
ППррооффеессоорр  ккааффееддррии  ееккссппллууааттааццііїї  ттаа  ррееммооннттуу  ммаашшиинн  ЦЦННТТУУ

((ККННТТУУ)),,  ддооккттоорр  ттееххннііччнниихх  ннаауукк  ЮЮрріійй  ККууллєєшшккоовв  ссттаавв  ччееммппііоонноомм

ссввііттуу  ссеерреедд  ввееттеерраанніівв  ссааммббоо,,  яяккиийй  ннеещщооддааввнноо  ппррооххооддиивв  уу  ХХоорр&&

ввааттііїї..  РРаанніішшее,,  вв  ссееррппнніі,,  ввіінн  ввииггрраавв  ззооллооттуу  ммееддаалльь  ччееммппііооннааттуу

УУккррааїїннии  зз  ббооррооттььббии  ссааммббоо  ссеерреедд  ммааййссттрріівв..  ННееййммооввііррнниийй  ррее&&

ззууллььттаатт,,  ввррааххооввууююччии,,  щщоо  ддоо  ллііттаа  22001166  ррооккуу  ЮЮрріійй  ККууллєєшшккоовв  ннее

ббооррооввссяя  ннаа  ооффііццііййнниихх  ззммааггаанннняяхх……  ммааййжжее  2255  ррооккіівв!!

Боротьбу самбо Юрій Кулєшков почав вивчати в 1970 році,

коли йому було 15 років. Перший успіх прийшов вже після

служби в армії: в 1977 році він став бронзовим призером пер"

шості Радянського Союзу по лінії одного з тодішніх Доб"

ровільних спортивних товариств (ті змагання проходили в

місті Майкоп " центрі дзюдо і самбо СРСР). Після турніру Юрій

Кулєшков отримав кваліфікацію майстра спорту СРСР. Потім

були перемоги на чемпіонаті Союзу серед спортсменів Доб"

ровільного спортивного товариства "Трудові резерви", на

чемпіонаті України по лінії ДСО "Колос". Проте, сам Юрій Воло"

димирович не вважає ті результати дуже серйозними, за його

словами, на той час він знаходився лише у третьому"четверто"

му ешелоні борців самбо з усієї УРСР.

Десь після 35 років Юрій Кулєшков повністю переключив"

ся на наукову, викладацьку і винахідницьку роботу. Навчання

в аспірантурі, робота над кандидатською дисертацією, захист

кандидатської дисертації, винахідницька діяльність, навчання

у докторантурі, захист докторської дисертації, – а ще сім'я і ро"

бота," вимагали повної віддачі, отже знайти час на самбо бу"

ло зовсім неможливо.

Як одночасно навчатися в польському і українському університетах
Як повідомлялось торік у ЗМІ, факуль&

тет обліку та фінансів Кіровоградського
національного технічного університету
приєднався до спільного із польським
Університетом економіки у місті Бидгощ
(Wy?sza Szko?a Gospodarki, WSG) проек&
ту одночасного навчання в магістратурі
обох університетів за спеціальністю
"Облік і аудит" із подальшим отриманням
випускниками "подвійних дипломів": Ук&
раїни і країни ЄС. Цей проект добігає за&
вершення, але вже незабаром стартує
декілька інших! Під час візиту до Цент&
ральноукраїнського національного
технічного університету представників
Wy?sza Szko?a Gospodarki, сторони до&
мовилися про додаткові спільні нав&

чальні програми бакалавріату, мовні
школи, обміни викладачами, польські
бази практики для студентів та інше.

В проекті спільної магістратури 2015"
го року за спеціальністю "Облік і аудит"
взяли участь чотири українські вищі

навчальні заклади: КНТУ (ЦНТУ), До"
нецький національний університет у
місті Вінниця, Тернопільський
національний економічний університет і
Львівська комерційна академія.

Фантастична перемога професора ЦНТУ
на чемпіонаті світу!

(Початок. Закінчення на 3й стор.)

(Початок. Закінчення на 15й стор.)



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа2 CТОР.

ККррооппииввннииццььккиийй  ііннжжееннееррнниийй  ккооллеедджж
ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ддррууггиийй  рріікк
ппооссппіілльь  ооттррииммууєє  ггррааннтт  ффооннддуу  ДДжжииннаа  ХХаа&&
аассаа,,  ззаассннооввннииккаа  ввееррссттааттооббууддііввннооїї  ккоомм&&
ппааннііїї  HHAAAASS  AAuuttoommaattiioonn..  ММииннууллооггоо  ррооккуу
ггррааннтт  ббууллоо  ввииккооррииссттаанноо  ддлляя  ппррииддббаанннняя
33DD&&ппррииннттеерраа  іі  33DD&&ссккааннеерраа..  ЦЦььооггооррііччнниийй
ггррааннтт  ппррииззннааччеенноо  ддлляя  ввииппллааттии  2255&&ттии
ссттииппееннддіійй  ннааййббііллььшш  ууссппіішшнниимм  ссттууддееннттаамм
ммаашшииннооббууддііввнниихх  ссппееццііааллььннооссттеейй..

Як розповів директор інженерного
коледжу ЦНТУ Микола Сторожук, Фонд
Джина Хааса (Gene Haas Foundation)
щорічно проводить конкурс на отриман"
ня грантів серед європейських партерів
верстатобудівної компанії HAAS
Automation. HAAS Automation цікавить
популяризація професії машино"
будівника. Тому засновник компанії
Джин Хаас через власний фонд ре"
алізує програми з підтримки студентів
технічних спеціальностей машино"
будівних навчальних закладів. Загаль"
ний грошовий фонд грантових програм "
$1 мільйон. Претенденти на отримання
гранту " сотні організацій з усіх країн
Європи, що знаходяться в програмі
компанії HAAS із підготовки фахівців
для роботи на верстах ЧПУ.

Минулорічний грант на той час маши"
нобудівний коледж КНТУ використав на
придбання навчального 3D"обладнан"
ня, яке використовується при вивченні
студентами 3D"моделювання, а також
на придбання спецодягу, довідників,
спеціалізованої літератури для вивчен"
ня англійської мови інженерного спря"
мування та виплату разової стипендії
студентам. Цього разу весь грант обся"
гом $11,5 тисяч призначено на виплату
стипендій 25"ти найкращим студентам
машинобудівних спеціальностей протя"
гом 2016"17 навчального року.

"В нашому коледжі вибудувана окре"
ма система, яка дозволяє створити сту"
дентам конкурентні умови навчання, "
говорить директор Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ Микола Сто"
рожук, " Найкращі студенти, студенти з
найвищими рейтингами, наприклад,
при розподілі на практику отримують
право першими обирати найкращі
місця проходження практики. Також до"
брим стимулом до навчання є додатко"
ва стипендія. Минулого року ми випла"
тили разову стипендію в розмірі 1,5
звичайної стипендії семи найкращим за
рейтингом студентам машинобудівних
спеціальностей. Цього разу ми отрима"
ли від Фонду Джина Хааса цільовий сти"
пендіальний грант: протягом десяти
місяців 25 найкращих студентів друго"
го"четвертого курсів машинобудівних
спеціальностей бюджетної або ко"
мерційної форми навчання отримувати"
муть по 1150 гривень.

Організатори конкурсу окреслили ли"
ше загальні умови визначення претен"
дентів на стипендію від Фонду Джина
Хааса: це мають бути студенти машино"
будівних напрямів підготовки (в нашому
навчальному закладі таких спеці"
алізацій три: "Технологія обробки ма"
теріалів на верстатах і автоматичних
лініях", "Інструментальне виробництво",
"Обслуговування верстатів із ЧПУ та
РТК"). Далі вони кажуть: ви краще
знаєте, хто саме із студентів заслуговує
на стипендію. Тобто для них не має зна"
чення, ані курс навчання, ані форма
навчання. Але, звісно, при визначенні
стипендіатів ми враховували показники
успішності навчання та репутацію сту"
дентів. Стипендію отримають, дійсно,
найкращі студенти, лідери на своїх
спеціальностях".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Інженерний коледж виграв стипендіальний грант від HААS

Наприкінці жовтня у Центральноукраїнському (Кіровог"
радському) національному технічному університеті проходили
вибори голови Студентської ради.

Як відомо, відповідно до Закону України "Про вищу освіту"
в редакції 2015 року, вибори голови студентського самовря"
дування вищого навчального закладу відбуваються шляхом
прямого таємного голосування студентів.

На посаду голови Студради нашого університету балотувалось
двоє кандидатів: Тетяна Подгорна (факультет обліку і фінансів) та
Вікторія Філіпова (факультет економіки та менеджменту).

За інформацією голови виконавчої комісії Студради ЦНТУ
(КНТУ) Тетяни Чепи (попередньої голови Студради), усього
протягом часу, відведеного на вибори, отримали бюлетені
для голосування 389 осіб. При підрахунку голосів, який про"
ходив в присутності представників обох кандидатів, у вибор"
чих урнах виявилося 386 бюлетенів. За кандидатуру Тетяни
Подгорної (на фото справа) віддано 191 голос, за кандидату"
ру Вікторії Філіпової (на фото зліва) " 198 голосів, ще сім бю"
летенів визнано недійсними.

Таким чином, виконавча комісія Студентської ради визна"
ла переможцем виборів 2016 року студентку факультету еко"
номіки та менеджменту Вікторію Філіпову.

Вибори голови Студради�2016



ММММііііжжжжннннаааарррроооодддднннніііі    ппппррррооооееееккккттттииии 3 CТОР.

Як одночасно навчатися в польському і українському університетах

За умовами співробітництва, студен"
ти українських ВНЗ могли поступити до
спільної аспірантури та навчатися одно"
часно у своєму університеті та у
польському Університеті економіки. Час"
тину з чотирьох семестрів магістерської
програми студенти мали провести у Бид"
гощі, в Університеті Економіки (WSG).
Магістерська робота має бути представ"
лена у двох варіантах: українською та
польською мовами. Захищати її також
потрібно буде двічі " в українському
університеті та в Університеті Економіки
(WSG). По завершенню навчання випуск"
ники спільної магістратури отримають
диплом магістра, який має реєстрацію в
Україні, і диплом магістра за реє"
страцією Польщі " країни ЄС.

Оскільки реалізація пілотного проек"
ту 2015 року виявилась успішною,
Університет Економіки (WSG) та Цент"
ральноукраїнський національний
технічний університет домовилися про"
довжити співробітництво. Як повідоми"
ла заступник директора Європейського
інституту Університету Економіки міста
Бидгощ, професор Світлана Кашуба, під
час перемовин із керівництвом ЦНТУ
було вирішено значно розширити на"
прями співпраці. (за своєю структурою
Університет Економіки складається з
декількох окремих інститутів,
відповідно, Європейський інститут зай"
мається розвитком міжнародного
співробітництва, у тому числі, з ук"
раїнськими університетами " прим.).

"Наш університет дуже серйозно на"
лаштований на співробітництво із ук"
раїнськими вищими навчальними за"
кладами, " розповідає Світлана Кашуба
(пані Світлана також є професором
Інституту інформатики і мехатроніки
WSG, заступником декана відділу при"
кладних наук), " В 17"ти містах України
ми вже маємо по два"три партнерські
навчальні заклади. Це Харківський
національний університет радіоелек"
троніки, Український державний універ"
ситет залізничного транспорту,
Національний університет "Львівська
політехніка", Житомирський національ"
ний університет, Харківський педа"
гогічний університет та багато інших. В
Кіровоградській області ваш універси"
тет " перший та єдиний в регіоні ВНЗ, з
яким ми здійснюємо співпрацю.

З партнерськими університетами в Ук"
раїні ми працюємо не лише за програма"
ми "подвійних дипломів". Я приїхала за"
пропонувати вам багато цікавих міжна"
родних проектів. Наприклад, це можуть
бути програми стажування ваших викла"
дачів технічних або економічних

спеціальностей в Університеті Економіки
міста Бидгощ та обмін викладачами або
студентами між навчальними закладами.
Ми пропонуємо здійснювати спільну на"
уково"дослідницьку роботу в рамках на"
шого університетського "Інкубатора
підприємництва" " бізнес"інкубатора,
який підтримує студентські або викла"
дацькі стартапи та дозволяє впроваджу"
вати результати науково"дослідницької
роботи на підприємствах Польщі.

Ми готові допомагати в організації
при українських партнерських універси"
тетах центрів польської культури та мов"
них центрів. В нашому університеті є
мовна школа, де наші студенти вивча"
ють 23 мови, також ми використовуємо
дуже цікаву методику вивчення
польської мови для іноземців. Ми мо"
жемо поділитися своєю методикою з
партнерським університетом та допо"
можемо в організації мовних курсів у
вашому університеті. Ми готові запро"
понувати вашим студентам навчання у
нас на курсах польської мови в каніку"
лярний зимовий або літній період". 

