
ТТррееттіійй  рріікк  ппооссппіілльь  ннаа  ббааззіі  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ппррааццююввааллии  ууннііккааллььнніі  уу  ннаашшоо��
ммуу  ррееггііоонніі  ккууррссии  ффррааннццууззььккооїї  ммооввии..  ККууррссии
ввииккллааддааююттьь  ввооллооннттееррии,,  яяккіі  ссппееццііааллььнноо  ддлляя
ццььооггоо  ппррииїїжждджжааююттьь  іізз  ФФррааннццііїї  ддоо  ККррооппиивв��
ннииццььккооггоо..  ЦЦеейй  ппррооеекктт  ��  ссккллааддоовваа  ччаассттииннаа
ввееллииккооггоо  ццииккллуу  ппііддггооттооввккии  ссттууддееннттіівв,,  ммееттаа
яяккооггоо  ��  ддооппооммооггттии  ссттууддееннттаамм  ппррооддооввжжииттии
ссввооєє  ннааввччаанннняя  уу  ФФррааннццііїї..  

Так, шлях від мовних курсів до навчання
у закладах вищої освіти Франції не буде
простим й розтягнеться на декілька років,
але він абсолютно реальний. Про це
свідчить досвід роботи в нашій країні ор#
ганізації "Федерація обмінів Франція#Ук#
раїна" (Federation Echanges France
Ukraine). Додатково цей шлях включатиме,
щонайменше, три стажування у Франції за
програмами ФОФУ. 

"Федерація обмінів Франція#Україна"
розпочала співпрацю з Центральноук#
раїнським національним технічним універ#
ситетом в грудні 2016 року. Що являє со#
бою ФОФУ? Це об'єднання півтора десятка
французьких громадських асоціацій, які
реалізують проекти з обміну школярами і
студентами між Францією та Україною, за#
маються питаннями стажувань або нав#
чання українських студентів у Франції, а та#
кож просто організують відпочинок
підлітків з України у Франції. 

Зокрема, для студентів ФОФУ пропонує
багаторівневий цикл стажувань. 

Найбільш простий # перший рівень,
націлений на вдосконалення французької
мови. Студент живе у французькій родині
протягом двох місяців й вивчає особли#
вості культури, традиції цієї країни тощо.
Оскільки спілкування з оточенням лише
французькою, це дозволяє студенту підня#
ти своє володіння мовою до рівня, не#
обхідного на другому, третьому та четвер#
тому етапах стажування. 

Стажування другого рівня # це оплачу#
вана робота на підприємстві, у фер#
мерському господарстві та інш.; стажуван#
ня третього рівня # цільове працевлашту#
вання терміном до шести місяців на одно#
му із франко#українських підприємств, з
якими співпрацює "Федерація обмінів

Франція#Україна". Нарешті, стажування
найвищого, четвертого рівня # навчання у
французькому закладі вищої освіти. 

Не складно помітити, що на кожному но#
вому рівні стажування від студента вима#
гатиметься більш високий рівень во#
лодіння французькою мовою. Якщо на по#
чатковому етапі достатньо базових знань,
то для навчання у Франції необхідно дуже
добре розмовляти та розуміти французьку.
Для того, щоб допомогти студентам#іно#
земцям опанувати французьку мову,
ФОФУ за допомоги ініціативи FLE: Francais
langue etrangere ("Французька мова # як
іноземна") організовує в партнерських за#
кладах вищої освіти України спеціальні
лінгвістичні програми з вивчення фран#
цузької. Саме в рамках такого проекту в
2017, 2018 та 2019 роках до ЦНТУ
приїздили викладачі#волонтери із Франції
професор Ів Валля, Мішель Буісу, профе#
сор Філіп Паші. 

Про особливості курсів французької мо#
ви в Центральноукраїнському національ#
ному технічному університеті розповість
ініціатор та куратор програм ФОФУ в ЦНТУ,
ддооццееннтт  ккааффееддррии  ззааггааллььннооггоо  ззееммллееррооббссттвваа
ЛЛааррииссаа  ССааллоо..

# Насправді, курси французькою мови #
це тільки один з етапів підготовки, що три#

ває весь навчальний рік, # говорить Лари#
са Сало. # Студенти починають вивчати мо#
ву у вересні. Наприкінці осені проходить
відбір на стажування наступного літа.
Потім протягом зими та весни студенти
продовжують вивчати французьку, а курси
інтенсивного вивчення французької мови
разом із викладачами із Франції (курси є
обов'язковими для учасників проектів
ФОФУ) # це як завершальний крок перед
поїздкою на стажування. 

# ЦНТУ не лінгвістичний навчальний за#
клад, тут не дуже багато студентів, які добре
знають французьку. Як ви набираєте людей
для занять на курсах, для стажувань?

Лариса Сало: # Цей проект розрахова#
ний, перш за все, на тих студентів, хто не
навчався в спеціалізованій мовній школі.
Наша задача # зацікавити молодь вчити мо#
ву через мотивацію стажувань та навчання
у Франції. Тому ми шукаємо, передусім, та#
ких студентів, хто розуміє перспективи і
має бажання вчити французьку мову. 

Справа у тому, що стажування за про#
грамами "Федерації обмінів Франція#Ук#
раїна" напряму пов'язані із вивченням мо#
ви. Це не поїздка за кордон на пару
місяців на роботу.

(Початок. Закінчення на 89й стор.)

Як французькі волонтери навчають
студентів Кропивницького іноземній мові
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Напередодні Дня науки в Україні

представники обласної влади Кірово#
градщини та міської влади Кропив#
ницького традиційно вітали працівників
наукових установ та закладів освіти
регіону з професійним святом. Минуло#
го року такі урочистості проходили в
ЦНТУ, цього року святкова церемонія
відбулась в Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті
ім. В. Винниченка.

"Розвиток сучасного світу неможли#
вий без розвитку науки, # зазначив пер#
ший заступник голови Кіровоградської
облдержадміністрації Сергій Коваленко.
# Це стосується й нашої області, де понад
1000 науковців, # переважно, це
працівники закладів вищої освіти, # роз#
вивають науку в тих галузях, які є над#
важливими сьогодні. Це комунікації, це
збереження життя й здоров'я, це захист
навколишнього середовища, енергое#
фективність. Ці теми присутні в наукових
розробках науковців нашої області".

Освітянський простір Кіровоградщи#
ни з кожним роком покращує свої місця
в рейтингах, що свідчить про те, що
освітянська та наукова спільноти руха#
ються у вірному напрямку, # зауважив
голова Кіровоградської обласної ради
Олександр Чорноіваненко. 

Представники керівництва області
відзначили цьогорічних лауреатів об#
ласної премії молодим науковцям та
стипендії обласної державної
адміністрації і обласної ради для
аспірантів та докторантів, які навчають#
ся у вищих навчальних закладах Кірово#
градської області. Серед переможців
2019 року двоє представників Цент#
ральноукраїнського національного тех#
нічного університету: старший науковий
співробітник кафедри експлуатації і ре#
монту машин ЦНТУ Андрій Гриньків (лау#
реат обласної премії для молодих на#
уковців) та аспірант кафедри експлуа#

тації і ремонту машин Андрій Чернай
(стипендіат обласної стипендії для
аспірантів та докторантів).

Також науковців зі святом привітали
секретар міської ради Кропивницького
Андрій Табалов; начальник управління
освіти, науки, молоду і спорту Кіровог#
радської ОДА Володимир Таборанський;
віце#президент громадської організації
"Будинок вчених Кіровоградщини" Ігор
Скловський. З нагоди свята грамотами
відзначено науковців Кіровоградщини,
зокрема й представників Центральноу#
країнського національного технічного
університету: проректора ЦНТУ із науко#
вої роботи, професора Олександра Лев#
ченка; завкафедрою вищої математики
та фізики ЦНТУ Сергія Якименка; доцен#
та кафедри сільськогосподарського ма#
шинобудування ЦНТУ Дмитра Петренка.

В своєму вітальному слові виконав#
чий директор Кіровоградської малої

академії наук учнівської молоді Неля
Мазур подякувала викладачам за#
кладів вищої освіти обласного центру
за самовіддану роботу в секціях
МАНУМ, де навчаються сотні школярів#
слухачів малої академії. Окремо Неля
Мазур відзначила керівників секцій, чиї
учні стали переможцями Всеук#
раїнського конкурсу#захисту науково#
дослідницьких робіт учнів Малої ака#
демії наук України. А одним із рекорд#
сменів по кількості підготовлених пере#
можців Всеукраїнського конкурсу#захи#
сту є науковий керівник секцій інфор#
матики та технологій програмування
обласної МАНУМ, доцент кафедри
кібербезпеки та програмного забезпе#
чення ЦНТУ Олександр Дрєєв. Цього ро#
ку четверо його вихованців вибороли
перші місця Всеукраїнського конкурсу#
захисту науково#дослідницьких робіт
учнів Малої академії наук України.

13 червня Центр міжнародних про#
ектів "Євроосвіта" оприлюднив онов#
лення традиційного рейтингу вітчизня#
них закладів вищої освіти "Топ#200 Ук#
раїна". Центральноукраїнський націо#
нальний технічний університет хоча й
погіршив свої показники в порівнянні з
минулорічним рейтингом, проте зі знач#
ним відривом залишається найбільш
рейтинговим ЗВО Кіровоградської об#
ласті та єдиним представником регіону
в першій сотні рейтингу.

Академічний рейтинг закладів вищої
освіти України III та IV рівнів акредитації
"Топ#200 Україна" розробляється
фахівцями Центру міжнародних про#
ектів "Євроосвіта" в партнерстві з

міжнародною групою експертів IREG
Observatory on Academic Ranking and
Excellence.

При складанні рейтингу 2019 року
враховувались критерії міжнародної
Конференції IREG 2019 "Академічні
рейтинги: виклики і проблеми для вищої
освіти", яка проходила 8#10 травня
2019 року в Університеті Болоньї.

Методика проекту "Топ#200 Україна",
що створена відповідно до Берлінських
принципів ранжування університетів,
базується на використанні відкритих
даних прямих вимірів (сумарною вагою
85%), та експертних висновків фахівців
у галузі вищої освіти і головних ринків
праці України (сумарною вагою 15%). 

Відповідно до цієї методики діяль#
ність ЗВО оцінюється за допомогою
інтегрованого індексу. Цей індекс
містить три комплексні складові: індек#
си якості науково#педагогічного по#
тенціалу (питома вага 40%) + індекс
якості навчання (25%) + індекс міжна#
родного визнання (20%).

Очолює рейтинг закладів вищої
освіти "Топ#200 Україна" 2019 року
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка.

ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккиийй  ннааццііооннаалльь##
нниийй  ттееххннііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт посідає в
рейтингу "Топ 200 Україна"#2019 71#те
місце (минулого року # 56#те).

Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володи#
мира Винниченка в рейтингу "Топ 200
Україна" # 2019 знаходиться на 149#му
місці (минулого року 126).

