна
та філософська лірика, створена авто#
ром в період з 2002 по 2017 роки.

Єлизавета Мелешко пише вірші ще зі
старших класів школи. Згодом почала
публікуватися на тематичних поетичних
Інтернет#сайтах (у тому числі, під псев#
донімом), проте весь час думала про ви#
дання класичної книги віршів, яку можна
взяти до рук та погортати сторінки. З по#
чатком бойових дій на Сході України,
Єлизавета Мелешко видалила з
найбільш популярного російського по#
етичного сайту власний профіль з усіма
архівними публікаціями за багато років.
Після цього викладач#поетеса остаточно
вирішила видати свої вірші на папері. 

"Коли зібрала до купи усю лірику та
переписала на комп'ютері, вийшло десь
250 віршів, # розповідає доцент кафедри
кібербезпеки та програмного забезпе#
чення ЦНТУ Єлизавета Мелешко. # До#
сить довго вибирала, яка саме поезія
має увійти до моєї першої збірки. Вибра#
ла близько 150 віршів російською та ук#
раїнською мовами, поєднаних любов#
ною та філософською тематикою. Також
у цій книзі є один вірш у жанрі соціальної
лірики "Молитва за Україну". На упоряд#
кування книги мені знадобилось більше
двох років, тому що займалась збіркою
поезій лише у вільний від роботи на на#
укової діяльності час, декілька разів
замінювала обрані до книги вірші, части#
ну віршів редагувала, а деяку поезію,
взагалі, вирішила переписати заново".

Під час навчання в аспірантурі та про#
тягом роботи на кафедрі кібербезпеки
та програмного забезпечення ЦНТУ

Єлизавета Мелешко підготувала більше
60 наукових публікацій, у тому числі, ви#
дала (самостійно або у співавторстві) 17
методичних вказівок, одну монографію
та вісім навчальних посібників із гри#
фом Міністерства освіти і науки України.
Проте, на її думку, зробити одну книгу по#
езії було важче, ніж "технічні" книги.
Збірку віршів Єлизавета Мелешко сама
редагувала, сама упорядковувала, сама
макетувала # поет краще знає "душу"
своїх творів, автору видніше, в якій саме
послідовності мають бути розташовані
вірші, тому що для збірки поезії порядок
чергування віршів також важливий. Ця
робота була важкою та потребувала ба#
гато часу, проте не відбила бажання ви#
дати колись ще одну збірку поезії…

Книга віршів Єлизавети Мелешко
"Единство" видана накладом 100 екзем#
плярів. Частину тиражу вона подарувала
близьким людям та друзям, декілька
книг автор має намір передати бібліот#
екам міста, зокрема, бібліотеці ЦНТУ.
Принаймні, студентам точно має бути
цікаво познайомитися із поезією, ство#
реною їх викладачем програмування…

Для довідки: на кафедрі кібербезпе#
ки та програмного забезпечення ЦНТУ
доцент Єлизавета Мелешко читає дис#
ципліни: програмування; візуальне про#
грамування; Web#програмування;
комп'ютерні системи штучного інтелек#
ту. Напрями наукових інтересів: телеко#
мунікаційні системи, криптографія, сте#
ганографія, комп'ютерні системи штуч#
ного інтелекту тощо.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ППеерршшаа  ззббііррккаа  ппооееззііїї
ввииккллааддааччаа  ппррооггррааммуувваанннняя

ВВ  ооссттааннннюю  ссууббооттуу  ввеерреесснняя  вв  УУккррааїїнніі
ввііддззннааччааввссяя  ДДеенньь  ббііббллііооттеекк..  ККррееааттииввнноо,,
ттввооррччоо  ттаа  ццііккааввоо  ввііддссввяяттккууввааллии  ссввооюю
ппррооффеессііййннуу  ддааттуу  ббііббллііооттееккаарріі  ЦЦееннттрраалльь��
ннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччнноо��
ггоо  ууннііввееррссииттееттуу..

В рамках загально університетської
акції "Побачення із бібліотекою": сту#
денти могли спробувати себе у ролі
працівника бібліотеки (секція "Бібліот#
екар на годину"); усі охочі могли фото#
графуватися для соціальних мереж у
будь#якому приміщенні бібліотеки
(секція "Бібліотека без кордонів"); в чи#
тальній залі бібліотеки працював стенд
"Привітай бібліотеку # подаруй книгу";
також у читальній залі працювали фото#
виставка авторських світлин "Незвичні
мандри Україною", книжкові виставки:
"15 книг, які повинен прочитати кожен",
"Бібліотека клубу шанувальників Скар#
лет О'Хара"; працівники бібліотеки
ЦНТУ організували виставку власних

творчих робіт та проводили майстер#
класи з їх виготовлення. Гостей святку#
вання пригощали чаєм, кавою та смач#
ними канапками (з цитатами па

прислів'ями про літературу та книги).
Фотографії святкових заходів можна

переглянути на сторінках ЦНТУ у
соціальних мережах.