Говорячи про спільні між ЦНТУ та
Університетом Економіки міста Бидгощ
бакалаврські навчальні програми, тре"
ба розуміти, що для участі у цьому про"
екті студенти мають добре знати
польську або англійську мову, а також
бути готовими провести певний час на
навчанні в Польщі.

"У нас в Польщі програми бака"
лавріату розраховані на три роки нав"
чання, у вас " на чотири роки, отже, ми
можемо починати працювати із ваши"
ми студентами другого курсу, " роз"
повідає професор Світлана Кашуба. "
Більшу частину часу студенти, що навча"
тимуться за спільними бакалаврськими
програми, знаходитимуться в ук"
раїнському університеті, але навчати"
муться за нашою програмою,
відповідно викладачі партнерського ук"
раїнського ВНЗ мусячи читати наші
предмети або польською, або
англійською. В цьому немає проблем,
ми маємо великий досвід проведення
відео"конференцій та проведення
лекцій в режимі он"лайн. Ми використо"
вуємо програмний продукт "Скайп" для
бізнесу", який надає можливість двом
викладачам, які можуть знаходитися в
різних містах (наприклад, в Польщі і в
Україні) одночасно вести лекцію і
спілкуватися зі студентами.

Частину предметів ми виводимо на
платформу дистанційної освіти і студент
вивчає їх самостійно. Крім цього, студен"
ти повинні будуть час від часу приїжджа"
ти до Польщі до нашого університету, де
їм інтенсивно читатимуть предмети, які

складають академічну різницю. В залеж"
ності від різниці в предметах, термін пе"
ребування на території Польщі складати"
ме три"чотири тижні в семестр. Від цієї
тривалості залежатиме загальна
вартість навчання в Університеті Еко"
номіки міста Бидгощ (до речі, представ"
ники університетів"партнерів мають
знижки на навчання та проживання).

По закінченню навчання за
"подвійною" бакалаврською програмою,
студенти захищатимуть дипломний про"
ект перед спільною екзаменаційною
комісією. Комісія може або знаходитися
в нашому університет, або бути виїзною.

Зараз ми досягли домовленостей із
керівництвом вашого університету на"
працювати спільні напрями підготовки.
Якщо знайдеться необхідна кількість
зацікавлених у такому навчанні сту"
дентів, ми зможемо організувати про"
грами "подвійних дипломів" на рівні ба"
калавріату та магістратури і за еко"
номічними, і за технічними напрямами
(зокрема, напрями: інформатика, меха"
троніка, логістика"транспорт"експе"
диція). Думаю, можливий варіант залу"
чення до наших спільних програм на
базі ЦНТУ студентів інших навчальних
закладів вашого міста, головне, щоб бу"
ли споріднені спеціальності і співпада"
ли навчальні плани.

Також ми можемо організовувати для
ваших студентів оплачувану практичну
підготовку. За великим рахунком, студен"
ти українських університетів"партнерів
можуть використовувати усі наявні бази
практики, які є у нашого університету. Це
підприємства не лише Польщі.

Навчання у польському ВНЗ надає
будь"якому студенту право на легальне
працевлаштування (в нашому універси"
теті діє "Бюро працевлаштування", яке
допомагає студентам знайти роботу у
вільний від навчання час). Також, згідно
нашого законодавства, випускникам
польських університетів автоматично
продовжується віза на певний час, про"
тягом якого випускник має можливість
підшукати собі роботу.

Університет Економіки міста Бидгощ
має дуже цікаві програми підготовки
студентів, направлені на набуття ними
практичних навичок. Це лозунг нашого
університету: "Практичні навички " сту"
денту". Випускники WSG ще протягом
навчання отримують практичний
досвід, тому по завершенню навчання
вони вже готові одразу працювати за
спеціальністю на підприємствах Польщі
та країн ЄС, тому що наш диплом надає
можливість працювати як в Польщі, так
і в країнах ЄС".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..
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У лютому 2016 року в Києві проходи"
ла виставка "Освіта в Канаді", яку ор"
ганізувало Посольство Канади в Україні
за підтримки Міністерства освіти і науки
України. Учасниками виставки стали
сімнадцять канадських університетів, ко"
леджів, мовних інститутів, у тому числі, і
Mohawk College, який на цьому заході
представляла співробітник департамен"
ту міжнародного співробітництва коле"
джу Світлана Кірнасова.

Державний коледж прикладних мис"
тецтв і технологій Mohawk College фінан"
сується Міністерством навчання, ко"
леджів та університетів Канади. У ко"
леджі навчається майже 13 тисяч сту"
дентів, щороку коледж приймає понад
2000 іноземних студентів з більш ніж 70
країн світу. Mohawk College пропонує
125 навчальних програм з напрямів:
мистецтво та медіа, бізнес, будівництво,
хімія та механіка, комп'ютери та елек"
трообладнання та інше. Також в коледжі
є програми післядипломної освіти. 

Під час виставки "Освіта в Канаді""
2016 керівник Відділу міжнародних
зв'язків Кіровоградського національ"
ного технічного університету Владисла"
ва Натальченко домовилась із Світла"
ною Кірнасовою про початок співпраці
між ЦНТУ (КНТУ) та Mohawk College за
декількома напрямами. Зокрема, це
напрям зимових та літніх мовних шкіл
на базі Mohawk College; а також сумісне
навчання в ЦНТУ (КНТУ) та каданському
коледжі з подальшою можливістю отри"
мання "подвійних дипломів".

Відповідно, зараз, у жовтні місяці,
пані Світлана приїхала до нашого нав"
чального закладу з метою розказати
студентам КНТУ про перспективи нав"
чання за кордоном та презентувати
освітні програми Mohawk College.

"Найважливішими для вас мають
стати мотивація і мрія, " зауважила
Світлана Кірнасова, " без них неможли"
во ані навчатися, ані досягти успіху у
будь"якій іншій справі".

Підтвердженням цих слів є приклад
самої пані Світлани. Наприкінці 1990"х
років вона паралельно навчалась на
бухгалтера"фінансиста у комерційному
коледжі та на заочному відділенні Кіро"
воградського державного технічного
університету за спеціальністю "Еко"
номіка". Згодом отримала диплом
магістра. Після закінчення університету
працювала в декількох країнах світу в
сфері маркетингу, бізнес"стратегій,

міжнародного маркетингу. Приблизно
сім років тому, перебуваючи на той час
в Південній Кореї, Світлана переїхала
до Канади. І вирішила продовжити нав"
чання та побудувати хорошу кар'єру. Во"
на вивчила до високого рівня
англійську мову і поступила до держав"
ного університету в Торонто на пост"
університетську програму "Управління
міжнародним бізнесом" (зробивши пе"
реоцінку магістерського диплому КДТУ,
Світлана отримала в Канаді ступінь ба"
калавра по економіці, відповідно, мог"
ла поступати безпосередньо на пост"
університетську освітню програму).
Цілий рік Світлана Кірнасова вчилась
за інтенсивною програмою, взагалі без
канікул, і завершила курс із відзнакою.
Потім вона працювала у декількох
освітніх закладах, одночасно займаю"
чись волонтерською діяльністю. На"
решті, пані Світлану запросив на роботу
державний Mohawk College, в якому во"
на працює у відділі по роботі із інозем"
ними студентами (напрям " студенти з
країн Східної Європи).

Пам'ятаєте, Світлана Кірнасова
приїхала до Канади у 29 років і практич"
но не знала англійської. Але, якщо є ви"
сока мотивація та мрія, " можливо все.
Тим більш, в Канаді, яку називають
"Країною можливостей". Особливо,
після навчання в канадському вищому
навчальному закладі.

"Насправді, в Канаді абсолютно не"
важливо, який у вам диплом: бакалавра
чи магістра (за винятком кар'єри у на"
уковій галузі), " розповідає Світлана
Кірнасова. " Університети готують теоре"
тиків, коледжі готують практиків, але
завжди перш за все оцінюється
кваліфікація та рекомендації випускни"
ка, а не диплом. Професійна і практична
підготовка студентів Mohawk College на
100% відповідає вимога роботодавців,
тому майже 90% випускників нашого ко"
леджу працевлаштовується за своєю

спеціалізацією протягом перших місяців
після закінчення навчальної програми".

Зокрема, державний Mohawk College
пропонує студентам програми навчання:
"Бізнес адміністрування", "Мистецтво і
дизайн", "Засоби масової інформації",
Інженерні спеціалізації в області:
авіації, дизайну і будівництва; в області
хімії, механіки, електротехніки і обчис"
лювальних систем. А також різноманітні
пост"університетські програми; програ"
ми з вивчення англійської мови тощо.

На одні програми подавати заявки
треба, як мінімум, за шість"вісім місяців
до початку навчання, на іншу " за один"
два роки до початку навчання. За сло"
вами Світлани Кірнасової, щороку
Mohawk College отримує близько 5000
заяв від іноземних студентів, а взяти на
навчання коледж може лише 2000. То"
му конкуренція дуже висока. 

Навчання в Mohawk College платне,
але в Канаді студенти"іноземці, по"пер"
ше, можуть отримувати стипендію (за
умови успішного навчання, участі в
освітніх, культурних, соціальних проек"
тах, участі у волонтерських проектах і
суспільному житті тощо), по"друге, ма"
ють за студентською візою законне пра"
во легально працювати у вільний від
навчання час. Наприклад, у поточному
навчальному році Mohawk College про"
понує своїм студентам не менше 16
різних стипендіальних програм, сти"
пендії за якими складають від 500 до
5000 канадських доларів.

Також Світлана Кірнасова розказала
студентам ЦНТУ (КНТУ) про лабораторії
та бази практики Mohawk College, про
новий кампус коледжу, про можливості
працевлаштування студентської молоді
в Канаді взагалі та у студентському місті
Гамільтон зокрема. 

Детальнішу інформацію про навчання
в Mohawk College можна дізнатися у
Відділі міжнародних зв'язків університету. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..
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2016"й рік в Україні оголошено роком
англійської мови. Як зазначено у
відповідному Указі Президента, це не"
обхідно "з метою сприяння вивченню
англійської мови (як мови міжнародного
спілкування) для розширення доступу гро"
мадян до світових економічних, соціаль"
них, освітніх і культурних можливостей, які
відкриває знання та використання
англійської мови, забезпечення інтеграції
України до європейського політичного,
економічного і науково"освітнього просто"
ру, на підтримку програми Go Global, яка
визначає вивчення англійської мови од"
ним із пріоритетів стратегії розвитку".

Дійсно, знання іноземних мов " це ключ
до успіху в сучасному світі взагалі, і в на"
уковій діяльності зокрема, де спілкування
іноземними мовами та обробка величез"
них обсягів інформації набуває величез"
ного значення. Багато лінгвістів, спираю"
чись на існуючі тенденції, вже зараз при"
ходять до висновку, що приблизно через
сто років мовний бар'єр практично пере"
стане існувати, майже всі люди будуть ви"
користовувати для спілкування винятково
англійську мову.

Цього року при кафедрі "Економіка, ме"
неджмент та комерційна діяльність" розпо"
чав свою роботу англомовний дискусійний
клуб "Challenge" (керівник " асистент кафед"
ри ЕМКД Інна Савіцька), мета якого: ство"
рення англомовного середовища для фор"
мування іншомовної комунікативної компе"
тенції студентів, викладачів та інших учас"
ників тематичних дискусій, подолання
бар'єру спілкування іноземною мовою, роз"
виток уміння висловлювати й обґрунтовува"
ти власну позицію щодо актуальних для су"
часного суспільства економічних питань.

Як зазначає Інна Савіцька, яка є ви"
пускником факультету іноземних мов Кіро"
воградського державного педагогічного
університету, важлива особливістю клубу
"Challenge" полягає у тому, що майже всі
дискусії відбуваються англійською мовою,
оскільки, вміння спілкуватися в англомов"
ному середовищі " невід'ємна ознака кон"
курентоспроможного фахівця будь"якої
сфери. Завдяки дружній атмосфері спілку"
вання, високій мотивації студентів та педа"
гогічній майстерності модераторів, учасни"
ки дискусії мають змогу висловити своє
бачення суспільних проблем, які
найбільше їх цікавлять.

"Без сумніву, сьогодні володіння
англійською мовою " це одна із ключових
умов для здобуття якісної освіти, побудови
успішної кар'єри, доступу до численних ре"
сурсів інформації та кращого розуміння
глобальних процесів, " розповідає
керівник дискусійного клубу "Challenge"
Інна Савіцька. " Перед студентами, що зна"
ють англійську мову, відкриваються більш
широкі перспективи або влаштуватися на

роботу у престижних вітчизняних фірмах,
або працювати за кордоном. Крім того,
фахівці зі знанням англійської мови мо"
жуть претендувати на більш оплачувані
посади. Під час засідань дискусійного клу"
бу його учасники дізнаються багато ново"
го. Вони обмінюються знаннями із різних
сфер діяльності: від фактичних даних до
особистих поглядів та ідей за темою, що
розглядається, " і цьому сприяє залучення
до участі у клубі англомовних студентів
різних напрямів навчання. Засідання клу"
бу нікого не полишають байдужими, адже
кожен може змінити або укріпити своє
ставлення до суспільства, у якому живе і
розвивається, висловитися і знайти одно"
думців англійською мовою. Вивчивши
англійську мову, студенти зможуть знайти
друзів у різних куточках земної кулі і
спілкуватися з ними. Володіючи
англійською, людина отримує доступ до
всіх важливих інформаційних ресурсів, як
електронних, так і друкованих, оскільки
майже всі книги і статті світового значен"
ня, або пишуться англійською, або ж пере"
кладаються на англійську. Список пере"
ваг, які дає вивчення англійської мови,
можна продовжувати і продовжувати май"
же до нескінченності".