Вітання до Дня науки 2019

Рейтинг “Топ"200 Україна”
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Законом України "Про енергетичну

ефективність будівель" з 1 липня 2019
року впроваджується обов'язкова сер#
тифікація енергетичної ефективності
житлових, нежитлових, промислових
будівель. Відповідно, скоро виникне по#
треба в спеціалістах, здатних оцінювати
енергоефективність. Для Кіровоград#
щини буде необхідно 200#300 енергоау#
диторів. Але зараз в області сертифіко#
вано лише сім (!!!) таких фахівців! 

З семи фахівців оцінювання енерге#
тичної ефективності п'ятеро – спеціа#
лісти Центру з енергозбереження, енер#
гоменеджменту та консалтингу, який
працює базі кафедри електротехнічних
систем та енергетичного менеджменту
Центральноукраїнського національного
технічного університету. Центр оснаще#
но найсучаснішою контрольно#вимірю#
вальною апаратурою, за допомогою
якої спеціалісти Центру вже виконали
енергетичні аудити та розробили енер#
гетичні сертифікати багатьох об'єктів
області. У той же час, відповідно до уго#
ди між ЦНТУ та Державним агентством
з енергоефективності, Центр з енергоз#
береження, енергоменеджменту та кон#
салтингу має право здійснювати нав#
чання та проводити професійну атес#
тацію енергоаудиторів: фахівців із сер#
тифікації енергетичної ефективності та
обстеження інженерних систем.

29 травня в нашому навчальному за#
кладі відбулось вручення кваліфіка#
ційних атестатів 11#ти спеціалістам, які
першими складали іспити на базі Цент#
ру з енергозбереження, енергоменедж#
менту та консалтингу ЦНТУ.

Як зазначив ректор ЦНТУ, професор
Михайло Черновол, серед ліцензованих
спеціалістів не тільки фахівці нашого
міста та нашої області, а також й колеги
з інших регіонів, зокрема, представни#
ки університету "Львівська політехніка"
та Черкаського державного техно#
логічного університету. Кожен отримав
по два кваліфікаційні сертифікати: на
право проведення аудиту енергетичної
ефективності будівель та на право об#
стеження інженерних систем будівель.

Відповідно до Закону "Про енерге#
тичну ефективність будівель", підприєм#

ства, житлові управляючі компанії, уста#
нови та організації тощо мають отриму#
вати енергетичні паспорти будівель.
Такі паспорти видаються на основі
енергетичного аудиту.

"Вже скоро в Україні виникне коло#
сальна потреба в енергоаудиторах! –
вважає завідувач кафедри електро#
технічних систем та енергетичного ме#
неджменту ЦНТУ, професор Петро
Плєшков. – Зараз в Україні працює
приблизно 400 сертифікованих ауди#
торів в сфері енергоефективності.
Очікується, що для повного забезпечен#
ня виконання закону потрібно буде
7000 енергоаудиторів. В межах Кірово#
градської області потреба складатиме
приблизно 200#300 фахівців, це при то#
му, що зараз в обласному центрі є лише
сім сертифікованих енергоаудиторів:
п'ятеро – спеціалісти Центру з енергоз#

береження, енергоменеджменту та кон#
салтингу ЦНТУ, ще двоє сьогодні склали
іспити на отримання кваліфікаційних
сертифікатів".

Як повідомив професор Петро
Плєшков, отримати сертифікат енергоа#
удитора можна двома шляхами.

Перший – прийти й скласти кваліфі#
каційний іспит, маючи за плечима освіту
за спеціальностями, пов'язаними з
електроенергетикою, теплоенергети#
кою, автоматикою, інженерними спору#
дами будівель тощо, а також щонаймен#
ше три роки стажу за профільною
спеціальністю.

Іспит складається з двох частин: тео#
ретичних тестових питань та трьох ситу#
аційних практичних задач. Для отри#
мання ліценції необхідно вирішити всі
задачі та правильно відповісти, міні#
мум, на 19 з 25#ти питань тестів. 

Другий шлях – пройти навчання на
спеціальних курсах підготовки енергоа#
удиторів. Але по завершенню навчання
в будь#якому випадку потрібно складати
кваліфікаційний іспит.

Центральноукраїнський національ#
ний технічний університет входить до
переліку 39#ти закладів вищої освіти Ук#
раїни, які отримали право здійснювати
підготовку та атестацію енергоауди#
торів. Вже восени на базі Центру з
енергозбереження, енергоменеджмен#
ту та консалтингу ЦНТУ мають розпоча#
ти роботу курси з підготовки спеці#
алістів із аудиту енергетичної ефектив#
ності будівель та обстеження інженер#
них систем.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

ЦНТУ готовий виправляти
колосальний дефіцит
енергоаудиторів
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ЦНТУ є постійним учасником муніци#
пальних інвестиційних форумів. Свого
часу Центральноукраїнський національ#
ний технічний університет виступив од#
ним із партнерів першого форуму "TIME
to INVEST"; навесні 2017 року безпосе#
редньо в університеті проходила галузе#
ва сесія "Енергоефективність. Енергоз#
береження" муніципального інвес#
тиційного форуму.

Цього року центральними темами га#
лузевої сесії стали будівництво та енер#
гозбереження. Організаторами заходу
виступили міська рада Кропивницько#
го, Центральноукраїнська спілка буді#
вельників та Конфедерація будівель#
ників України. До участі в сесії запрошу#
вались спеціалісти будівельної та енер#
гетичної галузей, архітектори та дизай#
нери, міжнародні експерти та представ#
ники проектів міжнародної технічної до#
помоги, студенти профільних навчаль#
них закладів, журналісти, представники
влади та місцевого самоврядування.

"Вкрай важливим завданням для об#
ласного центру на найближчі роки є роз#
будова території, адже ми розуміємо #
місто живе, поки воно будується, # зазна#
чив секретар міської ради Кропив#
ницького Андрій Табалов, повідомляє
сайт міськради. # Саме тому впроваджен#
ня енергозберігаючих заходів, технологій
і сучасного обладнання у галузі будівниц#
тва є для нас стратегічно важливим
пріоритетом та ключовою складовою пе#
ретворення Кропивницького у сучасне
місто, яке буде не тільки комфортним для
мешканців, але ще й ефективним у плані
використання цих технологій".

Галузева сесії "Будівництво. Енергоз#
береження. Архітектура" муніципально#
го інвестиційного форуму "TIME to
INVEST" складалась з двох робочих час#
тин: дискусійної платформи та практич#
ної платформи. Протягом першої части#
ни форуму виступали, переважно, за#
прошені гості галузевої сесії; на прак#
тичній платформі були представлені до#
повіді на більш предметні теми (модера#
тором практичної платформи сесії вис#
тупала асистент кафедри економіки, ме#
неджменту та комерційної діяльності
ЦНТУ Ілона Царенко). Зокрема, із пре#
зентацією на тему "Реформа у сфері
енергозбереження" виступив доцент
кафедри електротехнічних систем та
енергетичного менеджменту Централь#
ноукраїнського національного технічно#
го університету Іван Савеленко.

Доповідь була повністю присвячена
нововведенням в сфері енергозбере#

ження. Ще 2010#го року Україна ра#
тифікувала договір Європейського
енергетичного співтовариства, взявши
на себе зобов'язання щодо виконання
Директив Європейського Союзу з пи#
тань енергетики, енергозбереження та

енергетичної сертифікації будівель. 
Проте сьогодні ефективне викорис#

тання фінансової допомоги від Євро#
пейського енергетичного співтоварист#
ва та власних коштів місцевих бюджетів
ускладнено відсутністю єдиного реєстру
потенційних об'єктів енергосервісу.

Для виконання вимог Європейських
директив було прийнято національний
план дій з енергоефективності, який до#
зволив отримати фінансування від євро#
пейського економічного союзу в сфері
забезпечення енергоефективності.

Одним із етапів національного плану
дій з енергоефективності стало ухвален#
ня Закону України "Про енергетичну
ефективність будівель", що запроваджує
обов'язкову сертифікацію енергетичної
ефективності з 01 липня 2019 року (за#
кон спрямований на зменшення спожи#
вання енергії). В результаті виконання
національного плану дій з енергоефек#
тивності найбільший ефект очікується от#
римати від побутового сектора. 

Як зазначається в доповіді Івана Са#
веленка, найбільша частка витрат в
структурі споживання енергії в побуто#
вому секторі припадає на системи опа#
лення та вентиляції домогосподарств.
Підвищити ефективність роботи даних
систем можливо за рахунок мо#
дернізації теплової оболонки будівлі
або за рахунок підвищення ефектив#
ності їх роботи. З досвіду європейських
країн відомо, що підвищення класу

енергоефективності веде до зменшен#
ня витрат на 10#25% та збільшення
оціночної вартості житла до 11%.

Для виявлення проблем потрібне
проведення енергетичної сертифікації
будинків та обстеження їх інженерних

систем. Енергетичний сертифікат
будівлі містить достатньо інформації,
яка допоможе визначити фінансові та
технічні ризики для енергосервісної
компанії. Наявність інформації про ви#
киди парникових газів на об'єкті дозво#
лить залучити гранти або участь в інвес#
тиційних програмах від Європейського
економічного союзу. Сертифікат має
термін дії 10 років і повинен бути
замінений при виконанні реконструкції
інженерних систем та/або тепломо#
дернізації.

До 23 липня 2019 року сертифікацію
енергетичної ефективності об'єктів
будівництва може здійснювати інже#
нер#проектувальник. Потім # сертифіко#
вані енергоаудитори. Атестація фа#
хівців, які хочуть проводити енергетичну
сертифікацію та обстеження інженер#
них систем будівель, проводиться в 39
закладах вищої освіти України, у тому
числі, в Центральноукраїнському націо#
нальному технічному університеті. 

Нагадаємо, нещодавно в ЦНТУ про#
ходили перші іспити фахівців із сер#
тифікації енергетичної ефективності та
обстеження інженерних систем. Про
підготовку енергоаудиторів при Центрі
енергозбереження, енергетичного ме#
неджменту і консалтингу кафедри елек#
тротехнічних систем та енергетичного
менеджменту ЦНТУ можна прочитати
сайті університету.
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Інвестиції
та реформи в сфері
енергозбереження
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У середині травня Національне агент#

ство України з питань державної служби
проводило в багатьох закладах вищої
освіти нашої країни серію інформаційно#
просвітницьких заходів під загальною на#
звою "Право на державну службу", мета
яких # розповісти студентам про державну
службу (зокрема, як про перспективний
варіант працевлаштування для молодих
спеціалістів без досвіду роботи). В Кірово#
градській області такий захід проходив в
Центральноукраїнському національному
технічному університеті.

На зустріч зі студентами ЦНТУ завітали
держслужбовці Кропивницького, а також
начальник міжрегіонального управління
Національного агентства України з питань
державної служби у Полтавській та Кіро#
воградській областях, магістр державного
управління Володимир Люлька.

"Від держслужбовців багато в чому за#
лежить доля нашої держави. В найтяжчі
часи вони намагаються втримати важелі
управління державою. Вони намагаються
реформувати державну службу, зробити її
більш ефективною, більш ближчою до по#
треб людей, # звернувся до аудиторії про#
ректор ЦНТУ із наукової роботи, професор
Олександр Левченко. # Зараз ви маєте чу#
дову нагоду почути від наших гостей про
те, як змінюється державна служба, які
пріоритети та які перспективи державної
служби в Україні".