ССССппппоооорррртттт 15 CТОР.

На спортивному майданчику клубу
"Старт" на честь Дня міста Кропив#
ницький відбулися змагання із стріт#
воркауту. Команда студентів Централь#
ноукраїнського національного технічно#
го університету (на фото) посіла ІІ місце
турнірного заліку. Відзначилися студен#
ти: Олег Цуркан (група КС 16М, вагова
категорія 90 кг, на фото # четвертий
зліва); Андрій Морозов (вагова кате#
горія 85 кг, на фото # п'ятий зліва); Ле#
онід Гулько (група АГ 17#2, вагова кате#
горія 80 кг, на фото # унизу); Максим
Федченко (група АГ 17#2, вагова кате#
горія 80 кг, на фото # третій зліва);
Сергій Шмаков (група ТМ 16, вагова ка#
тегорія 70 кг). 

ЮЮрріійй  ТТррооххииммееннккоо,,  ккееррііввнниикк  ссееккццііїї
ппааууееррллііффттииннггуу,,  ввииккллааддаачч  ккааффееддррии

ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ЦЦННТТУУ..

ВВ  ссееррееддиинніі  ввеерреесснняя  ппеерршшаа  ббееййссббооллььннаа
ккооммааннддаа  ммііссттаа  ККррооппииввннииццььккиийй,,  яяккаа  ццььооггоо
ссееззооннуу  ггррааєє  ппіідд  ннааззввооюю  ""BBiiooTTeexxCCoomm��ККННТТУУ""  іі
вв  ссккллааддіі  яяккооїї  ввииссттууппааююттьь  ссттууддееннттии,,  ввииккллаа��
ддааччіі  ттаа  ввииппууссккннииккии  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккоо��
ггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу,,
ввииббооррооллаа  ссввіійй  2222��йй  ккооммппллеекктт  ззооллооттиихх  ммее��
ддааллеейй  ччееммппііоонніівв  ккррааїїннии..  ""ММооллооддііжжннаа""  ббеейй��
ссббооллььннаа  ккооммааннддаа  ооббллаассннооггоо  ццееннттрруу,,  ззаа  яяккуу
ттааккоожж  ггррааююттьь  ссттууддееннттии  ннаашшооггоо  ннааввччааллььнноо��
ггоо  ззааккллааддуу,,  ппооссііллаа  вв  ччееммппііооннааттіі  22001177  ррооккуу
ІІІІІІ  ммііссццее..

"Золоті" та "бронзові" нагороди бей#
сболістам команд "BioTexCom#КНТУ" та
"BioTexCom#СДЮШОР" було вручено вчо#
ра, у неділю, 17 вересня, по завершенню
їхнього двобою в рамках VІ туру чемпіона#
ту України з бейсболу 2017 року серед ко#
манд дивізіону "А" Вищої ліги.

"Старша" бейсбольна команда нашого
міста "BioTexCom#КНТУ" (попередні сім се#
зонів команда виступала під назвою
"КНТУ#Єлисаветград") розпочинала VІ тур
вже в статусі де#факто чемпіонів поточного
сезону, оскільки ця команда, яку очолює
викладач кафедри фізичного виховання
ЦНТУ, ЗТУ Юрій Бойко, протягом першого#

п'ятого турів не програла в Україні жодно#
го матчу, і задовго до завершення
чемпіонату стала у турнірній таблиці недо#
сяжною для усіх своїх суперників. 

Натомість, "молодіжній" команді
"BioTexCom#СДЮШОР" для того, щоб випе#
редити у боротьбі за "срібні" нагороди
рівненський "Західний вогонь", потрібно
було виграти у старших товаришів, щонай#
менше, два матчі туру з трьох. Проте бей#
сболісти "СДЮШОР" виграли лише один
поєдинок (рахунки туру: 0:16, 2:12, 4:3), то#
му у підсумку чемпіонату посіли третє місце. 

Для команди "BioTexCom#КНТУ" # пер#
шої команди бейсбольної нашого міста,
чемпіонський титул 2017 року став вже
22#м загальним титулом чемпіонів Ук#
раїни з бейсболу за останні 23 сезони, ра#
хуючи від 1995 року.

