Ще більше стажувань у Франції для
студентів і викладачів ЦНТУ
Починаючи від грудня, Центральноук 
раїнський (Кіровоградський) національ 
ний технічний університет може запро 
понувати своїм студентам ще більше
варіантів стажувань у Франції. Вчора бу
ло підписано договір про співпрацю між
ЦНТУ та Федерацією обмінів Франція
Україна, яка об'єднує більше 700 ор
ганізацій, підприємств, навчальних за
кладів, що працюють в рамках культур
них обмінів між країнами.
Федерація обмінів ФранціяУкраїна
(FEFU) була започаткована 1992 року та
перший час займалась суто соціально
гуманітарними проектами: наданням до
помоги дітям, які потерпіли від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, дітямси
ротам та дітям із малозабезпечених
сімей, які виховуються в школахінтер
натах та дитячих будинках сімейного ти
пу тощо. Федерація організовувала пе
ребування таких дітей під час їхніх
канікул в французьких сім'ях, допомага
ла дітям у навчанні та соціалізації.
Згодом діяльність Федерації було
розширено на співробітництво із ук
раїнськими навчальними закладами: це
обміні учнями шкіл, коледжів, ліцеїв
Франції та України; лінгвістичні нав
чальні проекти; обміни студентами, ор

ганізація стажувань наших студентів у
Франції та допомога у навчанні ук
раїнських студентів у Франції.
Зараз робота Федерації обмінів
ФранціяУкраїна поділена на два ос
новні напрями: заходи гуманітарного
спрямування і заходи із співробітництва.
До складу Федерації обмінів
ФранціяУкраїна (FEFU) входять 15
асоціацій, що об'єднують більше 700
господарств, організацій, підприємств,
навчальних закладів, які працюють в
рамках культурних обмінів між країна

ми. Наприклад, це асоціації: "АнжуУк
раїна", "Обміни ЛотарингіяУкраїна: нав
чання і солідарність", "Співробітництво
ПуатуШарант  Україна", "ІльдеФранс 
Україна", "Асоціація КрезКоррез для
дітей з України" та інші.
Починаючи із 1992 року, усі асоціації,
що входять до складу Федерації обмінів
ФранціяУкраїна, організували більше
11000 поїздок із Україну до Франції для
дітей із проблемних родин (7969
поїздок влітку і 2297 поїздок на Різдво).
(Початок. Закінчення на 3 й стор.)

До свого 15річчя фаховий збірник наукових праць Цент
ральноукраїнського (Кіровоградського) національного
технічного університету "…Економічні науки" отримав
грандіозний подарунок: протягом листопада цей збірник було
включено одразу до трьох міжнародних наукометричних баз:
Ulrich's Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія) та
Central and Eastern European Online Library (Німеччина).
Докладніше читайте на сторінках 89
Цього року в університеті проходив ювілейний десятий кон
курс краси "Королева Національного". Усі десять конкурсів
незмінним режисеромпостановником "Королеви…" була ви
пускниця нашого навчального закладу Ольга Сторожук. Тому
давайте разом із Ольгою пригадаємо історію створення
"Королеви Національного" та поговоримо про те, як відбу
вається підготовка університетських конкурсів краси.
Докладніше читайте на сторінках 1213
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12 грудня до Центральноукраїнсько 
го національного технічного університе 
ту завітала делегація представників Ба 
тумського державного університету
імені Шота Руставелі: голова департа 
менту управління бізнесом факультету
економіки та бізнесу Бадрі Гечбайа і
асистент професора технологічного фа 
культету Кетеван Голетіані.
Під час зустрічі гостей із Грузії з ректо
ром Центральноукраїнського (Кіровог
радського) національного технічного
університету, професором Михайлом Чер
новолом було обговорено напрями по
дальшої співпраці між навчальними за
кладами, після чого у залі Вченої ради
представники Батумського державного
університету імені Шота Руставелі
поспілкувалися із викладачами та науков
цями різних кафедр нашого університету.
Зокрема, голова департаменту (ка
федри) управління бізнесом факультету
економіки та бізнесу БДУ, асоційований
професор Бадрі Гечбайа розповів про
особливості реформ системи вищої
освіти в Грузії після 2006 року та про Ба
тумський державний університет імені
Шота Руставелі. Цей навчальний за
клад, який 90 років тому починався із
чоловічої гімназії на 18 студентів, що
навчалися в невеликій двоповерховій
будівлі, зараз є одним із провідних
університетів Аджарії. В університеті
працюють дев'ять факультетів (еко
номічного, технічного, гуманітарного,
правового спрямувань), на яких нав
чається майже 6000 студентів тільки на
програмах бакалавріату, а профе
сорськовикладацький склад факуль
тетів БДУ налічує майже 600 осіб.
Університет здійснює підготовку за
трьома класичними ступенями: бака
лавр  магістр  доктор філософії (PhD).
Як розповів Бадрі Гебчайа, Ба
тумський державний університет імені
Шота Руставелі дуже активно працює у
напряму обміну студентами із закордон
ними університетамипартнерами. За
раз Батумський державний університет
реалізовує програми обмінів із майже
30 університетами різних країн світу.