Крім цього, під керівництвом професора
кафедри "Економіка, менеджмент та ко"
мерційна діяльність", проректора ЦНТУ
(КНТУ) із наукової роботи Олександра Лев"
ченко, який свого часу навчався та прохо"
див стажування у навчальних закладах та
на підприємствах США, Франції, Великобри"
танії, на кафедрі ЕМКД проводиться викла"
дання економічних дисциплін англійською
мовою. Зокрема, викладач кафедри Інна
Савіцька читає англійською дисципліни
"Business Ethics" студентам другого курсу.

Наприкінці травня 2016 року на одне із
занять "Business Ethics" були запрошені
представники регіонального відділення
Американського університету культури та

освіти (Ліван), які прочитали студентам
другого курсу відкриту лекцію з питань
інноваційного розвитку вищої освіти. Ди"
ректор регіонального відділення Амери"
канського університету культури та освіти
Хані Мохаммад Хаідура відзначив основі
переваги та недоліки системи вищої
освіти Лівану, та поділився корисним
досвідом щодо підвищення якості вищої
освіти в його країні. Викладач Амери"
канського університету культури та освіти
Хуссейн Наєф Набульсі розповів студен"
там про стратегічне планування та про"
аналізував сучасний стан підприємств
Лівану. Спілкування та дискусій під час
проведення лекції відбувалися виключно
англійською мовою.

В рамках продовження міжнародної
співпраці, вже у вересні 2016 року кафед"
рою "Економіки, менеджменту та ко"
мерційної діяльності" було організовано
англомовний круглий стіл "Вища освіта,
інновації та розвиток національної еко"
номіки", за участю науковців із Амери"
канського університету культури та освіти.
Англомовний круглий стіл також є части"
ною програми кафедри ЕМКД із підвищен"
ня кваліфікації викладачів з метою роз"
витку міжнародної діяльності, організації
участі викладачів кафедри у міжнародних
проектах та удосконалення володіння ни"
ми англійською мовою на рівні, не"
обхідному для викладання навчальних
предметів англійською.

Отже, вищезазначені проекти кафедри
ЕМКД є надзвичайно корисними, оскільки
дозволяють викладачам і студентам
постійно вдосконалювати свій рівень
спілкування діловою англійською мовою,
необхідність якого в умовах глобалізації
світового економічного й освітнього про"
сторів стрімко зростає.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ""ЕЕккооннооммііккаа,,
ммееннеедджжммееннтт  ттаа  ккооммееррццііййннаа  ддііяяллььннііссттьь""..

Англомовні проекти
кафедри ЕМКД



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа6 CТОР.
ННаа  ппооччааттккуу  жжооввттнняя  уу  ЦЦееннттррааллььннооуукк&&

ррааїїннссььккооммуу  ((ККііррооввооггррааддссььккооммуу))  ннааццііооннаалльь&&
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нняя  ссттууддееннттссььккооїї  ммооллооддіі..

Шестимісячна програма "ПОЛіС" за"
проваджена минулого місяця у 12"ти
містах України, серед яких є і наш облас"
ний центр. Ця програма є частиною про"
екту IREX "Залучення громадськості до
реформ", мета якого " вибудувати плідну
між поліцією та тими, для кого вона пра"
цює і кого захищає, зокрема, шляхом
організації зустрічей представників
місцевої поліції та громадськості. Про"
ект "Залучення громадськості до ре"
форм" виконується Радою міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX) в
партнерстві з Міністерством Внутрішніх
Справ України, Міжнародною ор"
ганізацією з розвитку права (IDLO) за
фінансової підтримки Відділу з право"
охоронних питань (INL) Посольства США.

Як повідомив доцент кафедри еко"
номічної теорії, маркетингу та еко"
номічної кібернетики Юрій Бондарчук,
безпосереднім організатором зустрічі
патрульних поліцейських зі студентами
ЦНТУ (КНТУ) виступила громадська ор"
ганізація "Волонтерський рух першої
допомоги" (це одна із громадських ор"
ганізацій нашого міста, які працюють за
програмою "ПОЛіС").

Спілкування студентів із інспекторами
патрульної поліції Олександром і Олегом,
та із координатором патрульної поліції
Кропивницького по зв'язкам із гро"
мадськістю Оксаною відбулось в рамках
вивчення студентами предмету "Право".

Студентам запропонували зіграти у
"правовий театр": розіграти між собою
сцени побутових правопорушень, які
досить часто трапляються у повсякден"
ному житті (наприклад, сцену конфлікту
між громадянами та хуліганами, що
вживають алкогольні напої на дитячому
майданчику, і сцену конфлікту між
сусідами багатоквартирного будинку
через шум у вечірній час). Потім
поліцейські коментували дії студентів
під час інсценувань і виправляли по"
милки, пояснювали, як би самі діяли у
таких ситуаціях. Після "правового теат"
ру" патрульні відповіли на запитання
студентської молоді, та розповіли про
своє бачення ролі патрульної поліції. 

"Після того, як ми пройшли конкур"
сний відбір до поліції, ми розуміємо, що
стали взірцем для суспільства, " каже
інспектор патрульної поліції Кропив"
ницького Олег. " Наша поведінка
постійно під увагою суспільства,
суспільство покладає на патрульну
поліцію великі очікування, тому наші дії
мають бути прикладом для порівняння.
Я не можу собі дозволити сісти біля

під'їзду із пляшкою пива, який тоді з ме"
не поліцейський? Зміни у суспільстві
починаються тоді, коли люди почнуть
змінювати себе. Ми вже почали зміни
нас самих". 

"Багато хто з патрульних поліцей"
ських міста це люди, які до служби в
поліції вже мали роботу або бізнес, до"
сягли на своїх посадах певного успіху,
але вирішили змінити роботу на форму
поліцейського, " розповідає координа"
тор патрульної поліції Кропивницького
по зв'язкам із громадськістю Оксана. "
Навіщо? Захищати суспільство. Захища"
ти вас. Допомагати вам. Ми прийшли у
поліцію із різних професій, тому ми
постійно продовжуємо навчатися та са"
моудосконалюватися. Не все поки що
ідеально, особливо в період становлен"
ня патрульної поліції, але ми щоденно
працюємо над помилками і, звичайно, в
першу чергу, слідкуємо за собою. Тому
що ми маємо стати для вас зразком. Ко"
жен з нас прийшов до поліції із надією
щось змінити в країні, щоб потім не бу"
ло соромно дивитися у очі своїм дітям,
онукам, щоб не стояти осторонь, коли
суспільству потрібна наша допомога". 

За словами інспектора патрульної
поліції Олександра, найбільш пошире"
ними серед студентів нашого міста пра"
вопорушеннями є вживання алкоголь"
них напоїв або пива у громадських
місцях, паління у громадських місцях
(рідше трапляються хуліганські дії, ще
рідше " бійки у гуртожитках).

Деякі студенти можуть легковажно
вважати, що вживання алкогольних на"
поїв то є незначне правопорушення,
яке не матиме для яких"небудь серйоз"
них наслідків, але це хибна думка. Перш
за все патрульні поліцейські запропону"
ють особам, які вживають алкогольні

напої або палять у громадських місцях,
припинити правопорушення. Потім
встановлять особу та проведуть
профілактичну бесіду. Але якщо грома"
дянин чомусь не погоджується із тим,
що він порушує громадський порядок і
починає зухвало себе поводити, для
нього ситуація погрожує закінчитися
складанням протоколу за адміністрати"
вне правопорушення (за яке, навіть, пе"
редбачено чималий штраф). Прізвище
адмінправопорушника заноситься до
спеціальної бази даних, якщо ж поруш"
ник студент " про цей випадок також
повідомляється за місцем навчання.
Найболючіші для молодої особи
наслідки від цієї події можуть з'явитися
через декілька років. Наприклад, якщо
після навчання в університеті молодих
фахівець спробує влаштуватися на ро"
боту в таку організацію, яка перевіряє
кандидатури майбутніх працівників, і
виявиться, що прізвище кандидата
міститься у поліцейській базі даних осіб,
що скоювали адміністративні правопо"
рушення? У такому випадку існуватиме
значний ризик так і не отримати бажану
роботу. До речі, при наборі добро"
вольців до лав патрульної поліції нашо"
го міста були випадки відмови деяким
кандидатам саме через їхню при"
сутність у базі адмінправопорушників.
Тому поради інспекторів патрульної
поліції студентами дуже прості: уникай"
те будь"яких правопорушень та адек"
ватно реагуйте на зауваження з боку
патрульних. 

Фотоальбом зустрічі студентів з пат&
рульними поліцейськими можна пере&
глянути на сторінках ЦНТУ у соціальних
мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Патрульні поліцейські
провели в університеті
“урок права”
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Машинобудівний коледж Кіровог"

радського національного технічного
університету провів ІІ обласний військо"
во"патріотичний конкурс серед сту"
дентських команд вищих навчальних
закладів міста під назвою "Захисник Ук"
раїни", організований за підтримки
відділу сім'ї та молоді Кіровоградської
міської ради, Товариства сприяння обо"
роні України та славетного 3"го окремо"
го полку спеціального призначення.

У порівнянні із дебютним конкурсом,
цього року кількість учасників збільши"
лась майже вдвічі: 11 команд проти ше"
сти в 2015"му. Як і раніше, збірна ко"
манда кожного ВНЗ міста складалась із
шести гравців (троє хлопців і троє
дівчат). В змаганнях "Захисник Ук"
раїни""2016 взяли участь представники
наступних навчальних закладів: Кірово"
градський національний технічний
університет; Кіровоградський держав"
ний педагогічний університет імені Во"
лодимира Винниченка; Кіровоградська
льотна академія Національного
авіаційного університету; Кіровог"
радський інститут розвитку людини;
Кіровоградський інститут приватного
ВНЗ "Університет сучасних знань"; Кіро"
воградський машинобудівний коледж
КНТУ; Кіровоградський медичний ко"
ледж ім. Є.Й. Мухіна; Кіровоградське
музичне училище; Кіровоградський ко"
мерційний технікум; Кіровоградський
коледж економіки і права ім. М.П. Сая;
Кіровоградський будівельний коледж.

Як зазначив один із головних
натхненників запровадження в нашій
області військово"патріотичного кон"
курсу серед студентства, директор ма"
шинобудівного коледжу КНТУ Микола
Сторожук, він надзвичайно радий тако"
му збільшенню кількості учасників гри,
оскільки ключова мета цього проекту "
привернення широкої уваги до проблем
військово"патріотичного виховання та
поширення ВПВ на якомога більше нав"
чальних закладів міста та області.

В самому Кіровоградському машино"
будівному коледжі КНТУ військово"
патріотичний напрям виховання студентів
працює на постійній основі з 2009 року.
При коледжі функціонує клуб "Юний де"
сантник", на зайняттях якого студенти вив"

чають основи вогневої підготовки, тактич"
ної медицини, прийоми рукопашного бою,
їздять на полігони, де вчаться стріляти із
стрілецької зброї, стрибають з парашутом.
Директор КМК КНТУ Микола Сторожук
давно пропагує ідею створення на Кірово"
градщині окремого Центру військово"
патріотичного виховання молоді з первин"
ними осередки в навчальних закладах об"
ласті, а одним із шляхів пропагування та"
кої виховної роботи Микола Сторожук ба"
чить у конкурсі "Захисник України".

В організації та проведенні конкурсу
машинобудівному коледжу КНТУ допо"
магають відділ сім'ї та молоді Кіровог"
радської міської ради; управління
військово"патріотичної роботи та спри"
яння територіальній обороні ЦК ТСО Ук"
раїни в Кіровоградській області; а та"
кож військовослужбовці 3"го окремого
полку спеціального призначення.

За словами Миколи Сторожука, ме"
тою військово"патріотичного конкурсу
не є мілітаризація молоді. Головне ви"
ховне завдання гри "Захисник України"
" додаткове збільшення поваги молодих
людей до професії військовослужбовця
та акцентування уваги студентів до не"
обхідності тримати себе у гарній
фізичній формі.