Минулого року на базі ЦНТУ працюва#
ли курси проекту "Децентралізація прино#
сить кращі результати та ефективність"
(DOBRE), від польсько#українського "Кон#
сорціуму Університетів DOBRE" ("Кон#
сорціум…" створено за участі Мало#
польської школи публічного адміністру#
вання Краківського економічного універ#
ситету та українських ЗВО і центрів підви#
щення кваліфікації семи регіонів України,
де впроваджується проект DOBRE). Одним
зі слухачів цих курсів була завкафедрою
державного управління ДНЗ "Центр пе#
репідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, ор#
ганів місцевого самоврядування, держав#
них підприємств, установ, організацій
Кіровоградської ОДА" Тетяна Дмитренко.
Користуючись нагодою, Олександр Лев#
ченко вручив Тетяні Дмитренко
відповідний сертифікат від Малопольської
школи публічного адміністрування Кра#
ківського економічного університету. 

Які спеціалісти потрібні на державній
службі? Хто такий державний службо#
вець? Чому варто пройти стажування в
органах державної влади? Як знайти ва#
кансії на посади державної служби? Які
найпоширеніші міфи про державну служ#
бу? Про ці питання студентам розповів на#
чальник міжрегіонального управління
Національного агентства України з питань
державної служби у Полтавській та Кіро#
воградській областях Володимир Люлька. 

"Ми віримо, що молодь # рушійна сила
держави, # говорить Володимир Люлька. #
Саме тому державна служба омоло#
джується та змінюється. Три роки топу було
прийнято новий Закон України "Про дер#

жавну службу". Це дуже прогресивний за#
кон. Я спілкувався з багатьма іноземними
колегами і вони казали, що наш закон
"Про державну службу" # європейський, не
гірший від аналогічних законів країн
Західної Європи. Але нам потрібні люди,
який будуть цей закон впроваджувати. Це
молодь, яка працюватиме на державній
службі. Я спробую довести вам, що зараз
лице державної служби змінюється. І спро#
стую кілька міфів про державну службу".

Серед таких міфів # стереотипна думка,
що на державну службу неможливо потра#
пити без потрібних знайомств. Як роз#
повів Володимир Люлька, насправді #
можливо: прийом на державну службу
здійснюється за результатами відкритого
конкурсу. Наявні вакансії та кваліфі#
каційні вимоги до кандидатів наведено на
єдиному порталі вакансій державної
служби # він знаходиться в вільному до#
ступі в мережі Інтернет. На багато посад
приймаються молоді спеціалісти без
досвіду роботи.

За словами Володимира Люльки, дер#
жавна служба впроваджує сучасні інфор#
маційні технології та різноманітні елек#
тронні сервіси, які переводять частину ро#
боти в он#лайн. Державна служба універ#
сальна, отже потребує фахівців різного
профілю: юристів, економістів, ІТ#
спеціалістів, фахівців з міжнародних
відносин. Галузеві департаменти та уп#
равління потребують спеціалістів із транс#
порту, промисловості, екології, агропро#
мислового комплексу тощо.

Як приклад молодого фахівця, для яко#
го державна служба стала першим робо#
чим місцем, перед студентами виступила
гість інформаційного заходу "Право на
державну службу" Анастасія Садова. Пані
Анастасія розповіла, як лише минулого ро#
ку закінчила за юридичною спеціальністю

Харківський національний педагогічний
університет імені Сковороди. Державна
служба дівчину зацікавила тим, що дозво#
ляла поборотися за місце роботи без по#
переднього досвіду. На державну службу
Анастасія потрапила за результатами кон#
курсу. "Робота мені подобається. Є мож#
ливість навчатися, розвиватися", # підсу#
мовує Анастасія Садова.

Розповідаючи про алгоритм пошуку
потрібної інформації на порталі вакансій
на сайті Державної служби, начальник
міжрегіонального управління Національ#
ного агентства України з питань державної
служби у Полтавській та Кіровоградській
областях Володимир Люлька навів прикла#
ди актуальних вакансій управлінь та
відомств на території Кіровоградщини (хо#
ча так само можна знаходити інформацію
по будь#якому регіону України).

"20 років тому мені порадили піти пра#
цювати на державну службу, # говорить
Володимир Люлька. # Я тоді сумнівався,
але спробував і, зрештою, не шкодую. За#
раз від вас ніхто не вимагає, щоб завтра
ви усі обов'язково пішли влаштовуватися
на державну службу. Ні. Вам обирати де
працювати. Ми намагалися довести вам,
що державна служба # це варіант першого
робочого місця, варіант початку кар'єри, і
не самий поганий варіант".

Для довідки: в Центральноукраїнсько#
му національному технічному університеті
на факультеті економіки та менеджменту
здійснюється підготовка фахівців за
спеціальністю 281 "Публічне управління
та адміністрування".

Фотоальбом заходу "Право на державну
службу" можна переглянути на сторінках
університету у соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Державна служба
як початок кар’єри
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В Центральноукраїнському національ#

ному технічному університеті відбулось
вручення сертифікатів про підвищення
кваліфікації викладачам навчального за#
кладу, які навчаються на курсах польсько#
українського "Консорціуму Університетів
DOBRE" та проходили стажування в універ#
ситеті "Люблінська Політехніка" (Польща).

"Консорціум Університетів DOBRE"
створено в рамках проекту Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) "Децент#
ралізація приносить кращі результати та
ефективність" (DOBRE). До складу кон#
сорціуму входять заклади вищої освіти та
центри підвищення кваліфікації семи
регіонів України, де впроваджується про#
ект DOBRE, а також Малопольська школа
публічного адміністрування Краківського
економічного університету (Польща).

Курси "Консорціуму Університетів
DOBRE" на базі ЦНТУ розпочались мину#
лого року, на даних курсах навчаються
викладачі університетів обласного центру,
представники органів місцевого самовря#
дування, представники об'єднаних тери#
торіальних громад регіону тощо. Курси
складаються з декількох етапів,
відповідно, по завершенні кожного з
етапів стажування учасники отримують
відповідні сертифікати.

Стажування викладачів двох еко#
номічних факультетів Центральноукра#
їнського національного технічного універ#
ситету, організованому в рамках співпраці
між ЦНТУ та університетом "Люблінська
Політехніка" (Польща), відбувалсь за про#
грамою "Методика викладання еко#
номічних дисциплін: порівняльний аспект
Польща#Україна" складалось із двох час#
тин. Перша частина # заняття в Польщі на
базі університету "Люблінська Полі#
техніка", друга # індивідуальні заняття за
допомогою системи дистанційної освіти
польського навчального закладу. Учасни#
ки стажування отримують сертифікати від
"Люблінської Політехніки".

"Мета стажувань викладачів одна #
підвищення якості освітніх послуг нашого
університету, # говорить проректор ЦНТУ з
наукової роботи, професор Олександр Лев#
ченко. # Сучасний світ змінюється швидко,
ми намагаємось відповідати сучасним
європейським вимогам, тому вивчаємо
досвід європейських університетів в сфері

менеджменту, в сфері публічного адмі#
ністрування. Викладачі ЦНТУ, які стажува#
лись за кордоном або навчались в закор#
донних університетах, вивчали методику
викладання різних дисциплін студентам іно#
земних університетів, відповідно, отримали
певний досвід, який зможуть реалізувати
тут, викладаючи вже нашим студентам.

Нещодавно ми підписали договір про
співпрацю з "Люблінською Політехнікою",
яким передбачено, зокрема, створення
спільної магістратури за програмою
"подвійних дипломів". Перед цим представ#
ники "Люблінської Політехніки" перевіряли
наші навчальні плани, перевіряли наших сту#
дентів, наскільки вони готові навчатися в
польському університеті. І те, що таку
магістратуру було відкрито і перші студенти
ЦНТУ вже поступили на навчання за
спільною польсько#українською програмою,
говорить про те, що якість наших освітніх по#
слуг знаходиться на належному рівні".

Відповідно до нормативних вимог, викла#
дачі ЗВО мають підвищувати власну
кваліфікацію, щонайменше, раз на п'ять років.

"Багато залежить від бажання викла#
дача змінюватись, # вважає професор
Олександр Левченко. # Якщо викладач хо#
че бути сучасним фахівцем, він не чекати#
ме всі п'ять років, а намагатиметься
постійно вдосконалювати свій рівень. Я
часто спілкуюсь з викладачами різних ка#
федр нашого університету і знаю, що бага#
то викладачі, які нещодавно проходили
стажування, вже шукають наступні про#
грами підвищення кваліфікації. У тому
числі # закордонні стажування, програми
обмінів викладачами з іноземними
університетами тощо. У всіх них великі
плани. А найголовніше # підвищення про#
фесійно#кваліфікаційного рівня наших
викладачів сприятиме покращенню якості
освіти в ЦНТУ".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Декан факультету обліку та фінансів
Центральноукраїнського національного
технічного університету, професор кафед#
ри аудиту та оподаткування Наталія
Шалімова і доцент кафедри бухгалтерсько#
го обліку ЦНТУ Олександр Гай склали іспи#
ти та отримали сертифікати від Cambridge
Assessment English, що підтверджують
рівень володіння англійською мовою рівня
Upper#Intermediate (В2).

На кафедрі бухгалтерського обліку Цен#
тральноукраїнського національного техніч#
ного університету два роки викладається
дисципліна "Ділова іноземна мова в обліку
та аудиті" англійською мовою. Для складан#
ня робочих програм та для викладання да#
ного предмету викладач обов'язково пови#
нен мати сертифікат щодо володіння
англійською мовою рівня В2 та вище. Чи#
тає дисципліну доцент кафедри бухгал#
терського обліку ЦНТУ Олександр Гай.

Термін дії його попереднього сертифікату
В2 добігав завершення, тому викладач
склав іспити на сертифікат Cambridge
English, який має необмежений термін. 

Декан ФОФ, професор Наталія Шалімо#
ва є одним з організаторів факультетсько#
го англомовного розмовного клубу "In The
Know", тому також вирішила пройти іспити
тесту First Certificate in English.

Cambridge Assessment English є части#
ною Кембриджського університету. Щоро#
ку екзамени Cambridge Assessment English
складають понад 5 мільйонів людей у 130
країнах світу. Більше 20 000 університетів,
роботодавців, міністерств та інших ор#

ганізацій довіряють екзаменам та ква#
лафікаціям Cambridge Assessment English.
У Кропивницькому ці екзамени можна
скласти на базі сертифікованого центру
при льотній академії НАУ.

Загалом, засідання англомовного роз#
мовного клубу "In The Know" факультету
обліку та фінансів регулярно відвідує
більше десятка викладачів факультету (які
також займаються на курсах англійської
мови в ЦНТУ). В планах факультету
збільшення числа викладачів кафедр
ФОФ, яки мають сертифікати щодо во#
лодіння англійською мовою на рівні В2 та
вище, а також збільшення кількості дис#
циплін, які викладатимуться англійською.