Міжнародні проекти

Нові напрями співпраці
із Батумським державним
університетом

Особливість обміну полягає у тому, що
студенти закордонних ВНЗ, які навча
ються в Батумському університеті саме
в рамках відповідних угод між навчаль
ними закладами, не сплачують за нав
чання (на відміну від закордонних сту
дентів, які поступили до БДУ на загаль
них засадах). За словами Бадрі Гебчайа,
Батумський державний університет
імені Шота Руставелі та Центральноук
раїнський національний технічний
університет також планують розпочати
програму обмінів студентами.
Наприклад, спеціальності факультету
економіки та бізнесу БДУ багато в чому
подібні до напрямів навчання факульте
ту економіки та менеджменту і факуль
тету обліку та фінансів ЦНТУ. Це
спеціальності, пов'язані із менеджмен
том, маркетингом, обліком і аудитом,
оподаткуванням. Так само, спеціаль
ності, дуже схожі до спеціальностей

ЦНТУ, має й технологічний факультет Ба
тумського державного університету:
будівництво, транспорт, агрономія, аг
роінженерія, агроекологія, переробка
сільськогосподарської продукції тощо.
Розповівши про Батумський держав
ний університет імені Шота Руставелі та
можливі варіанти співпраці між нав
чальними закладами, Бадрі Гечбайа і
Кетеван Голетіані відповіли на запитан
ня викладачів нашого університету. На
завершення зустрічі Бадрі Гечбайа за
читав листаподяку від ректора БДУ до
центу кафедри аудиту та оподаткування
ЦНТУ Галині Кузьменко за цикл відкри
тих лекцій для студентів факультету еко
номіки та бізнесу Батумського держав
ного університету на теми соціально
відповідального бізнесу і практичних
методів економіки та фінансів.
Також під час візиту делегації із Грузії
до ЦНТУ було обговорено напрями
спільної наукової роботи: публікації у
наукових виданнях університетів, ре
цензування дисертацій, спільна участь у
наукових конференціях та інше, та
спільної міжнародної діяльності, зокре
ма участь у проектах програми Євро
пейського Союзу з досліджень та інно
вацій "Горизонт 2020".
В ході екскурсії нашим навчальним
закладом, гостям продемонстрували
навчальну лабораторію кафедри техно
логії машинобудування і 3Dобладнання
кафедри металорізальних верстатів та
систем, також представникам Ба
тумського державного університету бу
ло презентовано кафедри економічних
факультетів Центральноукраїнського
національного технічного університету.
Підготував Олександр Виноградов.

Міжнародні проекти
(Закінчення. Початок на 1 й стор.)