Команди змагалися в шести конкур"
сах: "Історичний" " надання відповідей
на запитання з історії Українського
війська; "Тактична медицина" " демон"
страція вміння та правильності у накла"
данні кровоспинних джгутів і шин при
переломах кісток; "Індивідуальний за"
хист" " вдягання на час загальновійсько"
вого захисного комплекту; "Стрілець"
кий" " виконання вправ зі зброєю в два
етапи: стрільба у тирі по мішенях та роз"
бирання"збирання автомату; "На
влучність" " виконання вправи з метан"

ня ножів; "Спортивний" " змагання на
виконання вправи з підтягування та ко"
мандна естафета з перешкодами.

За підсумками усіх змагань військо"
во"патріотичної гри "Захисник України"
серед ВНЗ міста, команда Кіровог"
радського машинобудівного коледжу
КНТУ вдало захистила здобутий минуло"
го року чемпіонський титул. Переможці
військово"патріотичної гри "Захисник
України" 2016 року " команда Кіровог"
радського машинобудівного коледжу
Кіровоградського національного
технічного університету: Дар'я За"
стригіна (група Т 13 1/9), Євгеній Тата"
ренко (група Т 13 1/9), Анастасія Лебідь
(група Б 14 1/9), Олена Шевченко (група
Е 14 1/9), Павло Циганаш (група К 14
1/9), Богдан Шевченко (група Т 13 1/9).

Дипломи учасникам, нагороди пере"
можцям і призерам вручали керівник
відділу сім'ї та молоді Кіровоградської
міської ради Людмила Дорохіна та за"
ступник міського голови Наталія Дзюба.
Також було відзначено грамотою колек"
тив машинобудівного коледжу КНТУ за
організацію змагань "Захисник України".

Також у змаганнях брала участь ко"
манда Кіровоградського національного
технічного університету: Олег Бурлаков
(група ЕК 13), Катерина Осадча (група
ЕО 15), Богдан Рибак (група АТ 16М),
Софія Павленко (група ДІ 13), Олек"
сандр Вітошко (група КІ 16), Дар'я Вла"
сова (група МБ (МВ) 15).

Фотоальбом конкурсу "Захисник Ук&
раїни"&2016 можна переглянути на
сторінках ЦНТУ у соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Коледж виховує
найспритніших
“Захисників України”
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Молоді науковці на міжнародній конференції в ДонНУ
ААссппііррааннттии  ккааффееддррии  ееккооннооммііккии,,  ммееннеедджж&&

ммееннттуу  ттаа  ккооммееррццііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ЦЦННТТУУ  ((ККННТТУУ))
ООллььггаа  ГГооррппииннччееннккоо  ттаа  ІІллооннаа  ЦЦааррееннккоо  ввииссттуу&&
ппииллии  зз  ддооппооввііддяяммии  ннаа  ММііжжннаарроодднніійй  ннааууккооввоо&&
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нноо&&ееккооннооммііччнніі  ппррооббллееммии  ддеерржжааввии  іі  ррееггііоонніівв::
ааннттииккррииззоовваа  ссттррааттееггііяя  іі  ссттааллиийй  ррооззввииттоокк"",,
ппррииссввяяччееннооїї  5500&&ррііччччюю  ееккооннооммііччннооггоо  ффааккуулльь&&
ттееттуу  ДДооннееццььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
ііммеенніі  ВВаассиилляя  ССттууссаа..

Загалом в роботі "ювілейної" конфе"
ренції економічного факультету ДонНУ (у
місті Вінниця) взяли участь представники
28 вищих навчальних закладів України, де"
легації фахівців із Болгарії, Великобри"
танії, Грузії, Китаю, Латвії, Литви, Польщі,
Словаччини, а також представники торго"
во"промислової палати, митниці, органів
виконавчої та законодавчої влади України.

Під час конференції були обговорені
питання: розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків і залучення іноземних інвестицій;
управління людськими ресурсами; менед"
жменту та маркетингу; економіки
підприємства; моделювання та прогнозу"
вання стійкого розвитку економічних сис"
тем; обліку, аналізу та аудиту; управління
фінансами тощо. Також в рамках конфе"
ренції було проведено міжнародний на"
уково"практичний семінар "Проблеми
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і
залучення іноземних інвестицій:
регіональний аспект".

За словами аспірантки Ольги Горпин"
ченко, конференція Донецького національ"
ного університету "Актуальні соціально"еко"
номічні проблеми держави і регіонів…"
зібрала багато провідних науковців"еко"
номістів України. Зокрема, можна було по"
слухати виступи та поспілкуватися з такими
ученими, як Анатолій Колот (д.е.н., профе"

сор, заслужений діяч науки і техніки Ук"
раїни, проректор з науково"педагогічної
роботи, завідувач кафедри управління пер"
соналом та економіки праці ДВНЗ
"Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана"), Ва"
лентина Антонюк (д.е.н., професор, зав.
сектором Інституту економіки промисло"
вості НАН України "Проблеми працевлаш"
тування ВПО"), Юрій Макогон (професор
кафедри міжнародної економіки До"
нецького національного університету) та
інш., які є авторами підручників із еко"
номіки, за якими вже багато років вчаться
студенти економічних спеціальностей.

Аспіранти кафедри економіки, менедж"
менту та комерційної діяльності Кіровог"
радського національного технічного
університету Ольга Горпинченко та Ілона
Царенко виступили із доповідями на
секційних засіданнях Міжнародної науко"
во"практичної конференції "Актуальні
соціально"економічні проблеми держави і
регіонів: антикризова стратегія і сталий
розвиток".

Тема доповіді Ольги Горпинченко:
"Формування системи безперервної про"
фесійної підготовки в умовах становлення
інноваційної моделі економіки України"
(Секція "Актуальні проблеми управління
людськими ресурсами в умовах трансфор"
мації суспільних відносин").

Тема доповіді Ілони Царенко: "Конку"
рентоспроможність вищої освіти України у
вимірі міжнародних систем ранжування"
(Секція Актуальні питання управління
національною та регіональною еко"
номікою. антикризова стратегія розвитку
держави та регіонів").

Ці доповіді, разом із доповідями інших
учасників конференції, опубліковано у двох

номерах фахового журналу Донецького
національного університету імені Василя
Стуса "Економіка і організація управління"
Наукова спрямованість збірника " теорети"
ко"методологічні та прикладні аспекти
дослідження актуальних проблем еко"
номіки, науково"методологічні засади ор"
ганізації управління, сучасні аспекти уп"
равлінської діяльності у сфері виробниц"
тва, людських ресурсів, маркетингу тощо.

Крім цього, аспіранти ЦНТУ (КНТУ)
відвідали із делегацією учасників конфе"
ренції провідне підприємство харчової
промисловості Вінниці (у цьому місті зараз
базується ДонНУ), де гостям було проде"
монстровано моделі організації сучасного
виробництва. Також під час перебування
в ДонНУ Ілона Царенко, яка є одним із ку"
раторів франкомовних напрямів роботи
Відділу міжнародних відносин нашого нав"
чального закладу, вивчала досвід міжна"
родної діяльності економічного факультету
Донецького національного університету. 

Як зазначено на сайті ДонНУ, пропо"
зиції Міжнародної науково"практичної
конференції "Актуальні соціально"еко"
номічні проблеми держави і регіонів: ан"
тикризова стратегія і сталий розвиток" бу"
ли використані при підготовці рекомен"
дацій, які направлені Президенту України,
Верховній Раді, Кабінету Міністрів Ук"
раїни, органам державного управління та
місцевого самоврядування, науково"
дослідним інститутам, що займаються
проблемами економіки та менеджменту
для практичного використання при скла"
данні директивних документів та розроб"
ки перспективних програм науково"
технічного розвитку.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ееккооннооммііккии,,
ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ккооммееррццііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі..

ІТ�форум “Наукоємні технології тестування
програмного забезпечення”

Кафедра програмування та захисту
інформації ЦНТУ (КНТУ) провела в універ&
ситеті науковий форум з питань тестуван&
ня програмних продуктів за участю, з од&
ного боку & студентів та викладачів кафед&
ри, з іншого & фахівців провідної ук&
раїнської ІТ&компанії "Онікс&Системз". 

Форум "Наукоємні технології тестування
програмного забезпечення" відвідали сту"
денти спеціальностей "Комп'ютерні науки
та інформаційні технології", "Кібербезпе"
ка", "Комп'ютерна інженерія". Від компанії
"Онiкс"Системз" в роботі форуму взяли
участь: менеджер ІТ"проектів, керівник
відділу QA (тестування програмного забез"
печення) Іван Сагаль; QA"інженер Тетяна
Волкорєзова та провідний інженер"про"
граміст Володимир Калініченко. До речі, Те"
тяна Волкорєзова і Володимир Калініченко
є випускниками кафедри програмування
та захисту інформації ЦНТУ (КНТУ).

Як досвідчений QA"інженер і менеджер
проектів, Іван Сагаль розповів студентам
кафедри ПЗІ про актуальні задачі та існу"
ючі проблеми галузі тестування, презенту"
вав досягнення очолюваної ним QA"ко"
манди і поділився практичними здобутка"
ми фахівців"тестувальників "Онiкс"Сис"
темз" під час реалізації потужних міжна"
родних ІТ"проектів. Також Іван Сагаль роз"
казав про запроваджену на підприємстві
методологію тестування програмних за
собів, за якої QA"фахівці долучаються до
всіх процесів реалізації програмного за"
безпечення, починаючи з формулювання
ідеї проекту і постановки задачі.

У розмові зі студентами (майбутніми
працівниками ІТ"галузі) керівник відділу
тестування компанії "Онiкс"Системз"
приділив особливу увагу питанням конку"
рентних вимог до QA"інженерів, їхніх
здібностей і навичок, та відповів на запи"

тання студентів щодо перспектив працев"
лаштування в "Онiкс"Системз".

Також в рамках форуму студенти обгово"
рили із інженерами"програмістами Тетяною
Волкорєзовою і Володимиром Калініченко
практичні аспекти взаємодії та ефективної
співпраці розробників програмного забез"
печення із тестувальниками програмного
забезпечення, а також особливості ре"
алізації додатків для мобільних платформ,
для web"програмування.

На завершення форуму "Наукоємні тех"
нології тестування програмного забезпе"
чення" сторони висловилися за продов"
ження співпраці кафедрою ПЗІ КНТУ та
компанією "Онiкс"Системз" в напряму
спільного проведення науково"практич"
них заходів.

ООллееккссааннддрр  ДДооррееннссььккиийй,,  кк..тт..нн..,,  ссттаарршшиийй
ввииккллааддаачч  ккааффееддррии  ппррооггррааммуувваанннняя  ттаа

ззааххииссттуу  ііннффооррммааццііїї.
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На початку роботи конференції її учас"
ників привітали завкафедрою сільського"
сподарського машинобудування ЦНТУ
(КНТУ), професор Микола Свірень і про"
ректор із наукової роботи ЦНТУ, професор
Олександр Левченко.

Як зазначив Олександр Левченко, наш
університет взагалі і кафедра сільськогос"
подарського машинобудування зокрема
мають велику історію саме у сфері
дослідження питань, пов'язаних із
сільськогосподарським виробництвом.

"В цілому в університеті функціонує
дев'ять наукових шкіл, " говорить прорек"
тор із наукової роботи ЦНТУ. " В рамках
цих шкіл здійснюється наукова діяльність,
зокрема, за таким агропромисловими на"
прямами: конструювання сучасної
сільськогосподарської техніки; підвищен"
ня технічного рівня ґрунтообробних та
посівних машин; розробка нових техно"
логій обробки ґрунту, збирання та очищен"
ня зерна; механізація та автоматизація
сільськогосподарського виробництва та
переробки і зберігання сільськогоспо"
дарської продукції. Звичайно, ці напрями
досліджень виконуються на кафедрі СГМ. 

На кафедрі сільськогосподарського
машинобудування, яку очолює Микола
Олександрович Свірень, функціонує на"
уково"дослідна лабораторія конструюван"
ня та дослідження сільськогосподарської
техніки та рослинництва, завдяки якій
відбуваються дослідження і практична ре"
алізація задумів науковців. Дослідження
як фундаментального характеру, так і з
впровадженням у виробництво. Кафедра
сільськогосподарського машинобудуван"
ня є одним із лідерів в університеті по
впровадженню своїх розробок у вироб"
ництво, тому має багато авторських
свідоцтв. Також на кафедрі функціонує на"
укова школа "Технічне забезпечення
раціонального землевикористання" під
керівництвом декана факультету сільсько"
господарського машинобудування, про"
фесора Василя Сало.

На базі кафедри ще з 1971 року ви"
дається фаховий науковий збірник "Кон"
струювання, виробництво та експлуатація
сільськогосподарських машин". Загалом,
кафедрою виконано більше 50 держбю"
джетних тематик, науковцями кафедри
опубліковано більше 800 наукових праць,
отримано більше 600 авторських
свідоцтв, видано 32 навчальні посібники
та монографії. Ці значні досягнення є при"
кладом для інших науковців".