Підвищення кваліфікації
викладачів – покращення
якості освіти

Більше викладання англійською

на факультеті обліку та фінансів
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Зі святковою промовою до випуск#
ників звернувся ректор Центральноук#
раїнського національного технічного
університету, професор Михайло Черно#
вол: "Я теж колись був студентом, і я ро#
зумію, що зараз у вас різні відчуття,
різні настрої. Хтось радіє, що навчання
в університеті закінчилось, хтось # су#
мує. Дехто пригадує все добре, що з ним
трапилось під час навчання, дехто # зга#
дує неприємні моменти: можливо, не з
першого разу здав екзамен, або отри#
мав від викладача не ту оцінку, на яку
сподівався. Але, повірте моєму
життєвому досвіду, пройде час і все по#
гане забудеться, залишаться тільки
добрі спогади. І кожен з вас потім буде
казати: найкращі роки # це студентські
роки. Роки навчання в університеті". 

"Я бажаю вам стати успішними людь#
ми, # звернувся до випускників Михайло
Черновол. # Успіх може бути різним, і ду#
же часто людина сама визначає, досяг#
ла вона успіхів, чи ні. Дехто з вас стане
успішним у бізнесі, хтось буде успішним
в сімейному житті, дехто досягне успіху
в політиці, дехто – в громадському
житті. Університет – це не тільки ауди#

торії, лабораторії, викладачі, студенти, а
ще й випускники. Ми # регіональний
університет, ми не можемо порівнювати
себе з університетами Києва, Харкова
та інших великих міст, але ви можете по#
бачити, що більшість успішних людей
Кіровоградщини # це наші випускники.
Сім народних депутатів України, шість
голів Кіровоградської обласної держав#
ної адміністрації, чотири міські голови
обласного центру, відомі підприємці та
бізнесмени. Є.Бахмач, С.Березкін, О.Та#
балов, С.Тарасов, П.Штутман, О.Горбу#
нов, А.Райкович # насправді таких ви#
пускників дуже багато, я навіть не змо#
жу зараз всіх назвати… Цього року наш
університет відзначає невеличкий
ювілей: 90 років з моменту створення
навчального закладу. З цієї нагоди ми
надрукуємо друге видання збірки "Ви#
пускники ЦНТУ". Звичайно, ми не
маємо можливості внести до збірки усіх
випускників університету, їх декілька

десятків тисяч. До збірки потраплять
державні діячі, керівники підприємств,
видатні вчені, військові тощо. Я би дуже
хотів, щоб у третьому виданні збірки бу#
ли ваші прізвища, а на стенді "Видатні
випускники" на другому поверсі універ#
ситету з'явились ваші фотографії. Вітаю
вас з цим урочистим моментом. Бажаю,
в першу чергу, здоров'я. Бажаю вам
знайти своє місце: і перше робоче
місце, і місце в житті. Дякую, що свого
часу ви обрали для навчання наш
університет!"

Прощаючись з учорашніми студента#
ми, ректор університету, професор Ми#
хайло Черновол запросив випускників
частіше повертатися до навчального за#
кладу. Навіть просто з дружнім візитом.
Але й не виключено, що дехто з випуск#
ників з часом надумає отримати в ЦНТУ
другу освіту. "Людина має вчитися все
своє життя, # говорить Михайло Черно#
вол. # Не лише в Україні, загалом у світі
великий відсоток випускників універси#
тетів потім працюють не за
спеціальністю. Тому дуже часто люди
декілька разів поступають до навчаль#
них закладів та отримують декілька
спеціальностей. В Україні планується
зміни до законодавства, якими буде до#
зволено громадянам декілька разів по#
ступати до навчальних закладів за раху#
нок держбюджету. Зараз ви завершили
навчання, але ніколи не кажіть ніколи.
Коли вам буде потрібна ще одна освіта #
повертайтесь до ЦНТУ".

Фотографії святкової церемонії мож�
на переглянути в окремому альбомі на
сторінках ЦНТУ в соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа

“Знайдіть свої місце
в житті і будьте
успішними людьми”



ММММііііжжжжннннааааррррооооддддннннаааа    ддддііііяяяяллллььььннннііііссссттттьььь8 CТОР.

Стажування від ФОФУ передбачають, що
студент набуває навички за своєю про#
фесією (економіст, менеджер, механіза#
тор, агроном тощо) і паралельно вивчає
іноземну мову. Саме такі лінгвістично#ро#
бочі стажування відповідають статусу
університету. Перспектива таких стажу#
вань # не просто заробіток грошей, а шанс
потім продовжити навчання у Франції, а,
можливо, й знайти роботу у французькій
компанії.

Ми намагаємось заохотити студентів
ще на першому курсі. Проводимо для них
інформаційні зустрічі та розповідаємо про
стажування. Вчитися потрібно швидко, то#
му що на перший рівень стажувань ФОФУ
можна їхати вже після першого курсу
університету. Зазвичай, ми знаходимо до#
статньо багато людей, але потім більшість
відсіюється. І це нормальний процес. Були
випадки, коли у вересні до мене на курси
французької мови записувалось 30#40 сту#
дентів, а потім залишалось відсотків 20. 

Також я проводжу роз'яснювальну ро#
боту серед учнів старших класів в школах.
Пояснюю старшокласникам перевагу не
просто вивчення мови, а комплексного
навчання: знайти собі професію і одночас#
но вивчити іноземну мову. Це набагато
розширює ваші можливості. Можна стати
хорошим агрономом і при цьому добре
знати іноземну мову.

До речі, завдяки інформації про наші
курси французької мови до ЦНТУ вже ціле#
спрямовано поступають випускники шкіл,
які пишуть в анкетах, що їх в університеті
цікавить поєднання стажувань за кордо#
ном із вивченням іноземної мови.

# Курси інтенсивного вивчення фран#
цузької мови в ЦНТУ працюють три роки і
кожного разу приїжджав новий волонтер
із Франції. Як впливає на курси регулярна
заміна викладача?

Лариса Сало: # Якби кожного року
приїжджав один й той самий викладач, це,
можливо, було б простіше для студентів,
оскільки тоді вони б вже знали, як працю#
вати на курсах, і знали, чого очікувати від
викладача. З іншого боку, у нас щоразу бу#
ла б та сама методика й той самий зміст
курсів. Кожен з трьох наших викладачів#
волонтерів має власну методику та свої
особливості викладання. Кожен новий
викладач дає студентам щось нове, щось
цікаве. Думаю, в регулярній заміні викла#
дачів є як недоліки, так і переваги.

# Французи попередньо зв'язуються із
вами до початку курсів. Про що вони роз#
питують перш за все? Чим вони цікавлять#
ся до поїздки до нашого міста?

Лариса Сало: # Обов'язково ми обгово#
рюємо програму курсів. Всі троє викла#
дачів#французів, перш за все, цікавилися
умовами роботи і технічними питаннями: в

якому приміщенні вони працюватимуть зі
студентами? Чи достатньо просторе
приміщення? Чи є доступ до мережі Інтер#
нет, чи є дошка, мікрофон, відео#проектор,
копіювальний апарат тощо. По#друге, їх
цікавить скільки на курсах буде студентів
та який їхній рівень підготовки.

Але що мене вразило? Жодного разу
жоден з викладачів не починав розмову з
питань: де він буде жити, чим його будуть
годувати? Ми, як співорганізатори курсів,
створюємо їм нормальні умови для роботи
й відпочинку. І гостей повністю влаштову#
ють умови, які ми пропонуємо, проте для
них це не головне питання.

Знаєте, чому вони всі невибагливі? Бо
вони волонтери. У Франції дуже великий
відсоток громадян з юного віку зай#
мається волонтерством, тому у них сильні
традиції волонтерства.

– До початку курсів викладачі не роз#
повідають про речі, які вони хотіли б поба#
чити, почути, скуштувати в нашому місті?
Такий собі "райдер".

Лариса Сало: # Вони дуже невибагливі
люди, й жоден з них жодного разу не ста#
вив якихось вимог. Звісно, кожного разу я
запитувала, чи існують якісь продукти, які
хтось з них не вживає? Всі троє відповіда#
ли, що вони не перебирають їжею.

Оскільки я займалась організацією
харчування гостей, можу розказати, як ми
їх годуємо.

Сніданок. Французи, взагалі, дуже кон#
сервативні щодо сніданку. В цьому питанні
майже вся Франція одностайна: кава або
чай; круасан або булочка або печиво;
можливо, йогурт. Нічого більше вони
вранці не їдять. Тому ми заздалегідь за#
безпечуємо набір продуктів для сніданків,
які їдять французи, й за необхідністю пе#
редаємо туди, де мешкають гості.

Курси мають обідню перерву три#
валістю в одну годину. Зазвичай, я домо#
вляюсь в одному з закладів харчування в
районі університету, що ми кожного дня бу#
демо приходити до них на обід.

Вечеря – це вже простір для фантазії.
Вечірній час після занять # це поєднання
прогулянки містом, відпочинку та вечері в
одному з кафе. Зазвичай, гостей цікав#
лять страви традиційної української кухні.
Зокрема, усім трьом дуже сподобались
наші вареники!

Маршрути прогулянок містом ми скла#
даємо заздалегідь, виходячи з інтересів
гостя. Комусь більше цікавий художній му#
зей, комусь # краєзнавчий музей. Усіх
трьох цікавило подивитись собори ортодо#
ксальної православної церкви. Усім спо#
добався наш Дендропарк. Усіх вразила
архітектура старовинних будівель міста та
історичних пам'яток Кропивницького.
Центральну частину міста ми обійшли
пішки майже повністю. Всі із задоволен#
ням відвідали наш академічний театр. 

Якщо випадає така можливість, я
обов'язково запрошую викладача#фран#
цуза на постановку "Кайдашевої сім'ї", це
безпрограшний варіант познайомити їх із
частинкою історії України. Костюми, музи#
ка, емоції: цей спектакль просто наповне#
ний нашими культурними традиціями. 

Студенти#слухачі курсів також долучають#
ся до прогулянок містом, до відвідин парків
та музеїв, оскільки для них це хороша роз#
мовна практика. Студенти намагаються са#
мостійно розповідати гостям про місто та
про історію міста французькою мовою. 

# До речі, під час курсів викладачі та#
кож вчать студентів, як поводити себе у
незнайомому місті, як не загубитись, як
спитати дорогу…

Лариса Сало: – Насправді це надзви#
чайно важлива навичка. Із власного
досвіду відвідин Франції знаю: якщо запи#
тати у 20#ти людей про потрібну вулицю
або площу, всі 20 вкажуть дорогу по#різно#
му і різними фразами. Тому дуже важливо
знати нюанси, які добре пояснюють саме
носії французької мови.

# Самі викладачі#волонтери розповіда#
ли, що вони не вчать мові з нуля (за два
тижні вивчити іноземну мову неможливо),
вони, перш за все, вчать навичкам, які до#

Як французькі волонтери навчають

студентів Кропивницького іноземній мові
(Продовження. Початок на 1й стор.)
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поможуть молодим людям не розгубитися
у франкомовному середовищі.