Медалі чемпіонату#2017 бейсболістам
команд "BioTexCom#КНТУ" та "BioTexCom#
СДЮШОР" вручали суддя міжнародної ка#
тегорії Сергій Болілий та віце#президент
Федерації бейсболу та софтболу України,
представник Національного олімпійського
комітету України, завкафедрою фізичного
виховання ЦНТУ Володимир Ковальов. 

В складі команди "BioTexCom#
СДЮШОР" бронзовими призерами стали
студенти Кропивницького машино#
будівного коледжу ЦНТУ Дмитро Крупчен#
ко і Ярослав Клюєнко, а також студенти
Центральноукраїнського національного
технічного університету: Владислав Косен#
ко, Олексій Савченко, Кирило Рогач, Єгор
Любченко.

В складі команди "BioTexCom#КНТУ"
чемпіонами України з бейсболу 2017 року
стали студенти Центральноукраїнського
національного технічного університету Ко#
стянтин Чухас, Сергій Штапура, Ілля Вели#
кий, Денис Бречко, Георгій Гвритішвілі.
Граючий тренер команди # викладач кафе#
дри фізичного виховання ЦНТУ, ЗТУ Рус#
лан Дейкун. Головний тренер команди # до#
цент кафедри фізичного виховання ЦНТУ,
ЗТУ Юрій Бойко.

ННаа  ффооттоо:: дві бейсбольні команди міста
Кропивницький "BioTexCom#КНТУ" (темна
форма) та "BioTexCom#СДЮШОР" (світла
фома), переможці та бронзові призери
чемпіонату України з бейсболу 2017 року
серед команд дивізіону "А" Вищої ліги.

Перша бейсбольна команда міста – 22+разовий
чемпіон України!



ССССппппоооорррртттт16 CТОР.

““ССттууддееннттссььккиийй  ввіісснниикк””––  ггааззееттаа
ккооллееккттииввуу  ссттууддееннттіівв,,

ввииккллааддааччіівв  ттаа  ссппііввррооббііттннииккіівв
ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо

ууннііввееррссииттееттуу

РРееддааккттоорр::  
ОО..СС..ВВииннооггррааддоовв,,  
ЧЧллееннии  ррееддккооллееггііїї::  

ввіідд  ссттууддррааддии  ——
ВВііккттооррііяя  ФФііллііппоовваа,,  

ММааррииннаа  РРоошшаахх..
ВВииххооддииттьь  ооддиинн  рраазз

ннаа  ммiiссяяццьь
ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю..  

РРееєєссттррааццiiййнниийй  ККГГ  00220044##УУ..
ЗЗаамм..  №№            ..

ТТиирраажж  440000  ппрриимм..

ННаашшаа  ааддрреессаа::  2255000066,,  
мм..  ККiiррооввооггрраадд,,

ппрр..  УУннііввееррссииттееттссььккиийй,,  88,,  ЦЦННТТУУ,,
ррееддааккццiiяя

««ССттууддееннттссььккооггоо  ввiiссннииккаа»»..

ККооммпп’’ююттееррннаа
ввееррссттккаа  ттаа  ддрруукк  

ввииккооннааннii  вв  РРВВЛЛ  ЦЦННТТУУ..  
ССппооссiiбб  ддррууккуу

ооффссееттнниийй..
УУмм..  ддрруукк..  аарркк..  ––  22..

1155��1177  ввеерреесснняя  вв  ЧЧееррккаассаахх  ттрриивваавв
ВВііддккррииттиийй  ччееммппііооннаатт  УУккррааїїннии  ссеерреедд
ммааййссттрріівв  ((ввееттеерраанніівв))  іізз  ббооррооттььббии  ссааммббоо..
ООдднниимм  зз  ппееррееммоожжцціівв  ззммааггаанньь  ссттаавв  ппрроо��
ффеессоорр  ккааффееддррии  ееккссппллууааттааццііїї  ттаа  ррееммооннттуу
ммаашшиинн  ЦЦННТТУУ,,  ддооккттоорр  ттееххннііччнниихх  ннаауукк
ЮЮрріійй  ККууллєєшшккоовв..  ВВ  ссееррппнніі  ммииннууллооггоо  ррооккуу
ЮЮрріійй  ККууллєєшшккоовв  ттааккоожж  ввииггрраавваавв
ччееммппііооннаатт  УУккррааїїннии  ссеерреедд  ммааййссттрріівв,,  ппіісслляя
ччооггоо  ззддооббуувв  ффааннттаассттииччннуу  ппееррееммооггуу  ннаа
ччееммппііооннааттіі  ссввііттуу  ссеерреедд  ввееттеерраанніівв  ссааммббоо!!