Також варто зазначити, що на базі ка"
федри сільськогосподарського машинобу"
дування ЦНТУ (КНТУ) традиційно прохо"
дять Всеукраїнські студентські олімпіади
зі спеціальності "Процеси, машини та об"
ладнання агропромислових підприємств"
та зі спеціальності "Машини та обладнан"
ня сільськогосподарського виробництва",
Всеукраїнські науково"практичні конфе"
ренції студентів, аспірантів та молодих
учених "Досягнення та перспективи галузі
сільськогосподарського виробництва". 

На пленарному засіданні всеук"
раїнської науково"практичної конфе"
ренції "Підготовка ґрунту в системі ресур"
созберігаючих технологій", зокрема, вис"
тупили професор НТУ України "Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорсько"
го" Володимир Ветохін (доповідь "Деякі ас"
пекти виконання дисертаційних
досліджень та оформлення робіт") і доцент
кафедри сільськогосподарського машино"
будування ЦНТУ Сергій Лещенко (тема до"
повіді "Науково"технічні основи обґрунту"
вання складу та параметрів комбінованих
глибокорозпушувачів").

Крім цього, на секційному засіданні
конференції свої доповіді представили на"
уковці кафедри сільськогосподарського
машинобудування ЦНТУ:

Володимир Амосов " тема доповіді "Особ"
ливості обробітку ґрунту і сівби в системі
"No"Till"; Дмитро Богатирьов " тема "Теоре"
тичне визначення опору повітря котка"
подрібнювача"; Катерина Васильковська "

тема "Вдосконалення техніки для посіву " по"
чатковий етап програмування врожайності";
Олексій Васильковський " тема "Результати
експериментальних досліджень очисника
стояків лап парових культиваторів"; Віктор
Дейкун " тема "Комбінований агрегат для об"
робітку ґрунту з пневмотранспортуючою сис"
темою подачі мінеральних добрив"; Руслан
Кісільов " тема "Основний обробіток ґрунту в
технології вирощування кукурудзи"; Юрій
Мачок " тема "Забезпечення довговічності
робочих органів ґрунтообробних і посівних
машин"; Сергій Мороз " тема "Вплив основ"
ного та міжрядного обробітку ґрунту на вро"
жайність кукурудзи"; Дмитро Петренко " те"
ма "Особливості підготовки ґрунту при виро"
щуванні хмелю"; Микола Свірень " тема "Пе"
редпосівний обробіток ґрунту в системі точ"
ного землеробства"; Ірина Сисоліна, Ігор
Осипов " тема "Перспективи розвитку без"
полицевого обробітку ґрунту в степовій зоні
України".

За підсумками роботи конференції го"
тується збірник тез доповідей (в елек"
тронній формі), крім цього матеріали на"
уково"практичної конференції "Підготовка
ґрунту в системі ресурсозберігаючих тех"
нологій" буде включено до чергового ви"
пуску загальнодержавного міжвідомчого
науково"технічного збірника "Конструю"
вання, виробництво та експлуатація
сільськогосподарських машин".

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ссііллььссььккооггоосс&&
ппооддааррссььккооггоо  ммаашшииннооббууддуувваанннняя..

ННаа  ппііддссттааввіі  ннааккааззуу  ММііннііссттееррссттвваа  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  ввіідд
77  жжооввттнняя  22001166  ррооккуу  №№11221144  ""ППрроо  ппррииззннааччеенннняя  ааккааддееммііччнниихх
ссттииппееннддіійй  ППррееззииддееннттаа  УУккррааїїннии  ссттууддееннттаамм  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх
ззааккллааддіівв  ннаа  ппеерршшиийй  ссееммеессттрр  22001166""22001177  ннааввччааллььннооггоо  ррооккуу"",,
ссттууддееннттцціі  ччееттввееррттооггоо  ккууррссуу  ффааккууллььттееттуу  ееккооннооммііккии  ттаа  ммееннеедджж""
ммееннттуу  ККННТТУУ  ККаарриинніі  ССееммееннююкк  ппррииззннааччеенноо  ааккааддееммііччннуу  ссттии""
ппееннддііюю  ППррееззииддееннттаа  УУккррааїїннии  ннаа  ппеерршшиийй  ссееммеессттрр  22001166""22001177
ннааввччааллььннооггоо  ррооккуу  ((зз  0011..0077..22001166  рр..  ппоо  3311..0011..22001177  рр..))..

ЗЗггіідднноо  зз  ннааккааззоомм  ММііннііссттееррссттвваа  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  ввіідд  77
жжооввттнняя  22001166  ррооккуу  №№11221133  ""ППрроо  ппррииззннааччеенннняя  ііммеенннниихх  ссттии""
ппееннддіійй  ВВееррххооввннооїї  РРааддии  УУккррааїїннии  ссттууддееннттаамм  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх
ззааккллааддіівв  ннаа  22001166""22001177  ннааввччааллььнниийй  рріікк"",,  ппррииззннааччеенноо  ссттии""
ппееннддііїї  ВВееррххооввннооїї  РРааддии  УУккррааїїннии  ппррееддссттааввннииккаамм  ККННТТУУ  ООллеекк""
ссааннддрріі  ДДууддччееннккоо  ((ссттууддееннттккаа  ччееттввееррттооггоо  ккууррссуу  ффааккууллььттееттуу  ееккоо""
ннооммііккии  ттаа  ммееннеедджжммееннттуу))  іі  ММааррііїї  ППааррииссььккіійй  ((ссттууддееннттккаа  ччееттввеерр""
ттооггоо  ккууррссуу  ффааккууллььттееттуу  ппррооееккттуувваанннняя  ттаа  ееккссппллууааттааццііїї  ммаашшиинн))..

ККооннффееррееннццііяя  ннааууккооввцціівв  ггааллууззіі
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо
ммаашшииннооббууддуувваанннняя
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ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккиийй  ((ККііррооввоогг&&
ррааддссььккиийй))  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт  іі  ГГррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя
""ЖЖииттттяя  ббеезз  ккооррууппццііїї""  ппррооввееллии  вв  ннааввччаалльь&&
ннооммуу  ззааккллааддіі  ннааууккооввоо&&ппррааккттииччннуу  ккооннффее&&
ррееннццііюю  ""ААннттииккооррууппццііййннаа  ааккттииввннііссттьь  яякк
ффааккттоорр  ппррииссккоорреенннняя  ррооззввииттккуу  ррееггііоонніівв""..

Ще навесні поточного року КНТУ та
ГО "Життя без корупції" (директор Гро"
мадської організації "Життя без ко"
рупції" " Оксана Чиканчи) уклали угоду
про співробітництво у напрямку форму"
вання антикорупційного світогляду і
відповідальної громадянської позиції
студентської молоді, навичок антико"
рупційної поведінки студентів; а також
розробки проектів та впровадження
міжнародних освітніх програм і про"
ектів антикорупційної направленості.
Зокрема, угода про співробітництво пе"
редбачає проведення в університеті
освітніх заходів, організацію конфе"
ренцій, семінарів, форумів, які мають
відношення до спільних напрямків
діяльності. Одним із таких заходів стала
науково"практична конференція "Анти"
корупційна активність як фактор при"
скорення розвитку регіонів".

У своєму вступному слові ректор
Центральноукраїнського (Кіровог"
радського) національного технічного
університету, професор Михайло Черно"
вол звернув увагу на те, як прості техно"
логічні рішення дозволяють уникнути
передумов, що мають корупційні ризи"
ки. "Коли ми дивимось програми теле"
бачення, досить часто можемо почути,
особливо від іноземних політиків або
журналістів, що головною бідою України
є корупція, " говорить Михайло Черно"
вол. " Але яку корупцію вони мають на
увазі? В першу чергу, мова йде про ор"
гани державної влади та різноманітні
державні структури. Неодноразово вис"
тупаючі в пресі або перед студентами, я
завжди кажу про те, що в Україні різні
категорії громадян по"різному сприйма"
ють сам термін "корупція". Науковці ма"
ють на увазі одне, юристи " інше, політи"
ки і журналісти " третє, суспільство в
цілому " взагалі четверте. Коли хтось
платить лікарю за операцію або студент
дає викладачу гроші за оцінку на екза"
мені, то з наукової точки зору це не ко"
рупція, а хабар, проте суспільство звик"
ло використовувати інше формулюван"
ня. Я ніколи не сприймаю точку зору на
цю проблему, яка називає винуватцем
лише викладачів. Найчастіше трапля"
ються зворотні ситуації: студент першим
пропонує гроші за оцінку або залік.

Відбуваються певна угода між виклада"
чем та студентом, що, звичайно, є дуже
аморальним і неправильним. І що роби"
ти? Найефективніше " за допомогою
технологічних рішень прибрати переду"
мови виникнення таких ситуацій. На"
приклад, зараз вже неможлива ко"
рупція при вступі до ВНЗ, тому що пере"
важна більшість університетів вже не
приймає вступні іспити, а отримує гото"
вий список студентів безпосередньо із
Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (ЄДЕБО). Зараз розгля"
дається ще одна технологічна мож"
ливість зменшення корупційних ризиків
у вищій школі " так звані "вічні студен"
ти". В деяких західних країнах студенти
вищих навчальних закладів можуть бу"
ти переведеними на наступний курс,
навіть якщо у них залишилися "борги" з
яких"небудь предметів. І вони числяться
студентами до тих пір, поки не здадуть
екзамени за усіма предметами, які за"
боргували, навіть, якщо їхнє навчання в
університеті триватиме десять років. В
Україні зараз діє система, за якою будь"
який студент не повинен мати заборго"
ваностей станом на початок нового
навчального року, інакше ВНЗ його
відрахує. Звичайно, студенти із забор"
гованостями, уникаючи відрахування,
прагнуть у будь"який спосіб "закрити"
борги по сесії. Саме тому технологічне
рішення про можливість переведення
студентів на наступний курс із "борга"
ми" значно зменшує ризик виникнення
угод між викладачами та студентами".

В рамках конференції "Антико"
рупційна активність як фактор приско"
рення розвитку регіонів" засновник Все"
українського громадського руху "Антико"
рупційна спільнота України" Роман
Лаврів (місто Львів) розповів про досвід
антикорупційної діяльності активістів на
Львівщині. Заступник голови Кіровог"

радської обласної ради Ігор Степура
представив студентам, учасникам та гос"
тям конференції доповідь "Корупція на
рівні районів. Як з цим боротися?", де бу"
ло проаналізовано принципи адміністра"
тивно"територіального устрою країни та
повноважень органів місцевого самов"
рядування в контексті права власності
на ресурси, майно тощо, які несуть у собі
великі корупційні ризики.

З мотиваційними та інформаційними
промовами виступили правозахисники
Ігор Погасій (голова ГО "Громадський
тиск Кіровограда"), Анатолій Стоян
(регіональний координатор Всеук"
раїнської ініціативи "Активна громада"),
Володимир Підопригора, а також
керівник сектору Державної регулятор"
ної служби України в Кіровоградській
області Наталія Оніщенко.

Про особливості антикорупційної
діяльності в закладах освіти студентам
розповіли експерт цивільного руху "Гро"
мадський контроль діє" " "Протидія ко"
рупції в освіті, аналіз бюджетів" Ярос"
лав Ланецький і голова Студради ЦНТУ
(КНТУ) Тетяна Чепа.

Так, на думку Тетяни Чепи, певна
кількість студентів поступили на свою
спеціальність без власного на то ба"
жання. Вони не планують працювати за
спеціальністю після завершення нав"
чання в університеті, не цікавляться
професією, навчаються без бажання,
тому не ходять на заняття. Потім під час
сесій такі студенти намагаються домо"
витися із викладачами зі оцінки. Тобто,
головна запорука зменшення ко"
рупційних явищ в освіті " бажання самих
студентів вчитися та набувати знання.
Також Тетяна Чепа розповіла про пер"
ший антикорупційний форум студентів
України (він проходив саме у нашому
місті) та про створення "Студентського
антикорупційного агентства", яке взяло
на себе обов'язок у разі необхідності
відстоювати права кожного студента,
який виступає проти корупції.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ССттууддееннттаамм  ррооззппооввііллии  ппрроо  ааннттииккооррууппццііййнніі  ііннііццііааттииввии
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ННааппррииккііннцціі  ввеерреесснняя  ббууллоо  ууккллааддеенноо

ммееммооррааннддуумм  ппрроо  ссппііввррооббііттннииццттввоо  ммііжж
ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккиимм  ((ККііррооввоогг&&
ррааддссььккиимм))  ннааццііооннааллььнниимм  ттееххннііччнниимм
ууннііввееррссииттееттоомм  ттаа  ккооммппаанніієєюю  ""ІІммппееррііяя&&ААгг&&
рроо""  щщооддоо  ссппііллььннооїї  ннааввччааллььннооїї,,  ппррааккттиичч&&
ннооїї  ттаа  ннааууккооввооїї  ррооббооттии..