Лариса Сало: # Так. А ще вони навча#
ють, як правильно самостійно займатися
вивченням іноземної мови. Вони із влас#
ного досвіду викладають такі речі, про які
ви не прочитаєте в жодному підручнику.
Цими моментами курси дуже корисні для
студентів. Мені є з чим порівнювати. З ци#
ми студентами ми вчимо мову з осені по
весну і потім продовжуємо заняття вже
після курсів FLE. "До" та "після" курсів # це
абсолютно різні рівні розуміння та спілку#
вання. Студенти вже можуть спокійно пра#
цювати самостійно, просто отримуючи
завдання. Це супер!

# Чи справджуються ваші очікування від
проекту? Які успіхи студентів, які відвідува#
ли курси французької мови в ЦНТУ?

Лариса Сало: # Коли ми тільки розпочи#
нали співпрацювати із "Федерацією
обмінів Франція#Україна", то хвилювались
за те, як наші студенти покажуть себе,
оскільки університет узяв на себе велику
відповідальність перед міжнародними ор#
ганізаціями, що задіяні в цьому проекті.
ФОФУ співпрацює в Україні лише з
декількома десятками закладів вищої
освіти, тому наші студенти, наш універси#
тет повинні виглядати на найвищому рівні.

Курсам французької мови передує
серйозний підготовчий процес. Щоб підго#
тувати групу студентів, яка зможе працюва#
ти на інтенсивних курсах, потрібно працю#
вати, фактично, два семестри, починаючи з
вересня попереднього календарного року. 

Так сталося, що зараз у нас майже
повністю оновився склад учасників
курсів. Більшість франкомовних студентів,
які починали разом з нами навесні 2017
року, вже завершили навчання універси#
теті. До цього вони встигли пройти одне#
два стажування. Одна з випускниць курсів
2017 року Анна Криворотенко, зараз нав#
чається в аспірантурі ЦНТУ. Аня дуже до#
бре знає французьку, пройшла багато ста#
жувань у Франції за різними програмами,
і зараз допомагала нам в проведені за#
нять курсів французької мови.

Цього року на курсах працювали, пере#
важно, студенти, які прийшли до універси#
тету восени минулого року. Їхня мета #
підготуватися до стажувань літа 2020 ро#

ку. Відбір на цьогорічні стажування прохо#
див минулого жовтня, і на той час
більшість наших студентів, окрім однієї
студентки, мала недостатній рівень фран#
цузької мови, щоб претендувати на стажу#
вання вже цього літа. Але після жовтневої
співбесіди вони вивчали мови всю зиму,
всю весну, прослухали курси викладача
FLE, і якби комісія з відбору приїхала за#
раз, я впевнена, цього разу вони б точно
пройшли відбір. Нічого страшного, поче#
кають наступної комісії в жовтні, і на ста#
жування 2020#го року поїдуть більш підго#
товленими. 

Із тих студентів, що вивчають французь#
ку вже декілька років, цього літа троє впер#
ше поїдуть на стажування за програмами
ФОФУ, ще одна студентка, Олена Федорчен#
ко, поїде вже на своє третє стажування. 

Новачки програми будуть два місці жи#
ти у французьких родинах, працюватимуть
разом з ними по господарству, вдоскона#
люючи свій рівень французької мови.
Фактично, для них це будуть двомісячні
курси розмовної французької, проведені
безпосередньо у Франції, за умови, що не
потрібно хвилюватися за харчування та
проживання. 

В попередні сезони за програмами
ФОФУ від Центральноукраїнського націо#
нального технічного університету на ста#
жування до Франції їздило п'ять#шість сту#
дентів щороку. Це були стажування першо#
го та другого рівнів, тривалістю від двох до
чотирьох місяців. Троє студентів: Олена
Федорченко, Максим Петленко і Денис
Шкляренко пройшли стажування третього
рівня, наступні кроки після якого # мож#
ливість навчання у Франції. 

Саме тому я й кажу: такі стажування важ#
ливі, оскільки передбачають й набуття прак#
тичних навичок, й вивчення мови для про#
довження навчання. Ми, університет, маємо
готувати таку молодь, яка в своєму житті
зможе не просто працювати, а й навчатися. 

# Викладачі#французи не розповідали
вам про свої враження від курсів та пере#
бування в ЦНТУ? 

Лариса Сало: # По завершенні курсі вик#
ладачі пишуть детальний звіт, копії якого
надсилаються усім учасникам проекту, то#
му я знаю, якої вони думки про наших сту#
дентів та про наш навчальний заклад. Це

не секретна інформація. 
Зазвичай, викладачі надають характе#

ристику кожному студенту, з яким працюва#
ли на курсах, оцінюють комунікабельність,
працездатність студентів, здатність засво#
ювати новий матеріал. Інколи оцінюють по#
тенціал і можливості студента.

Загалом відгуки викладачів#французів
дуже позитивні. Вони відзначають в на#
ших студентах їхню вмотивованість, вели#
ку самовіддачу, зацікавленість в таких
курсах та прогрес у навчанні. Для викла#
дачів це головне. Оскільки вони сюди
їдуть не подивитись нове місто, а працю#
вати, викласти свою методику й отримати
зворотній ефект. Також французи відміча#
ли зацікавленість керівництва та викла#
дачів нашого навчального закладу в ре#
алізації проектів "Федерації обмінів
Франція#Україна".

Всі викладачі#волонтери залишились
задоволеними умовами роботи, відно#
шенням до них, і всі написали, що їм шале#
но сподобалось наше місто. Від студентів
та міста всі в захваті. Вони радять наступ#
ним викладачам#волонтерам їхати до
ЦНТУ викладати курси французької мови. 

Бонусом до цьогорічних курсів інтен#
сивного вивчення французької мови в
ЦНТУ стали ще одні курси французької #
від магістранта університету Савуа Мон#
блан Моран Пла. 

Цього року президент "Федерації
обмінів Франція#Україна" Жак Форжерон
започаткував новий проект співпраці
ФОФУ з українськими навчальними за#
кладами: запрошення в Україну на прак#
тику студентів лінгвістичних університетів
Франції. Першими двома містами, які
приймали таких практикантів, стали Кри#
вий Ріг і Кропивницький. 

Моран навчається у відділені універси#
тету Савуа Монблан, що базується в місті
Шамбері. Там готують студентів, які по за#
вершенні університету працюватимуть як
волонтери із викладання французької мо#
ви в різних країнах світу. Протягом нав#
чання в магістратурі студенти даного
відділення проходять дві обов'язкові
практики за кордоном. Відповідно, в рам#
ках своєї двомісячної практики Моран
Пла й викладала студентам ЦНТУ фран#
цузьку мову. 

Чи буде продовжено курси інтенсивно#
го вивчення французької мови в Цент#
ральноукраїнському національному
технічному університеті наступного сезо#
ну? Продовження проекту залежить від
декількох факторів, зокрема, від досвіду
роботи та відгуків викладачів#волонтерів
із Франції, від успішності студентів, навіть
від бажання українського навчального за#
кладу співпрацювати із французами.
ЦНТУ відповідає необхідним критеріям,
отже, на думку доцента Лариси Сало,
вірогідність того, що наступної весни в
Центральноукраїнському національному
технічному університеті знов працювати#
муть курси інтенсивного вивчення фран#
цузької мови, є дуже й дуже високою.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв
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ппррооффссппііллккооввуу  ддііяяллььннііссттьь..  ТТааккоожж  ввііддззннааччииллии
ппееррееммоожжцціівв  ккооннккууррссуу��оогглляяддуу  ннаа  ккрраащщуу
ккііммннааттуу  ггууррттоожжииттккуу  іі  ссттууддееннттіівв��ааррттииссттіівв  ммоо��
ллооддііжжннооггоо  ккллууббуу  ууннііввееррссииттееттуу..

У своєму нинішньому форматі конкурс
"Гордість Національного" в Центральноук#
раїнському національному технічному
університеті проходить вже вп'яте (2014,
2016, 2017, 2018, 2019 рр.). Мета даної
програми # заохотити студентів, які у поза#
навчальний час займаються наукою,
творчістю, спортом, громадською
діяльністю. Призові номінації конкурсу:
"Наукова гордість", "Профспілкова
гордість", "Громадський діяч", "Творча
гордість" "Спортивна гордість" за кожним
факультетом зокрема та по університету
загалом. Зазвичай, нагородження лауре#
атів конкурсу "Гордість Національного"
відбувається наприкінці травня на го#
ловній площі ЦНТУ. 

Зі святковою подією студентів привіта#
ли проректор із наукової роботи ЦНТУ,
професор Олександр Левченко та
керівник Центру з виховної роботи універ#
ситету Олег Бевз. 

Голова Студпрофкому ЦНТУ Олег Бурла#
ков та Вікторія Демчик оголосили пере#
можців конкурсу "Гордість Національного"
2018 року за факультетами.

ААггррооттееххннііччнниийй  ффааккууллььттеетт  
(Факультет сільськогосподарського

машинобудування)
"Наукова гордість АТФ" # Володимир

Грабчак (ПМ#15), Владислав Снісаренко
(АГ#15);

"Профспілкова гордість АТФ" # Олек#
сандр Філіпов (АІ#18); 

"Творча гордість АТФ" # Владислав
Скляров (АГ#16#1);

"Спортивна гордість АТФ" # Юсіф Ейва#
зов (АГ#18#2);

"Гордість АТФ" # Катерина Осадча (ЕО#15).
ММееххааннііккоо##ттееххннооллооггііччнниийй  ффааккууллььттеетт

"Наукова гордість МТФ" # Олександр
Прокопов (ПМ(ТМ)#17#3ск);

"Громадський діяч МТФ" # Максим
Грішин (КІ#16); 

"Профспілкова гордість МТФ" # Олек#
сандр Ткаченко (КБ#18);

"Творча гордість МТФ" # Богдан Завго#
родній (ПМ(МО)#16#3ск); 

"Спортивна гордість МТФ" # Олексій
Савченко (КІ#17); 

"Гордість МТФ" # Орина Старкіна (КІ#15).
ФФааккууллььттеетт  ааввттооммааттииккии  ттаа  ееннееррггееттииккии

"Наукова гордість ФАЕ" # Данило Гахов
(КМ#18);

"Профспілкова гордість ФАЕ" # Анас#
тасія Дудченко (КМ#18); 

"Творча гордість ФАЕ" # Ярослав Іщак
(КМ#17);

"Спортивна гордість ФАЕ" # Андрій Бой#
ко (КМ#18);

ФФааккууллььттеетт  ббууддііввннииццттвваа  ттаа  ттррааннссппооррттуу  
(Факультет проектування та експлуа#

тації машин)
"Наукова гордість ФБТ" # Анатолій Ткач

(МЗ#17#3ск);
"Громадський діяч ФБТ" # Владислав

Носик (БІ#17);
"Профспілкова гордість ФБТ" # Аліна

Шиндер (БІ#16);
"Спортивна гордість ФБТ" # Богдан Про#

зоров (БІ#17);
"Гордість ФБТ" # Тарас Грачов (АТ#16).
ФФааккууллььттеетт  ееккооннооммііккии  ттаа  ммееннеедджжммееннттуу

"Наукова гордість ФЕМ" # Ростислав
Рєдрєєв (ПА#16);

"Громадський діяч ФЕМ" # Дмитро Бабак
(АДМ#18м), Оксана Сівірян (УП#18#3ск);

"Профспілкова гордість ФЕМ" # Валерія
Ковальова (ЕП#16); 

"Творча гордість ФЕМ" # Катерина Би#
кова (МЕ#17);

"Спортивна гордість ФЕМ" # Рустам Рах#
манкулов (МЕ#19#3ск);

"Гордість ФЕМ" # Євген Шаповал (МЕ#18).
ФФааккууллььттеетт  ооббллііккуу  ттаа  ффііннааннссіівв

"Наукова гордість ФОФ" # Карина Кур#
маз (ОА#15);

"Громадський діяч ФОФ" # Дмитро Ше#
люженко (ОО#18); 

"Профспілкова гордість ФОФ" # Олек#
сандра Мороз (МЕВ#17); 

"Творча гордість ФОФ" # Людмила Мар#
тиненко (МК#18), Анна Назаренко (ОО#16);

"Спортивна гордість ФОФ" # Андрій Го#
ловко (ОО#18);

"Гордість ФОФ" # Анастасія Платонова
(ОО#18).