Нагадаємо, минулого року професор
кафедри ЕРМ Юрій Кулєшков напрочуд
вдало повернувся на борцівський ки#
лим після майже 25#річної перерви.
Спочатку він взяв участь в чемпіонаті
України з самбо серед ветеранів. Вибо#
ровши золоту нагороду змагань у ва#
говій категорії до 82 кг серед спорт#
сменів віком 60#64 роки, професор
ЦНТУ отримав запрошення у склад
збірної України на чемпіонат світу серед
майстрів самбо, що проходив у Хорватії.
На цьому турнірі представник нашого
навчального закладу не програв жодно#
го поєдинку та вперше у своєму житті ви#
грав золоту медаль чемпіонату світу. 

Боротьбу самбо Юрій Кулєшков по#
чав вивчати в 1970 році, коли йому бу#
ло 15 років. В 1977 році він став брон#
зовим призером першості Радянського
Союзу по лінії одного з тодішніх доб#
ровільних спортивних товариств, отри#
мавши кваліфікацію майстра спорту
СРСР. Пізніше Юрій Кулєшков вигравав
чемпіонат СРСР серед спортсменів доб#
ровільного спортивного товариства
"Трудові резерви", чемпіонат України по
ДСТ "Колос" тощо. Від часу навчання у
аспірантурі Юрій Кулєшков повністю пе#
реключився на наукову, викладацьку і
винахідницьку роботу, тому вже не мав
часу на регулярні тренування та висту#
пи. Отже, до того моменту, коли Юрій
Володимирович отримав запрошення
на чемпіонат України з самбо серед
майстрів 2016#го року, він не виходив
на борцівський килим майже 25 років. 

Як розповів Юрій Кулєшков, саме яс#
краві успіхи на торішніх турнірах та над#

звичайна товариська атмосфера "вете#
ранських" змагань, де зустрічається чи#
мало давніх друзів, додали великий за#
ряд натхнення та стали стимулом повер#
нутися до виступів на офіційних змаган#
нях. Цього року професор кафедри екс#
плуатації та ремонту машин ЦНТУ взяв
участь вже у двох турнірах із самбо.

Перший # фінальні змагання Всеук#
раїнських ігор ветеранів спорту пам'яті
М.М. Баки (11#13 серпня, місто Свя#
тогірськ, Донецька область). Юрій
Кулєшков виступав у ваговій категорії
82 кг та віковій групі 60#64 роки. Крім
нього у цих же групах заявилось для
участі у турнірі ще троє самбістів, таким
чином, підсумкову частину змагань було
розпочато одразу з півфінальних дво#
боїв. Професор ЦНТУ виграв і півфінал,
і фінальний поєдинок, виборовши золо#
ту медаль турніру. 

Далі був відкритий чемпіонат України
з самбо серед майстрів (ветеранів), що
проходив минулими вихідними в Черка#
сах. Цього разу турнірна сітка
відповідної вагової#вікової категорії
складалась з трьох матчів: два двобої у
підгрупі та фінал, де зустрічалися пере#
можці кожної з двох підгруп. Цей турнір
Юрій Кулєшков також пройшов без по#
разок, поповнивши свою спортивну
скарбничку другою "золотою" нагоро#
дою чемпіонату України. 

За словами Юрія Кулєшкова, виступи
на турнірах були доволі важкими.
Оскільки такі змагання проводяться се#
ред ветеранів, майже всі учасники #
майстри спорту та досвідчені борці ви#
сокого рівня і високої кваліфікації. Зма#
гатися із такими суперниками завжди
дуже непросто. 

Як і раніше, до чемпіонатів 2017 року
Юрій Кулєшков готувався за індивідуаль#
ною програмою, яка включала загально#
фізичну підготовку та тренування із бо#
ротьби за допомоги тренера КДЮСШ#3
обласного центру Володимира Долгіх. 

Як розповідає Юрій Кулєшков, на усіх
змаганнях, в яких цього року брав участь
професор кафедри експлуатації та ре#
монту машин ЦНТУ, був присутній тренер
збірної України з самбо # голова
Асоціації ветеранів самбо України Юрій
Клімантов, який переглядав кандидатів
до лав збірної України для участі у
чемпіонаті світу серед майстрів 2017 ро#
ку у Греції (місто Салоніки, 20#23 жовтня).
Як переможець вже двох цьогорічних
національних турнірів у своїй ваговій та
віковій категоріях, представник нашого
навчального закладу має дуже непогані
шанси вдруге поспіль боротися у складі
збірної України на чемпіонаті світу із
самбо серед майстрів.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Професор Юрій Кулєшков

повторно став чемпіоном України

з самбо серед майстрів