За словами завідувача кафедрою за"
гального землеробства ЦНТУ (КНТУ),
кандидата біологічних наук, доцента Ми"
коли Мостіпана, навчальний заклад вже
тривалий час плідно співпрацює із ком"
панією "Імперія"Агро". Це підприємство
регулярно приймає на переддипломну
та організаційно"технологічну практику
студентів кафедри загального земле"
робства; студенти виконують дипломні
проекти або магістерські роботи за
спільними темами; представники ком"
панії проводять зустрічі зі студентами та
регулярно беруть участь в універси"
тетських "Ярмарках вакансій". Проте за"
раз сторони вирішили розширити рівень
співробітництва.

NNBB:: Агропромислова компанія
"Імперія"Агро" спеціалізується на ви"
робництві та постачанні сільськогоспо"
дарському виробництву насіння (куку"
рудзи, ріпаку, зернових культур, соняш"
нику), добрив і біопродуктів, а також на
постачанні засобів захисту рослин від
провідних українських та світових ви"
робників відповідної продукції.

Як розповів керівник корпоративного
університету компанії "Імперія"Агро"
Олександр Лісов, наразі підприємство
зацікавлене у розвитку навчальної та на"
укової складової співпраці із ЦНТУ (КНТУ). 

"Наша компанія має у своїй структурі
корпоративний університет, який пра"
цює з метою підвищення кваліфікації
співробітників підприємства, " каже
Олександр Лісов. " Ми вирішили розпо"
чати співпрацю із провідними вищими
навчальними закладами України агро"
номічного напрямку, і, звичайно, нас ду"
же цікавить розширення співробітниц"
тва із КНТУ, де навчаються студенти за
спеціальністю "Агрономія". Ми маємо
на меті організацію лекцій викладачів
(тренерів) нашого корпоративного
університету для студентів КНТУ, де
представники компанії "Імперія"Агро"
могли б розповідати студентам про су"
часні тенденції галузі, в якій ми пра"
цюємо, як, взагалі, на сьогодні вигля"
дає бізнес в аграрній сфері та про всі
новинки ринку насіння, добрив і за"
собів захисту рослин.

"Імперія"Агро" " українська компанія,
ми тривалий час займаємося просуван"
ням на ринку продукції, виробленої в Ук"
раїні, тому ми вважаємо за потрібне ла"
мати стереотипи і привчати фахівців до
думки, що українська продукція даної га"
лузі не гірше закордонної. У студентів ще
немає стереотипів, тому в даному випад"
ку не треба нічого ламати, а потрібно ли"
ше вчасно розповісти майбутнім
спеціалістам про наявність відповідної
української продукції, якість української
продукції та переваги використання ви"
робленої в Україні продукції".

Як зауважує завкафедрою загально"
го землеробства ЦНТУ (КНТУ) Микола

Мостіпан, зустрічі представників
профільних підприємств зі студентами є
достатньо поширеною і корисною прак"
тикою. Зокрема, на кафедрі декілька
років діє спеціальний проект "Випуск"
ники " студентам", в рамках якого ви"
пускники кафедри, що працюють за
спеціальністю, проводять для студентів
відкриті лекції. До проекту було залуче"
но представників дуже багатьох ком"
паній, у тому числі, зі студентами неод"
норазово зустрічався випускник кафед"
ри загального землеробства КНТУ, ко"
мерційний директор компанії "Імперія"
Агро" Сергій Поляков.

За словами завідувача кафедри еко"
логії та охорони навколишнього середо"
вища ЦНТУ (КНТУ), кандидата
біологічних наук, доцента Ольги Мед"
ведєвої, наукова складова співробіт"
ництва полягатиме, в першу чергу, у ви"
конанні студентами нашого навчально"
го закладу дипломних проектів та
магістерських робіт на базі підприє"
мства "Імперія"Агро" (до речі, началь"
ник відділу наукового забезпечення
компанії "Імперія"Агро" Ірина Чорна та"
кож є випускником нашого університету
за спеціальністю "Агрономія"). Можна
буде навіть досліджувати комплексні те"
ми одночасно студентами"агрономами і
студентами"екологами. Університет
зацікавлений у тому, що компанія
"Імперія"Агро" надаватиме предметні
матеріали для курсових робіт, диплом"
них проектів та магістерських робіт,
оскільки це підвищуватиме практичну
цінність студентської роботи.

За словами керівника корпоратив"
ного університету компанії "Імперія"Аг"
ро" Олександра Лісова, підприємство
також зацікавлене у продовженні

співпраці щодо прийому студентів
різних спеціальностей ЦНТУ (КНТУ) на
практику або на роботу під час їхнього
навчання, якщо студент навчається за
поєднаною денною та дистанційною
формою навчання.

Компанія має непоганий досвід
співпраці зі студентами та випускника"
ми університету. Зараз серед агро"
номів, начальників відділів (теж агро"
номів у минулому), агрономів"консуль"
тантів і менеджерів із продажу засобів
захисту рослин, насіння, добрив, що
працюють у головному офісі "Імперії"Аг"
ро", не менше 10% " саме випускники
спеціальності "Агрономія" кафедри за"
гального землеробства Кіровог"
радського національного технічного
університету. Коли нещодавно консал"
тингове агентство "Персонал" проводи"
ло незалежне опитування клієнтів ком"
панії "Імперія"Агро" щодо кваліфікації
їхніх менеджерів, рівень професійної
підготовки працівників "Імперії"Агро"
був оцінений дуже високо. А це спільна
заслуга і викладачів Кіровоградського
національного технічного університету, і
компанії "Імперія"Агро".

Вже наприкінці жовтня представни"
ки компанії "Імперія"Агро" прочитали
студентам кафедри загального земле"
робства лекцію "Відродження ук"
раїнської селекції " гібриди нового по"
коління bestcorn". Кафедра загального
землеробства вдячна  Олександру Лісо"
ву, Ірині Чорній і Василю Сойченко за
організацію заходу, під час якого сту"
денти отримали можливість поспілкува"
тись із практикуючими спеціалістами та
отримати нові цікаві знання.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Про співпрацю із
корпоративним
університетом “Імперії�Агро”



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа12 CТОР.

Всі війни Росії проти України в одній книжці
ННаа  ззааппрроошшеенннняя  ззааввккааффееддррооюю

ссууссппііллььнниихх  ннаауукк,,  ііннффооррммааццііййннооїї  ттаа  ааррххііввннооїї
ссппррааввии  ЦЦННТТУУ  ((ККННТТУУ)),,  ппррооффеессоорраа  ВВаассиилляя
ООррллииккаа,,  ннаашш  ззееммлляякк,,  ппррооффеессоорр  ІІннссттииттууттуу
ууккррааїїннссььккооїї  ааррххееооггррааффііїї  ттаа  дджжееррееллооззннаавв&&
ссттвваа  іімм..  ГГрруушшееввссььккооггоо  ВВііккттоорр  ББррееххууннееннккоо
ррооззппооввіівв  ссттууддееннттаамм  ннаашшооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
ссппееццііааллььннооссттіі  ""ІІннффооррммааццііййннаа,,  ббііббллііооттееччннаа
ттаа  ааррххііввннаа  ссппрраавваа""  ппрроо  ккннииггуу  ""ББррааттнняя""  ннаа&&
ввааллаа..  ВВііййннии  РРооссііїї  ппррооттии  УУккррааїїннии  ХХІІІІ&&ХХХХІІ  сстт""..

Авторами цієї книги є четверо істо"
риків"науковців: Віктор Брехуненко, Воло"
димир Ковальчук, Михайло Ковальчук та
В'ячеслав Корнієнко. На теренах нашого
регіону презентацію видання проводив
уродженець міста Долинська Кіровог"
радської області, завідувач відділу теорії й
історії археографії та споріднених джере"
лознавчих наук Інституту української архе"
ографії та джерелознавства ім. М.С. Гру"
шевського, професор Віктор Брехуненко.
Перебуваючи в обласному центрі, він
спілкувався с військовослужбовцями 3"го
полку спеціального призначення, гро"
мадськістю та студентами міста. Зокрема,
в нашому університеті професор Віктор
Брехуненко презентував книгу "Братня"
навала. Війни Росії проти України ХІІ"ХХІ
ст" студентам груп ДІ усіх курсів.

"Книжка науково"популярна, розрахо"
вана на широкий загал, але вона є науко"
во вивірена, " розповідає професор Інсти"
туту української археографії та джерелоз"
навства ім. М.С. Грушевського Віктор Бре"
хуненко. " Ми розпочали працювати над

книгою навесні 2015 року, і на початку
нинішнього року ця книжка побачила світ.
Навіщо ми писали цю книжку? Ми живемо
в умовах війни (як би її не називали АТО), і
ми повинні розуміти її коріння. Ця книга
присвячена усім минулим російсько"ук"
раїнськім війнам, власне, сучасна війна
подається на тлі усіх війн, які до цього ча"
су були між Росією і Україною. В книзі роз"
казано як закінчувалися попередні
російсько"українські війни, які помилки
робило українське керівництво, які були
прорахунки української еліти?.. Книжка
показує: сучасна російсько"українська
війна " не унікальне явище, це розвиток
усієї попередньої канви російсько"ук"
раїнських стосунків".

За словами Віктора Брехуненка, під
час самої першої презентації видання
"Братня" навала. Війни Росії проти Ук"
раїни ХІІ"ХХІ ст" в лютому 2016 року 400
примірників книги було безкоштовно пе"
редано на фронт у бойові частини. Поши"
ренням цих книжок на фронті займаються
військові капелани.

В нашому навчальному закладі гість з
Інституту української археографії та дже"
релознавства ім. М.С. Грушевського оз"
найомився із умовами навчання студентів
на кафедрі суспільних наук, інформаційної
та архівної справи та відзначив високий
рівень викладання фахових дисциплін. "У
вас непогана кафедра і завкафедрою "
надзвичайно кваліфікована людина, "
поділився зі студентами спеціальності

"Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа" враженнями професор Віктор
Брехуненко. " Коли я дізнався, що ви не є
фаховими істориками, але читаєте скоро"
пис, я був приємно вражений!"

Для довідки: скоропис " це форма кири"
личного письма, яка вживалась в канце"
ляріях або приватному діловодстві в XV"XVIII
століттях. Тобто, студентів кафедри
суспільних наук, інформаційної та архівної
справи навчають читати та розуміти оригіна"
ли архівних документів XV"XVIII століть!

Крім книги "Братня" навала. Війни Росії
проти України ХІІ"ХХІ ст", Віктор Брехуненко
також презентував студентам нашого нав"
чального закладу ще з десяток видань Інсти"
туту української археографії та джерелоз"
навства ім. М.С. Грушевського, присвячених
видатним постатям української історії.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

В нашому обласному центрі відбувся
перший історико"краєзнавчий квест Кіро"
воградської Малої академії наук
учнівської молоді "…Стежинами рідного
краю", підтримку в проведенні якого нада"
ли вищі навчальні заклади міста, зокрема
і Центральноукраїнський національний
технічний університет.

Участь у квесті взяли більше 20 команд"
учасників, які складалися із учнів старших
класів шкіл Кіровоградської області. Ор"
ганізатором конкурсу "…Стежинами рідно"
го краю" виступила Кіровоградська Мала
академія наук учнівської молоді, цю
ініціативу підтримали: Центральноук"
раїнський національний технічний універ"
ситет; Кіровоградський державний педа"
гогічний університет імені Володимира Вин"
ниченка; Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету; КЗ
"Кіровоградський обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської мо"
лоді"; КЗ "Кіровоградський обласний інсти"
тут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського"; обласна універ"
сальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чи"
жевського; галерея "Єлисаветград".

Мала академія наук вперше спробува"
ла відійти від традиційного формату своєї
роботи, вирішив урізноманітни навчаль"
ний процес і удосконалити зміст та форми
громадянського та патріотичного вихо"
вання засобами туристсько"краєзнавчої
роботи, одночасно поєднав пізнавальний
і розважальний, науковий і спортивний
компоненти.

Відтак учні старших класів проявили
свої знання, уміння і таланти на восьми
етапах квесту, що охопили найвизначніші
пам'ятки історичної частини міста Кропив"
ницький. Локації маршруту квесту "Мала
академія стежинами рідного краю" та пи"
тання, розроблені науковими співробітни"
ками обласної Малої академії наук
учнівської молоді Юрієм Бондарчуком,
Юрієм Онойко, Світланою Проскуровою,
мали на меті не тільки з'ясувати,
наскільки учні Кіровоградської області
обізнані з історією та географією рідного
краю, а й ознайомити їх із маловідомими
сторінками духовної та історичної спадщи"
ни центральної України.