ППееррееммоожжцціі  ууннііввееррссииттееттссььккооггоо  ккооннккууррссуу
""ГГооррддііссттьь  ННааццііооннааллььннооггоо""  ##  22001199

"Наукова гордість ЦНТУ" # Юлія Агура
(ФЕМ, МЕ#16), Анастасія Калашнікова
(ФОФ, ОА#15);

"Громадський діяч ЦНТУ" # Олександр
Кириченко (ФЕМ, УП#16); 

"Профспілкова гордість ЦНТУ" # Оксана
Грушанська (ФОФ, ФС#18м); 

"Спортивна гордість ЦНТУ" # Кирило Ро#

гач (ФАЕ, АК#18м);
"Гордість ЦНТУ" # Вікторія Демчик (ФЕМ,

УП#15). 
Переможці конкурсу#огляду Студпроф#

кому ЦНТУ на кращу кімнату в гуртожитку:
Ольга Косенко (гуртожиток №1); Аліна
Шиндер, Аліна Перебийніс (гуртожиток
№2); Сніжана Бабанська, Ольга Шпильо#
ва, Аліна Лук'яненко (гуртожиток №4);
Марія Степанова, Світлана Чечун (гурто#
житок КІК ЦНТУ). 

Також під час урочистостей були
відзначені студенти#артисти молодіжного
клубу ЦНТУ. У номінації "вокальні успіхи":
Людмила Мартиненко (ФОФ, МК#18) і
Юлія Притиковська (ФЕМ, МЕ#17). 

За акторську майстерність: Анастасія Ка#
лашнікова (ФОФ, ОА#15), Ярослав Іщак
(ФАЕ, КМ#17), Вікторія Демчик (ФЕМ, УП#15).

За хореографічну майстерність: Анас#
тасія Бідненко (ФОФ, ЕК#17), Вікторія Лап#
ша (ФОФ, МК#17), Олександр Філіпов
(АТФ, АІ#18). 

За участь у вокально#інструментально#
му ансамблі університету: Богдан
Підхлібний (МТФ, КІ#16#3ск), Данило Гахов
(ФАЕ, КМ#18), Владислав Кострик (ФАЕ,
КМ#18).

За гумористичні здібності: Аліна Лев#
ченко (ФЕМ, ІС#18), Євгеній Шелест (ФОФ,
ЕК#17#3ск), Дмитро Казбеков (МТФ, КІ#16#
3ск), Олександр Вітошко (МТФ, КІ#16#3ск). 

За вокально#інструментальні успіхи та
гумористичні здібності: Ганна Пупченко
(ФЕМ, ІС#18), Софія Бєлік (ФОФ, МК#18),
Богдан Завгородній (МТФ, ПМ(МО)#16#
3ск), Вероніка Ахмадієва (АТФ, АІ#18). 

Повний фотозвіт церемонії нагоро�
дження переможців конкурсів можна пе�
реглянути на сторінках ЦНТУ у соціальних
мережах.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ССттууддппррооффккооммуу  ЦЦННТТУУ

Лауреати
ювілейного конкурсу
"Гордість Національного"



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 11 CТОР.

Студент четвертого курсу кафедри сільськогосподарського
машинобудування Центральноукраїнського національного
технічного університету Андрій Лєщик виборов ІІІ місце Все#
української студентської олімпіади з дисципліни "Основи охо#
рони праці" (в заліку представників технічних університетів).
ІІ етап олімпіади, участь в якому взяло майже 130 студентів із
49 закладів вищої освіти України, проходив в Луцькому
національному технічному університеті. 

Олімпіада тривала два дні. В перший день учасники всеук#
раїнської олімпіади вирішували теоретичні питання (у вигляді
електронного комп'ютерного тесту на 60 питань) відповідно
до змісту нормативної дисципліни "Основи охорони праці", на
другий день студенти розв'язували практичні завдання, побу#
довані на базі реальних кейсів з охорони праці. Студенти зма#
галися в різних групах, в залежності від рівня вивчення даної
дисципліни в своєму навчальному закладі. Наприклад, до
однієї групи входили представники закладів вищої освіти, в
яких здійснюється підготовка фахівців за спеціалізацією

"Охорона праці"; до іншої групи # студенти технічних універси#
тетів; до третьої групи # студенти педагогічних навчальних за#
кладів тощо. Загалом учасників олімпіади розподілили на
шість груп, в кожній з яких визначали по три призери. 

Студент четвертого курсу кафедри сільськогосподарського
машинобудування ЦНТУ Андрій Лєщик виборов ІІІ місце
олімпіади в групі технічних університетів. За підготовку сту#
дента до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни "Основи охорони праці" відповідав
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
ЦНТУ Петро Лузан. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ССГГММ  ЦЦННТТУУ

3#го червня на базі Кропивницького
інженерного коледжу Центральноук#
раїнського національного технічного
університету розпочався VI сезон попу#
лярного просвітницького проекту "Літня
школа". Протягом двох тижнів майже 30
учнів восьмих класів загальноосвітніх
шкіл обласного центру знайомитимуть#
ся з особливостями професій, яким нав#
чає інженерний коледж ЦНТУ. 

"Літню школу" з самого початку було
задумано як гуманітарно#соціальний
проект, мета якого # допомогти школя#
рам відкрити для себе світ професій, #
пояснює директор Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ Микола Сто#
рожук. Учні шкіл на два тижні начебто
самі стають студентами коледжу і за до#
помогою спеціальних занять (які прово#
дяться в ігровій, інтерактивній формі)
знайомляться з однією із професій, які
можна набути в інженерному коледжі.
Крім цього гостям обов'язково розка#
жуть про сам навчальний заклад. 

"Ви дізнаєтесь, що таке коледжі, яке
їх місце в структурі освіти України, #
звернувся до новобранців "Літньої шко#
ли" Микола Сторожук. # Ви побачите, що
ця ланка сьогодні дуже конкурентна на
ринку освіти. Випускники коледжів ма#
ють хороший старт кар'єри і, разом з
тим, # мають знання, необхідні для про#
довження навчання в університеті. Наш
коледж надає своїм студентам усі знан#
ня, необхідні для того, щоб опанувати
професію, яку ви оберете. А для того,

щоб діти не помились у виборі професії
# ми організовуємо "Літні школи".

Як зазначає один з керівників про#
екту Кропивницького інженерного ко#
леджу ЦНТУ "Літня школа" Наталія Ко#
зинська, мета цього заходу # не агітува#
ти поступати до конкретного навчально#
го закладу, а допомогти школярам виз#
начитися із тим, ким вони хочуть стати у
майбутньому. Допомогти через знайом#
ство зі світом інженерних професій,
світом економічних професій. Зокрема,
учасники "Літньої школи" проводити#

муть заняття в лабораторіях та майстер#
нях, вивчатимуть, що таке машинобуду#
вання, що таке 3D#моделювання і 3D#
друк, отримають уроки фінансової гра#
мотності, уроки англійської мови тощо,
спробують створювати програми для су#
часного верстата з ЧПУ HAAS та інш.

Фотоальбом із церемонії відкриття VI
сезону "Літньої школи" КІК ЦНТУ можна
переглянути на сторінках університету в
соціальних мережах. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Із “Літньою школою” у світ професій

15#17 травня на базі факультету агротехнологій Мико#
лаївського національного аграрного університету відбувся ІІ
етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Агрономія"
серед студентів аграрних та технічних закладів вищої освіти.
В олімпіаді взяло участь 98 студентів із 21 закладу вищої
освіти України, у тому числі, троє студентів Центральноук#
раїнського національного технічного університету.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Агро#
номія" серед студентів аграрних та технічних закладів вищої
освіти взяли участь студенти кафедри загального землероб#
ства ЦНТУ Владислав Снісаренко, Віктор Дем'яненко та Ярос#
лав Минченко (наставник студентів під час олімпіади # стар#
ший викладач кафедри загального землеробства ЦНТУ Мико#
ла Ковальов). За результатами виконання теоретичних і прак#
тичних завдань олімпіади журі визначило 11 призерів, між
якими розподілили дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів. Один з дипломів
ІІІ ступеня виборов студент ЦНТУ Владислав Снісаренко. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ззааггааллььннооггоо  ззееммллееррооббссттвваа



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа12 CТОР.

Наприкінці травня в ЦНТУ відбулась відкрита лекція на те#
му методики та особливостей роботи з електронною систе#
мою публічних закупівель ProZorro, яку студентам факультету
економіки та менеджменту прочитала заступник із ко#
мерційних питань директора підприємства#об'єднання гро#
мадян "Кропивницьке учбово#виробниче підприємство Ук#
раїнського товариства глухих" Олена Коряк. 

Пані Олена має великий досвід представництва свого
підприємства в публічних закупівлях ще з часів, коли елек#

тронні тендери не були обов'язковими, а безпосередньо з си#
стемою ProZorro Олена Коряк почала працює відтоді, коли ця
платформа використовувалась ще в пілотному режимі. За#
ступник із комерційних питань директора ПОГ "Кропивницьке
УВП УТОГ" є аспіранткою ЦНТУ (тематика: публічні закупівлі з
точку зору держави, з точки зору підприємств), отже з зацікав#
леністю відгукнулась на пропозицію декана факультету еко#
номіки та менеджменту Володимира Зайченка прочитати сту#
дентам ФЕМ лекцію про публічні закупівлі. 

Як повідомила Олена Коряк, під час лекції вона продемон#
струвала студентам, як користуватися платформою ProZorro,
як готувати тендерну документацію, як аналізувати учасників
тендерів, замовників, самі закупівлі для того, щоб розуміти,
наскільки можливо взяти участь в конкретному тендері і що
для цього потрібно. Також за допомогою практичних при#
кладів було розглянуто, як проводяться аукціони в системі
ProZorro, як перевіряється тендерна документація тощо. Сту#
денти виконали декілька завдань з пошуку закупівель в ре#
жимі реального часу. 