Проведення історико"краєзнавчого
квесту серед школярів області було б не

можливе без підтримки студентської мо"
лоді Кропивницького. Зокрема, більше 40
студентів Центральноукраїнського націо"
нального технічного університету, які
представляли факультет економіки та ме"
неджменту, факультет обліку та фінансів,
факультет автоматики та енергетики та
механіко"технологічний факультет долучи"
лися до проведення заходу в якості суддів
та волонтерів квесту. Декан факультету
економіки та менеджменту Володимир
Зайченко та голова профкому студентів
ЦНТУ Валерій Пугач взяли участь у нагоро"
дженні переможців конкурсу.

У фінал конкурсу вийшло сім команд "
представники районів Кіровоградської
області, а призерами історико"краєзнав"
чого квесту "Мала академія стежинами
рідного краю" стали школярі: І місце " ко"
манда зі Знам'янки "Апріорі"; ІІ місце " ко"
манда з Олександрівського району
"Лісівські пошуковці"; ІІІ місце " команди з
Новомиргорода "Златопіль" та з Високих
Байраків "Слідопити".

ППііддггооттуувваавв  ЮЮрріійй  ББооннддааррччуукк,,  ннааууккооввиийй
ккееррііввнниикк  ссееккццііїї  ііссттооррііїї  ККііррооввооггррааддссььккооїї  ММааллооїї
ааккааддееммііїї  ннаауукк  ууччннііввссььккооїї  ммооллооддіі,,  ккааннддииддаатт  ііссттоо&&
ррииччнниихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт  ккааффееддррии  ееккооннооммііччннооїї  ттее&&
ооррііїї,,  ммааррккееттииннггуу  ттаа  ееккооннооммііччннооїї  ккііббееррннееттииккии..

Учні Малої академії наук подорожували “Стежинами рідного краю”



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 13 CТОР.
ЗЗ  ннааггооддии  ппррооффеессііййннооггоо  ссввяяттаа  ––  ""ВВссееуукк&&

ррааїїннссььккооггоо  дднняя  ббііббллііооттеекк"",,  вв  ббііббллііооттеецціі  ЦЦеенн&&
ттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ((ККііррооввооггррааддссььккооггоо))
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
ввііддббууллаассяя  ннааууккооввоо&&ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя
ммееттооддииччннооггоо  ообб`̀єєддннаанннняя  ббііббллііооттеекк  ввиищщиихх
ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ККррооппииввннииццььккооггоо
""ББііббллііооттееккии  ВВННЗЗ::  ееввооллююццііяя  ррооззввииттккуу""..

На конференцію було запрошено
бібліотекарів та бібліографів бібліотек
провідних вищих навчальних закладів
нашого обласного центру: Кіровог"
радського державного педагогічного
університету ім. Володимира Винничен"
ка; Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університе"
ту, Кіровоградського машинобудівного
коледжу КНТУ.

В ході роботи конференції "Бібліот"
еки ВНЗ: еволюція розвитку" директор
бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченко Оль"
га Шульга представила презентацію
"Слідами етики завтрашнього дня" та
розповіла про урочисте відкриття у на"
шому місті бібліотеки Бернгарда
Штільфріда. Раніше в Україні, за
ініціативи доктора Штільфріда, було за"
сновано чотири австрійські бібліотеки:
у Львові, Чернівцях, Києві та Харкові.
Передавши ще за свого життя факульте"
ту іноземних мов КДПУ від імені "Коопе"
рації Австрія" близько тисячі
примірників навчально"методичної та
художньо"публіцистичної літератури,
доктор Бернгард Штільфрід особисто
зробив перший крок на шляху до
відкриття Австрійської бібліотеки в Кро"
пивницькому (на той момент місто ще
носило назву Кіровоград). Після смерті
доктора Штільфріда, його приватна
бібліотека, що налічує понад 2600
томів, була передана родиною мецена"
та до бібліотеки КДПУ ім. В. Винничен"
ка. Ольга Шульга запросила всіх, хто ба"

жає долучитись до австрійської культу"
ри та вдосконалити знання німецької
мови, відвідати "Австрійську бібліот"
еку", яка розташована в філологічному
залі бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка.

Завідуюча відділом ІТ та комп'ютер"
ного забезпечення бібліотеки КДПУ Те"
тяна Омельченко презентувала дося"
гнення університетського репозитарію у
доповіді під назвою: "Інституційний ре"
позитарій eKSPUIR " як засіб наукової
комунікації". Зокрема, у доповіді зазна"
чено, що, завдяки реєстрації універси"
тетського репозитарію в світових пошу"
кових базах та харвестерах, які накопи"
чують та індексують дані, внесені до ре"
позитарію, значно покращуються рей"
тинги ВНЗ, та підвищується WEB"при"
сутність університету в світовій мережі
Інтернет. Робота бібліотеки КДПУ ім. В.
Винниченка над наповненням репози"
тарію ведеться активно, про що
свідчать результати, представлені на
конференції.

У доповіді заввідділом обліку та на"
укової обробки літератури бібліотеки
ЦНТУ (КНТУ) Світлани Лук`янчук "Книго"
забезпеченність навчального процесу.
Підходи до питання в сучасних умовах"
були висвітлені технічні нововведення в
роботі згаданого відділу, а саме:
поєднання вже існуючої АБІС "Ірбіс" з
програмним продуктом Microsoft
Access, яка допомогла вирішити питан"
ня з обчисленнями книгозабезпечення
бібліотеки технічного університету.

Про культурно"масовий напрям ро"
боти бібліотеки ЦНТУ (КНТУ) учасникам
конференції розповіла бібліотекар Ок"
сана Карих. Завідуюча інформаційно"
бібліографічного відділом бібліотеки
КНТУ Олена Найдьонова презентувала
можливості поповнення власних
бібліотечних ресурсів за допомогою
"Відкритих освітніх ресурсів" та роз"
повіла про основні принципи Відкритої
освіти, рух якої підтримується світовою
академічною спільнотою та кращими
університетами світу.

Директор бібліотеки ЦНТУ (КНТУ)
Вікторія Євміна виступила на конфе"
ренції з доповіддю"презентацією
"Бібліотека ВНЗ як фактор впливу на
рейтинги університету". У доповіді до"
кладно продемонстровано роботу, про"
ведену бібліотекою разом зі структурни"
ми підрозділами та кафедрами універ"
ситету, що дало змогу значно покращи"
ти позиції навчального закладу в рей"
тингу Webometrics.

Підсумовуючи роботу науково"прак"
тичної конференції "Бібліотеки ВНЗ:
еволюція розвитку", можна зазначити,
що розглянуті питання були актуальними
для всіх учасників; презентації, доповіді
та обміни досвідом роботи зробили кон"
ференцію змістовною та цікавою, а до"
повідачі та гості конференції продемон"
стрували готовність до змін та показали
себе професіоналами своєї справи.

ППііддггооттууввааллаа  ООллееннаа  ННааййддььоонноовваа,,  
ззааввііддууююччаа  ііннффооррммааццііййнноо&&ббііббллііооггррааффііччнниимм

ввііддддііллоомм  ббііббллііооттееккии..

Студенти Центральноукраїнського
(Кіровоградського) національного
технічного університету вдало виступи"
ли на важкоатлетичному турнірі, що
відбувся у нашому місті з нагоди 72"ї

річниці визволення України від
німецько"нацистських загарбників. 

Турнір із пауерліфтингу (жиму штанги
лежачи) за участю п'яти команд прохо"
див у спортивному клубі "Моноліт". У на"

пруженій боротьбі збірна КНТУ посіла
перше місце командного заліку. Окремо
відзначилися студенти: Сергій Годоро"
жа, група ТМ (ІТ) 16"3СК (результат 115
кг " І місце у ваговій категорії 72 кг);
Олександр Дорошенко, група ТМ (ІТ) 16"
3СК (результат 95 кг " ІІ місце у ваговій
категорії 65 кг); Сергій Матвієнко, група
ЕЕ 15"2СК (результат 120 кг " І місце у
ваговій категорії 90 кг); Михайло Пет"
ренко, група СІ 15"3СК (результат 115
кг " ІІ місце у ваговій категорії 80 кг);
Владислав Куц, група АТ 14 (результат
120 кг " І місце у ваговій категорії 85
кг); Юрій Пасніченко, група СІ 15 (ре"
зультат 90 кг " І місце у ваговій категорії
48 кг); Сергій Оцел, група ТС 16"3СК (ре"
зультат 115 кг " І місце у ваговій кате"
горії 70 кг).

ЮЮрріійй  ТТррооххииммееннккоо,,  ввииккллааддаачч  ккааффееддррии

ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя,,

ттррееннеерр  ссееккццііїї  ппааууееррллііффттииннггуу..

Конференція
університетських бібліотек



УУУУ    ввввііііллллььььнннниииийййй    ччччаааасссс14 CТОР.

В жовтні профспілковий комітет студентів Центральноук"
раїнського (Кіровоградського) національного технічного універ"
ситету започаткував новий інтелектуальний конкурс для сту"
дентів " гру "Найрозумніший першокурсник".

Починаючи із 2013 року, щовесни профспілковий комітет сту"
дентів організовує чемпіонат навчального закладу із популярної
інтелектуальної гри "Брейн"ринг" серед збірних факультетів. На
додачу до турнірів із "Брейн"рингу", зараз Студпрофком вирішив
започаткувати індивідуальні змагання серед студентів в форматі
відомої телевізійної вікторини "Своя гра" (це аналог поширеної в
усьому світі американської вікторини Jeopardy! ("Ризикуй!").

В дебютному університетському чемпіонаті зі "Своєї гри" під
назвою "Найрозумніший першокурсник" взяло участь 20 сту"
дентів першого курсу. У цій вікторині кожен з учасників бореться
за перемогу в індивідуальному заліку, але протягом одного раун"
ду за столом одночасно грає троє або четверо конкурсантів. 

Учасникам пропонується декілька тем із різних галузей знань,
кожна з яких налічує п'ять запитань. При правильній відповіді на
перше запитання окремої теми гравець отримує 10 балів, на дру"
ге запитання " 20 балів, на третє " 30, на четверте " 40, на п'яте "

50. При неправильній відповіді гравець втрачає відповідну
кількість очок. Переможець окремої гри виходить до наступного
раунду, де сперечається за право продовжити вікторину із інши"
ми переможцями попередніх раундів. У підсумку тривалого мара"
фону вікторини переможцем стала студентка групи ЕП"16 фа"
культету економіки та менеджменту Валерія Ковальова (на фото
" третя зліва, із грамотою). Ведучими вікторини "Своя гра" в ЦНТУ
(КНТУ) виступили журналісти та багаторічні учасники ліги інтелек"
туальних ігор нашого міста Андрій Флоренко і Ольга Гріднєва. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ССттууддппррооффккооммуу..

ВВііккттооррииннаа  ““ННааййррооззууммнніішшиийй
ппеерршшооккууррсснниикк””

Хоча Хелловін не є державним святом
в жодній країні світу, він достатньо попу"
лярний серед дітей, підлітків та молоді. На
Хелловін можна переодягатися персона"
жами фольклору, фільмів, книжок;
розігрувати друзів і знайомих, бешкетува"
ти тощо, і цього дня все це не викличе за"
питань "що це?" і "навіщо?".

Традиційно в ЦНТУ (КНТУ) на Хелловін
проходять костюмовані заходи. Цього року
студенти Тетяна Подгорна (ФОФ, група ФК
13), Марія Каушан (ФАЕ, група СІ 14), Марія
Разіна (ФАЕ, ЕС 15), Кирило Рогач (ФАЕ,
група СІ 14), Олександр Озеряний (ФСГМ,
група АГ 14) розмістили в фойє тематичні
декорації " серед елементів декору перева"
жав, звичайно, хелловінський гарбуз, так
званий "Ліхтар Джека" " та організували для
студентів і викладачів навчального закладу
музикально"розважальне фото"шоу із при"
гощанням печивом і мафінами.

Цього тижня добіг завершення осінній сезон ювілейного ХХ
чемпіонату із інтелектуальної гри "Брейн"ринг" серед студентських
команд вищих навчальних закладів нашого міста. Збірна Цент"
ральноукраїнського (Кіровоградського) національного технічного
університету "Совенята" посіла друге місце турніру.

Змагання фінальної частини осінньої серії студентського
чемпіонату з "Брейн"рингу" проходили в приміщенні Кіровог"
радської міської ради. Традиційно, організаторами турніру виступи"
ли відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради та громадська
організація "Прес"клуб реформ". Ведучими чемпіонату стали пред"
ставник "Прес"клубу реформ" Ольга Гріднєва і активіст інтелектуаль"
ного руху Кіровоградської області, журналіст Андрій Флоренко. 

В чемпіонаті взяли участь сім студентських команд: "Ватруш"
ки" (Кіровоградський інститут розвитку людини), "Феміда" (ПВНЗ
"Інститут державного та муніципального управління Класичного
приватного університету"), "Совенята" (Центральноукраїнський
(Кіровоградський) національний технічний університет), "Gold
Brain" (Кіровоградський медичний коледж ім. Мухіна), "Рубікон"
(коледж ПВНЗ "Університет сучасних знань"), Smart Student (фа"
культет Донецького національного медичного університету ім. М.
Горького у Кропивницькому), "Лотос" (ДВНЗ "Кіровоградський
Будівельний коледж").