На думку Олени Коряк, набуття інформації про публічні за#
купівлі та систему ProZorro є корисним та цікавим не лише для
студентів спеціалізації "Управління публічними закупівлями",
а для усіх студентів#менеджерів.

Про тендерні закупівлі: студентам – від практика

Наприкінці травня в Центральноук#
раїнському національному технічному
університеті проходив традиційний
щорічний "Ярмарок вакансій". Поспілку#
ватися зі студентами навчального закладу
завітали представники 23#х підприємств,
установ чи організацій. "Ярмарок ва#
кансій" працював у двох потокових ауди#
торіях, відповідно до технічного чи еко#
номічного профілю спеціальностей. 

Відкриваючи захід, проректор ЦНТУ з
наукової роботи, професор Олександр
Левченко попросив студентів уважно слу#
хати представників роботодавців та не бо#
ятися задавати багато питань, тому що для
студентів дуже важливо якомога більше
дізнатися про вимоги роботодавців до мо#
лодих спеціалістів. Крім цього, під час "Яр#
марку вакансій" студенти отримують
інформацію про наявні вакансії та особли#
вості роботи на тому чи іншому підпри#
ємстві, при відмінності підприємств та ор#
ганізацій.

Представники підприємств та ор#
ганізацій мали можливість виступити пе#
ред аудиторією, розповісти про компанію,
охарактеризувати від діяльності, запропо#
нувати вакансії тимчасової або постійної
роботи чи стажування. Чимало гостей "Яр#
марку вакансій" # представники підпри#
ємств та організацій # є випускниками на#
шого навчального закладу. Як, наприклад,
головний фахівець з підбору персоналу АТ
"Ощадбанк" Анастасія Онофрійчук, ви#
пускниця ЦНТУ 2018 року. 

"Ми завжди раді молодим спеціа#
лістам, учорашнім студентам, # говорить
Анастасія Онофрійчук, # тому що це # "пала#

ючі" очі, це люди, які горять бажанням
працювати. "Ощадбанк" готовий надати
перше робоче місце, допомогти з додатко#
вим навчанням. Насправді у нас працює
дуже багато нещодавніх випускників нав#
чальних закладів. У нас є своя "школа
керівників", де ми навчаємо молодих
спеціалістів на випадок кар'єрного зрос#
тання".

В роботі "Ярмарку вакансій" 2019 року
взяли участь представники компаній:
Кіровоградське РУ ПАТ КБ "Приватбанк";
Кіровоградське обласне управління АТ
"Ощадбанк"; АТ "Райффайзен банк Аваль";
НВП ПАТ "Радій"; ТОВ НВФ "Кіт#Консал#
тинг"; ПрАТ "Металіт"; ТОВ "Агроресурс";
ТОВ "Ландтех"; "АПВТ "ФІРМА ЛАСКА"; ТОВ
"Три Стар"; Кіровоградський міськрайон#
ний центр зайнятості; ПрАТ "Кіровогра#
добленерго"; "М'ясокомбінат "Ятрань"; Уп#

равління східного офісу Держаудитслужби
в Кіровоградській області; ТОВ "Кіровог#
радський завод дозуючих автоматів";
ОКВП "Дніпро#Кіровоград"; ТОВ "Сільпо
Фуд"; Кіровоградське обласне тери#
торіальне відділення Антимонопольного
комітету України; ІТ Develop Corp; ТОВ "За#
вод технологічного обладнання"; пред#
ставництво в Україні AEM LTD KEYMAKR;
рекламне агентство "Вуличне радіо" тощо. 

Інформацію щодо вакансій та пропо#
зицій підприємств та організацій можна от#
римати у відділі ЦНТУ щодо сприяння пра#
цевлаштуванню студентів і випускників
(кабінет 107). Також цю інформацію буде
розміщено на сторінці відділу сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників
на сайті університету у розділі "Студен#
ту/Працевлаштування".

Оновлення переліку вакансій для студентів та випускників



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 13 CТОР.
ААннггллооммооввнниийй  ддииссккууссііййнниийй  ккллуубб

""CChhaalllleennggee"",,  яяккиийй  ффууннккццііооннууєє  ппррии  ккаа��
ффееддрріі  ееккооннооммііккии,,  ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ккоо��
ммееррццііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ЦЦННТТУУ,,  ввппеерршшее  вв
ссввооїїйй  ппррааккттиицціі  ппооссттааввиивв  ттееааттррааллііззооввааннуу
ссццееннккуу,,  яяккуу  ррооззііггррааллии  ссттууддееннттии  ккааффееддррии..
ЗЗаассііддаанннняя  ккллууббуу  ббууллоо  ппррииссввяяччееннее  ддееттеекк��
ттииввннооммуу  жжааннрруу  ххууддоожжннььооїї  ллііттееррааттууррии,,  аа
ззаа  ооссннооввуу  ссццееннккии  ссттууддееннттии  ввззяяллии  ввііддооммее
ооппооввііддаанннняя  ААррттуурраа  ККооннаанн��ДДооййлляя
""ППііссттрряявваа  ссттррііччккаа""..

Англомовний дискусійний клуб
"Challenge" було започатковано в 2016
році. Засідання клубу проходять, зазви#
чай, раз на місяць, розповідає керівник
клубу "Challenge", викладач кафедри
ЕМКД Інна Савіцька, проте, інколи
вдається збиратися частіше. Учасники
клубу: студенти, викладачі та аспіранти
кафедри економіки, менеджменту та ко#
мерційної діяльності ЦНТУ, всі, хто має ба#
жання вчити англійську мову та вдоско#
налювати власний рівень володіння
англійською. Причому кількість учасників
постійно збільшується, що прямо свідчить
про зацікавленість студентів і викладачів
кафедри вивчати іноземні мови. 

Теми засідань клубу студенти, як пра#
вило, обирають самі, говорить Інна
Савіцька. Нещодавно, коли учасники
клубу обговорювали між собою тему
чергового засідання "Challenge": детек#
тивні твори та письменники#детективи,
студенти групи МЕ 16 запропонували
поставити невеличку театральну сцен#
ку. За основу вирішили взяти оповідан#

ня "The Adventure of the Speckled Band"
відомого англійського письменника Ар#
тура Конан#Дойля, автора серії книг про
пригоди Шерлока Холмса та доктора
Ватсона. 

Окрім того, що студенти заздалегідь
провели декілька репетицій своєї поста#
новки, вони також створили відповідні
декорації та підібрали костюми.

На театралізоване засідання англо#
мовного дискусійного клубу "Challenge"
запросили новачків # студентів другого
курсу кафедри, які лише нещодавно
приєдналися до клубу. Студенти мають
різний рівень володіння англійською,

говорить Інна Савіцька (Інна Мико#
лаївна викладає студентам англомов#
ний курс "Ділова іноземна мова в еко#
номіці та управлінні" # прим.). Дехто #
більше розмовляє, дехто # більше слу#
хає, але, найголовніше, студенти виказують
свою зацікавленість та бажання вчитися.

По завершенні театралізованої
сценки учасники англомовного дис#
кусійного клубу "Challenge", як викла#
дачі, так і студенти, отримали нагоду
поділитися з колегами, # звичайно ж,
англійською мовою # своїми враження#
ми про постановку та гру акторів. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Elementary, my dear students!

7 червня в спортивній залі Центральноукраїнського
національного технічного університету розпочалась VIIІ спар#
такіада працівників освіти Кіровоградської області, що про#
ходить в рамках ІІІ Всеукраїнської спартакіади серед
працівників закладів та установ освіти.

В 2018#19 навчальному році освітяни Кіровоградської об#
ласті досягли чималих успіхів, зазначив під час урочистого
відкриття спартакіади начальник управління освіти, науки,
молоду і спорту Кіровоградської ОДА Володимир Табо#
ранський. Зокрема, наш регіон посів четверте місце рейтин#
гу Кабміну в Україні на показниками якості й доступності
освіти. 26 школярів Кіровоградщини здобули перемоги на за#
ключних етапах всеукраїнських шкільних олімпіад. В конкур#
сах#захистах наукових робіт Малої академії наук України пе#
ремогли 25 представників Кіровоградської області, і це най#
кращий результат кіровоградських вихованців Малої ака#
демії наук за всю історію МАН. Володимир Таборнаський под#

якував освітянам за гарні результати роботи, та привітав із
завершенням навчального року, зауваживши на тому, що
спорт та активний спосіб життя є одними з найкращих видів
відпочинку.

Учасників VIIІ спартакіади працівників освіти Кіровог#
радської області також привітали в. о. голови обласної ор#
ганізації профспілки освітян Сергій Петров; проректор з на#
укової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко; началь#
ник відділення Кіровоградського обласного відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України Олександр Шевченко; завкафедрою фізично#
го виховання ЦНТУ, представник Національного олімпійсько#
го комітету України Володимир Ковальов; голова профкому
ЦНТУ Олександр Мажейка.

На початку червня в Центральноукраїнському національ#
ному технічному університеті відбулося засідання круглого
столу на тему "Актуальні питання з охорони праці та ринково#
го нагляду" за участю представників Кіровоградського облас#
ного Управління Державної служби України з питань праці.

Для проведення круглого столу до ЦНТУ завітали началь#
ник відділу організації державного та ринкового нагляду, на#
дання адміністративних послуг Управління Держпраці в Кіро#
воградській області Ольга Середа, та заступник начальника
вищезазначеного відділу, головний державний інспектор
Станіслав Сітнік. 

Від ЦНТУ в роботі круглого столу "Актуальні питання з охо#
рони праці та ринкового нагляду" взяли участь представники
кафедр та структурних підрозділів навчального закладу.



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя14 CТОР.
ММааййжжее  ппііввррооккуу  ттррииввааллии  ііггррии  ппеерр��

шшиихх  ззммааггаанньь  ""ММооллооддііжжннооїї  ллііггии  ггууммоорруу""
ККррооппииввннииццььккооггоо..  УУ  ввііддббііррккооввооммуу  рраа��
ууннддіі  вв  ггрруудднніі  22001188  ррооккуу  ррооззппооччииннааллии
ттууррнніірр  ддеессяяттьь  ккооммаанндд  ззааккллааддіівв  ооссввііттии
ммііссттаа,,  ддоо  ффііннааллуу  вв  ссееррееддиинніі  ттррааввнняя
22001199  ррооккуу  ддііссттааллооссьь  шшііссттьь..  ННаа  ввссііхх  ееттаа��
ппаахх  ккооммааннддаа  ссттууддееннттіівв  ЦЦННТТУУ  ""ЖЖииггуулліі""
ппррооддееммооннссттррууввааллаа  ддооббрріі  ррееззууллььттааттии,,  аа
ввииссттуупп  уу  ффііннаалліі  ллііггии  ддооззввооллиивв  ппррееддссттаавв��
ннииккаамм  ЦЦННТТУУ  ппооссііссттии  ІІІІ  ммііссццее  ттууррнніірруу..

Організаторами першої "Мо#
лодіжної ліги гумору" Кропивницько#
го стали управління освіти, науки, мо#
лоді та спорту Кіровоградської облас#
ної державної адміністрації та кому#
нальний заклад позашкільної освіти
"Кіровоградський обласний центр ди#
тячої та юнацької творчості".
Відповідно, відбірковий раунд та
фінал "Молодіжної ліги гумору" прохо#
дили на базі обласного ЦДЮТ.
Півфінальні ігри в березні приймав у
себе Центральноукраїнський націо#
нальний технічний університет. 

До фіналу вийшли шість команд,
п'ять з яких представляли навчальні
заклади обласного центру: Централь#
ноукраїнський національний техніч#
ний університет, Центральноук#
раїнський державний педагогічний
університет, льотну академію Націо#
нального авіаційного університету,
державний навчальний заклад "Кро#
пивницький професійний ліцей побу#
тового обслуговування". Кожна ко#

манда мала свого тренера # відомого
молодіжного артиста, який допома#
гав команді готуватися до виступів.
Тренером "Жигулів" була представник
Stand#up клубу міста Кропивницький
Олександра Крикун.

За підсумками фінальної гри ко#
манда студентів Центральноук#
раїнського національного технічного
університету розділила ІІ місце "Мо#
лодіжної ліги гумору" разом із коман#
дою льотної академії НАУ.

Команда ЦНТУ – срібний призер

“Молодіжної ліги гумору”

ССккллаадд  ккооммааннддии  ""ЖЖииггуулліі""::
Євгеній Шелест (група ЕК#17 3СК); Софія Бєлік (група МК#18); Вероніка

Ахмадієва (група АІ#18); Аліна Левченко (група ІС#18); Анна Пупченко (гру#
па ІС#18); Дмитро Казбеков (група КІ#16); Олександр Вітошко Дмитро Каз#
беков (група КІ#16). 

Звукорежисер команди Богдан Завгородній (група ПМ(МО) 16#3СК).

Студенти Центральноукраїнського національного технічного університету взяли

участь в змаганнях із пауерліфтингу, які було організовано на базі спортивного клубу

"Моноліт" наприкінці травня. Призові місця вибороли студенти ЦНТУ: Сергій Шмаков,

Владислав Штундер, Олександр Прахомовський, Михайло Баришніков, Андрій Гонча#

ренко. Тренер збірної # викладач кафедри фізичного виховання ЦНТУ, керівник секції

з пауерліфтингу спортклубу ЦНТУ Юрій Трохименко. 

Студент факультету автомати#
ки та енергетики ЦНТУ Геннадій
Тимофєєв в складі збірної Ук#
раїни (32 спортсмени) взяв
участь в чемпіонаті Європи із ги#
рьового спорту, який проходив у
місті Штольберг (Німеччина). За#
галом на змаганнях були пред#
ставлені 23 країни.

У ваговій категорії до 78 кг
Геннадій Тимофєєв (спортсмен
КЗ "Кропивницька дитячо#
юнацька спортивна школа №1",
тренер Сергій Шевченко) випе#
редив 10 суперників, посів другі
місця в дисциплінах "ривок",
"поштовх" та у підсумку виборов
срібну медаль у двоборстві.

Два роки тому Геннадій Тимофєєв
став лауреатом конкурсу "Гордість
національного" в номінації "Спор#
тивна гордість ЦНТУ".
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Магістрант кафедри економіки, ме#
неджменту та комерційної діяльності
ЦНТУ Рустам Рахманкулов виборов
срібну нагороду чемпіонату України із

бойового джиу#джитсу (Combat Ju#
Jutsu). Нещодавно студент факультету
автоматики та енергетики ЦНТУ Ген#
надій Тимофєєв посів ІІ місце на

чемпіонаті Європи із гирьового спорту. 
Чемпіонат України серед дорослих та

юніорів із Combat Ju#Jutsu проходив 22#
23 червня у місті Ірпінь Київської об#
ласті. Рустам Рахманкулов брав участь в
змаганнях у складі команди, що пред#
ставляла спортивний клуб "Тайгер" (Кро#
пивницький). Магістрант ЦНТУ на цьому
турнірі виступав у ваговій категорії до
63 кг змагальної категорії "клоз#кон#
такт". Протягом змагань Рустам Рахман#
кулов поступився лише одного разу, у до#
датковий час фінального двобою. 

Чемпіонат України із Combat Ju#Jutsu
серед спортсменів 18#36 років був
відбірковим турніром до чемпіонату
світу з Combat Ju#Jutsu, що має відбути#
ся в жовтні 2019 року в Палаці спорту в
Києві. Путівки до збірної команди Ук#
раїни отримували фіналісти кожної ва#
гової категорії, відповідно, Рустам Рах#
манкулов також виборов запрошення
на чемпіонат світу з Combat Ju#Jutsu
2019 року.

Наприкінці червня студенти та викла#
дач Центральноукраїнського національ#
ного технічного університету в складі
збірної Кіровоградської області вигра#
ли чемпіонат України з бейсболу у
віковій групі U23. Вже на початку серп#
ня представники ЦНТУ в складі збірної
України U23 з бейсболу виступали на
чемпіонаті Європи (група А) Чехії.

Фінальна частина чемпіонату Ук#
раїни U23 з бейсболу проходила у Кро#
пивницькому з 20 по 23 червня. В зма#
ганнях взяли участь чотири збірні ко#
манди, за які грали бейсболісти нашого
обласного центру, а також спортсмени з
Чернівецької, Київської, Миколаїв#
ської, Донецької областей.

Старша команда нашого регіону,

збірна Кіровоградської області#1, впев#
нено виграла всі свої матчі турніру. Ко#
манда тренерів Юрія Бойка та Олега
Бойка перемогла збірну Донецької об#
ласті 24:2; збірну Чернівецької області #
16:0; збірну Кіровоградської області#2 #
17:2. В фіналі перша бейсбольна ко#
манда Кіровоградської області ще раз
за явною перевагою здолала збірну
Чернівецької області # 20:3. 

В складі збірної Кіровоградської об#
ласті#1 чемпіонами України з бейсболу у
віковій категорії U23 сезону 2019 року
стали студенти Центральноукраїнського
національного технічного університету
Єгор Любченко; Андрій Бойко; Костян#
тин Чухас; Олексій Савченко; Кирило
Рогач; Владислав Косенко. Головний

тренер збірної # доцент кафедри фізич#
ного виховання ЦНТУ, ЗТУ Юрій Бойко. 

Також вищеназвані студенти в складі
збірної України U23 з бейсболу пред#
ставляли нашу країну на чемпіонаті кон#
тиненту, що проходив 7#11 серпня в
Празі, Чехія. Протягом цього турніру ук#
раїнська команда поступилась збірним
Бельгії, Чехії, Нідерландів, Великобри#
танії. На рахунку нашої збірної одна пе#
ремога з рахунком 9:2 у матчі з хор#
ватськими однолітками. 

Головний тренер збірної України U23
з бейсболу # доцент кафедри фізичного
виховання ЦНТУ Юрій Бойко; тренери
команди: Олег Бойко, а також доцент
кафедри фізичного виховання ЦНТУ
Руслан Дейкун.

Представники ЦНТУ на молодіжних
чемпіонатах України та Європи
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ВВ  ччееррввнніі  ммііссяяцціі  ссттаарршшаа  ббееййссббооллььннаа  ккоо��
ммааннддаа  ннаашшооггоо  ммііссттаа  ""BBiiooTTeexxCCoomm��ККННТТУУ"",,  вв
ссккллааддіі  яяккооїї  ттррааддииццііййнноо  ввииссттууппааєє  ччииммааллоо
ссттууддееннттіівв  ттаа  ввииппууссккннииккіівв  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу,,  ггррааллаа  вв  єєввррооппееййссььккооммуу
ттууррнніірріі  ""ККууббоокк  СС..ЕЕ..ВВ.."",,  щщоо  ппррооххооддиивв  вв  ччеессьь��
ккооммуу  ммііссттіі  ББррнноо..

"Кубок С.Е.В." (СЕВ: Confederation of
European Baseball # Конфедерація бейсбо#
лу Європи) є другим за рангом бейсболь#
ним клубним турніром Старого Світу після
"Кубку чемпіонів". Змагання на "Кубок
С.Е.В." проводяться з 2016#го року. Всі чо#
тири сезони представником України в да#
ному турнірі є багаторазовий чемпіон на#
шої країни з бейсболу, старша команда

міста Кропивницький "BioTexCom#КНТУ". 
В розіграші "Кубку С.Е.В." беруть участь

вісім команд, розподілені на дві підгрупи.
В сезоні 2019 українським бейсболістам
за результатами жеребу випало грати в
підгрупі "В" проти команд з Франції
"Cougars" (Монтіньї), з Іспанії "Astros" (Ва#
ленсія), а також проти господарів змагань
команди "Дракони" (Брно).

Кропивницькі бейсболісти розпочали
турнір із вольової перемоги над францу#
зами 7:3. Наступного дня команда
"BioTexCom#КНТУ" поступилась "Драко#
нам" 0:10. Французи в свою чергу пере#
грали "Astros" 6:1.

Для того, щоб пройти до півфіналу зма#
гань "BioTexCom#КНТУ" в останньому турі

потрібно було або вигравати в іспанців, або
не програти з різницею в три й більше ігро#
вих очок. На жаль, представники України
поступилися валенсійцям 0:4, причому до
передостанньої атаки суперника на табло
тримався рахунок, вигідний українській ко#
манді, – 0:2.

За результатами матчів в підгрупі три
команди: "BioTexCom#КНТУ", "Cougars" і
"Astros" мали однакові показники перемог
та поразок (один к двом), але за різницею
ігрових очок в особистих зустрічах, завдя#
ки перевазі усього#на#всього в 1 бал, дру#
ге місце підгрупи та путівку до півфіналу от#
римали французи.

З третього місця своєї підгрупи коман#
да "BioTexCom#КНТУ" потрапила до сітки
плей#офф, де розігрувались 5#8 місця
турніру (остання, восьма команда "Кубку
С.Е.В." вилітає до нижчого за рангом "Куб#
ку федерацій").

В двобої проти хорватської команди
"Vindija" (Вараждин) кропивницькі бей#
сболісти не залишили супернику жодного
шансу # рахунок матчу 12:3. Таким чином,
за тур до завершення змагань українська
команда "BioTexCom#КНТУ" забезпечила
собі, мінімум, шосте місце з восьми, чим
гарантувала бейсбольному клубу від Ук#
раїни участь в основній сітці "Кубку С.Е.В."
на 2020#й рік.

Головний тренер команди "BioTexCom#
КНТУ" – доцент кафедри фізичного вихо#
вання ЦНТУ, ЗТУ Юрій Бойко.

Також в складі команди на турнірі "Ку#
бок С.Е.В." в Брно виступали поточні сту#
денти Центральноукраїнського національ#
ного технічного університету: Костянтин
Чухас, Олексій Савченко, Владислав Ко#
сенко, Андрій Бойко.

Бейсболісти “BioTexCom'КНТУ” успішно виступили
на турнірі Європейського кубку в Чехії