За підсумками змагань перемогу здобула команда "Ватруш"
ки", а збірна КНТУ "Совенята" посіла друге місце. Склад команди:
Вікторія Гайдук (група УП 14), Олег Бурлаков (група ЕК 13), Ва"
лерія Ковальова (група ЕП 16), Артем Кадомець (група УП 13),
Максим Грішін (група КІ 16), Софія Павленко (група ДІ 13).

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ССттууддппррооффккооммуу  ККННТТУУ
ФФооттоо  &&  ссааййтт  ККііррооввооггррааддссььккооїї  ммііссььккооїї  ррааддии..



ССССппппоооорррртттт 15 CТОР.

Розповідь ЮЮррііяя  ККууллєєшшккоовваа  про виступ
та яскраві перемоги атлетів збірної Ук&
раїни на чемпіонаті світу з самбо серед
майстрів у Хорватії.

Влітку в місті Кароліно Бугаз Одеської
області відбувся чемпіонат України з бо"
ротьби самбо серед майстрів. Кіровог"
радську область на цих змаганнях пред"
ставляли всього чотири учасника, проте
кожен виборов медалі: Юрій Кулєшков
посів перше місце своєї вагової категорії,
В'ячеслав Яковлєв, Сергій Власенко і
Віталій Сурік вибороли другі місця.

За підсумками змагань було сформовано
збірну України для участі в чемпіонаті світу се"
ред ветеранів, який проходив в Хорватії, у
міста Пореч 20"24 жовтня 2016 року. Завдяки
гігантській працездатності і надзвичайним ор"
ганізаторським здібностям голови асоціації
ветеранів боротьби самбо України Юрія
Клімантова, наша команда приїхала на зма"
гання згуртованим боєздатним колективом,
якому підвладно вирішувати будь"які задачі.

В перший день чемпіонату тривали
змагання борців старшої вікової групи.
Самбісту збірної України Юрію Кулєшкову
з жеребом, м'яко кажучи, не поталанило:
одразу довелося боротися із трьохразо"
вим чемпіоном світу серед майстрів
росіянином Моллагасаном Халаєвим.
Наш спортсмен здобув перемогу завдяки,
так би мовити, подвійному прийому. Пер"
ша спроба провести підхват під одну ногу
не пройшла, але на виході була атакована
опорна нога суперника, що й дало змогу
отримати оцінку і довести схватку до пере"
моги (іронія долі полягає в тому, що Ха"
лаєв сам володіє цією комбінацією і за"
любки застосовує її на змаганнях).

Далі на шляху до фіналу довелося "би"
тися" із представником України, також
доктором і професором, ректором Дон"
баської національної академії будівниц"
тва і архітектури у м. Краматорськ Васи"
лем Кравцем. Саме поєднання в одній лю"
дині спортивного звання майстер спорту з
боротьби самбо із вченим ступенем док"
тора технічних наук і вченим званням про"
фесора досить рідке. Але, щоб двоє таких
борців зійшлися віч"на"віч в поєдинку
чемпіонату світу " явище, взагалі, унікаль"
не. Ось такі козаки мешкають в Україні! 

Цей неординарний поєдинок закінчив"
ся перемогою кіровоградця, а у фіналі
Юрію Кулєшкову випало боротися із ще
одним представником Росії, майстром
спорту міжнародного класу, чемпіоном
Європи та світу серед ветеранів, про"
фесійним тренером з дзюдо і самбо
Владіміром Коржуковим. В запеклій бо"
ротьбі нашому спортсмену вдалося здобу"
ти досить переконливу перемогу і стати
чемпіоном світу серед ветеранів!

Не менш напруженим став чемпіонат
світу і для ще одного представника Кіро"
воградщини на турнірі В'ячеслава
Яковлєва, що виступав у ваговій категорії
до 74 кг у віковій групі М3 (спортсмени
віком 45"49 рр.). В'ячеслав Яковлєв пока"
зав змістовну тактично грамотну надзви"
чайно ефективну боротьбу, яка у підсумку
дозволила завоювати срібну медаль. 

До речі, вся збірна України виступила
на чемпіонаті світу серед ветеранів самбо
в Хорватії напрочуд вдало. Для порівнян"
ня: 2015 рік " лише одна золота медаль і
підсумкове п'яте місце; 2016 рік " 6 золо"
тих, 13 срібних, 18 бронзових нагород " ІІ
загальнокомандне місце з 14 збірних.

Наші перемоги були б неможливі без
наших перших тренерів Валерія Ханцеви"
ча та Василя Покришкіна (на жаль, вже
покійного). Без старших товаришів, які для
нас були живим прикладом наполегли"
вості мужності і майстерності. Серед них
перші майстри спорту Кіровоградщини Во"
лодимир Гриценко, Олег Щербаков, Юрій
Хіоні та інші. Без нашого першого
чемпіона СРСР з боротьби дзюдо " Сергія
Мезенцева. Без підтримки і порад тре"
нерів Володимира Долгіх і Віктора
Кулєшкова. Без довготерпіння і моральної
підтримки дружини Наталії і дочки Ксенії.
Нарешті, без тих суперників завдяки яким

ми ставали ще сильнішими відточуючи
свою майстерність.

Ця поїздка була б неможливою без
всебічної підтримки ректора КНТУ Михай"
ла Черновола, колективу рідної кафедри
експлуатації і ремонту машин, від яких я
постійно відчував моральну підтримку.

Допомагали мені підтримувати добру
фізичну форму збірна команда викладачів
КНТУ з міні"футболу: Володимир Лип"
чанський, Анатолій Артюхов, Олександр
Скибінський, Анатолій Мацуй, Руслан Кісе"
льов, Руслан Осін, Валерій Зозуля, Віктор
Дейкун, Ігор Шепелєнко, Василій, Гуцул,
Михайло Васильковський та інші. (до речі,
всі гравці нашої футбольної команди мають
вчений ступінь кандидата технічних наук). 

Велику подяку хочу висловити тим лю"
дям нашого міста, які приклали значних зу"
силь для того, щоб моя поїздка на
чемпіонат світу відбулася: Андрій Райко"
вич, Андрій Табалов, Олександр Куценко,
Олександр Кузьмін, Олександр Корецький,
Михайло Личук, Євгеній Солових, Олек"
сандр Мажейка, Олег Щербаков, Олек"
сандр Червоненко, Олександр Шполянский
та іншим небайдужим громадянам міста.

ЮЮрріійй  ККууллєєшшккоовв,,  дд..тт..нн..,,  ппррооффеессоорр  ккааффее&&
ддррии  ееккссппллууааттааццііїї  іі  ррееммооннттуу  ммаашшиинн  ККННТТУУ..

Як українські
козаки�самбісти
весь світ здивували

Фантастична перемога професора ЦНТУ на чемпіонаті світу!

Фактично, на борцівський килим
Юрій Кулєшков не виходив 25 років. По"
вернувся в змагання майже випадково.
"Влітку мене запросили на чемпіонат Ук"
раїни серед ветеранів, – розповідає
Юрій Володимирович. – Турнір проходив
в Одеській області, я до цього ще не був
у відпустці, тому вирішив сумістити
приємне з корисним та відгукнувся на
запрошення".

Результат виявився, м'яко кажучи,
несподіваним " перше місце у ваговій
категорії до 82 кг серед спортсменів

віком 60"64 роки. І, найголовніше, "
путівка у склад збірної України на
чемпіонат світу серед майстрів самбо в
Хорватію.

До цих змагань Юрій Кулєшков поси"
лено тренувався протягом півтора міся"
ця: двічі на тиждень заняття з самбо і
двічі на тиждень " загально"фізична
підготовка. Готуватися до чемпіонату
світу допомагали тренер КДЮСШ №3
Володимир Долгіх і тренер ОК ДЮСШ
"Ніка" Віктор Кулєшков.

На чемпіонаті світу серед майстрів
самбо в Хорватії професор кафедри ек"
сплуатації та ремонту машин КНТУ вис"

тупав у ваговій категорії до 74 кг у
віковій групі М6: спортсмени 60"64 рр.
Юрій Кулєшков виграв усі свої поєдин"
ки та виборов золоту медаль чемпіона"
ту світу (розповідь чемпіона про перебіг
турніру читайте в окремій публікації).

За словами Юрія Кулєшкова, успішне
цьогорічне повернення на килим на
чемпіонаті України та на чемпіонаті світу
серед майстрів надало йому великий за"
ряд натхнення, завдяки чому з'явилось
бажання повернутися до занять бороть"
бою самбо. І готуватися до наступного
чемпіонату України серед майстрів.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

(Закінчення. Початок на 1й стор.)
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Профспілковий комітет студентів Центральноук"
раїнського національного технічного університету в
чергове організував турнір з міні"футболу серед сту"
дентів навчального закладу, які мешкають у гурто"
житках університету. Цього року, з огляду на неспри"
ятливі погодні умови, турнір проходив у спортивній
залі університету. В змаганнях взяло участь чотири
збірні, по одній від кожного гуртожитку. За підсумка"
ми поєдинків, вп'яте поспіль перемогу на "Кубку
Студпрофкому" із міні"футболу здобула збірна гурто"
житку №3. Склад цьогорічної чемпіонської команди:
Олександр Слівченко (група ОО 16С), В'ячеслав Яки"
мчук (група АТ 16С), Роман Бойко (ОО 16С), Богдан
Рибак (АТ 16М), Андрій Денисенко (ІМ(ТМ) 15"2СК).
Переможців було нагороджено перехідним кубком
(до речі, один такий кубок вже знаходиться на
постійному зберіганні у збірної гуртожитку №3, як та"
кої, що виграла турнір тричі поспіль у 2011"13 роках),
а усі команди отримали від організаторів та спон"
сорів солодкі подарунки.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ССттууддппррооффккооммуу..

Восени поточного року скарбничка на&
город бейсбольних команд обласного цен&
тру, в складі яких виступають студенти та
викладачі КНТУ, поповнилася не лише чер&
говими золотими і срібними нагородами
чемпіонату країни та Кубком України, а ще
й новими почесними званнями майстрів
спорту міжнародного класу та Заслужених
тренерів України.

22 жовтня завершилась фінальна
серія Кубку України з бейсболу, в якій
грали дві команди нашого міста, "зо"
лоті" та "срібні" медалісти чемпіонату
України серед команд Дивізіону "А" Ви"
щої ліги, відповідно, "КНТУ"Єлисавет"
град" і "СДЮШОР"Діамант". Серія за"
вершилася із рахунком 3"1 (5:2, 4:2,
2:4, 6:1) на користь "КНТУ"Єлисавет"
град". Таким чином, починаючі із 1995
року, перша бейсбольна команда об"
ласного центру, виступаючі під назва"
ми: "Горн", "СДЮШОР"Віта", "КДТУ",

"КНТУ"ОШВСМ", "КНТУ"Єлисаветград",
виборола вже 21 чемпіонський титул та
19 разів ставала володарем Кубку Ук"
раїни з бейсболу. 

В складі "КНТУ"Єлисаветград" пере"
могали в чемпіонаті та Кубку України
2016 року студенти університету: Денис
Бречко, Ілля Великий, Сергій Штапура,
Костянтин Чухас, Георгій Гвритішвілі. 

До тренерського штабу команди вхо"
дять викладачі кафедри фізичного вихо"
вання Центральноукраїнського (Кірово"
градського) національного технічного
університету Руслан Дейкун (граючий
тренер) і Юрій Бойко (головний тренер
"КНТУ"Єлисаветград").

В складі "СДЮШОР"Діамант" віце"
чемпіонами та фіналістами Кубку стали
студенти КНТУ Кирило Рогач, Владислав
Косенко, Ростислав Мельник, а також
студенти машинобудівного коледжу
Ярослав Клюєнко і Дмитро Крупченко. 

Також під час церемонії вітання пе"
реможців та фіналістів розіграшу Кубку
України з бейсболу, віце"президент Фе"
дерації бейсболу і софтболу України, за"
вкафедрою фізичного виховання ЦНТУ
(КНТУ) Володимир Ковальов оголосив
про те, що гравцям молодіжної збірної
України з бейсболу за перемогу на
чемпіонаті Європи U21, який проходив
на початку серпня в Ізраїлі, Міністер"
ством Молоді та спорту України при"
своєно звання майстрів спорту України
міжнародного класу (наказ №3820); а
тренерам " звання Заслужених тренерів
України (наказ №3640). Відповідно, се"
ред новоспечених майстрів спорту Ук"
раїни міжнародного класу є студенти
КНТУ Костянтин Чухас, Георгій
Гвритішвілі, Кирило Рогач, Владислав
Косенко; а викладач кафедри фізичного
виховання КНТУ Руслан Дейкун став За"
служеним тренером України.
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