В рамках програм із співробітництва,
Федерацією було організовано: 1170
стажувань для студентів із України на
підприємствах сільського господарства
або інших галузей; 253 поїздки сту
дентів або викладачів для практики
французької мови тощо.
Минулого року доцент кафедри за
гального
землеробства
Кіровог
радського національного технічного
університету, кандидат сільськогоспо
дарських наук Лариса Сало брала
участь у семінарі "Дні аграрної освіти і
науки Франції в Україні", який проходив
у Києві, де її зацікавила доповідь ко
президента Федерації обмінів Франція
Україна
Жака
Форжерона
про
діяльність ФОФУ. На одному із слайдів
презентації, що ілюстрував географію
присутності Федерації в Україні, Кірово
градщина виділялась білою плямою, то
му після доповіді Лариса Сало запропо
нувала Жаку Форжерону розглянути
варіанти налагодження співпраці між
Федерацією обмінів та КНТУ.
Декілька етапів перемовин, які три
вали багато місяців, завершилися візи
том делегації Федерації обмінів
ФранціяУкраїна на чолі із іншим ко
президентом ФОФУ Філіпом Жене до
Центральноукраїнського національного
технічного університету та підписанням
договору про співпрацю.
Як зазначив ректор ЦНТУ, професор
Михайло Черновол, свого часу міжна
родна діяльність університету почалась
саме з французького напряму. Сьогодні
французький напрям міжнародних про
грам один із найбільш популярних се
ред студентів ЦНТУ, тому університет ра
дий розпочати роботу із такою мас
штабною організацією, як Федерація
обмінів ФранціяУкраїна, оскільки це
дозволить запропонувати студентам на
шого навчального закладу ще більше
програм стажувань. За словами Михай
ла Черновола, університет зацікавле
ний у тому, щоб якомога більше сту
дентів побували на стажуванні за кор
доном: це підвищує рівень кваліфікації
молодого фахівця, і разом із своїми за
кордонними партнерами допомагає сту
дентам знайти варіанти стажування.
Щоб скористатися цими програмами,
студентам потрібно лише мати моти
вацію і вчити іноземні мови.
Після того, як ректор ЦНТУ Михайло
Черновол і копрезидент Федерації
обмінів ФранціяУкраїна Філіп Жене по
ставили підписи під договором про
співпрацю (ЦНТУ став 21м українським
ВНЗ, з яким Федерація обмінів уклала
відповідні договори), делегація із Франції
зустрілась зі студентами університету.
Філіп Жене,  який також є головою
асоціації "Співробітництво ПуатуШа
рант  Україна" / "Association coopera
tion PoitouCharentes Ukraine",  надав
загальну інформацію про Федерацію
обмінів та детально розказав про види
стажувань та лінгвістичних курсів, які
пропонує українським студентам та вик
ладачам асоціація "Співробітництво Пу
атуШарант  Україна".
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Ще більше
стажувань у Франції
для студентів і
викладачів ЦНТУ

Стажування комплексні, мають чоти
ри рівні, де передбачено перехід з рівня
на рівень при досягненні відповідного
результату. Рівень 1  проживання про
тягом двох місяців у сім'ї керівника ста
жування та ознайомлення із повсякден
ним та професійним життям родини.
Найголовніше мета такого стажування 
вдосконалення рівня французької мо
ви. (Але якщо рівень французької недо
статній для переходу на другий рівень,
рівень 1 може бути повторено).
Рівень 2  стажування у вигляді робо
ти протягом двохтрьох місяців у фер
мерських господарствах, на сільського
сподарських
підприємствах,
підприємствах галузі переробки та ви
готовлення сільськогосподарської про
дукції, на підприємствах ландшафтного
дизайну, в готелях та інше. (Знов таки,
другий рівень може бути повторено до
переходу на більш високий рівень.)
Рівень 3 (для магістрантів)  стажу
вання протягом трьохшести місяців на
одному
із
франкоукраїнських
підприємств, з якими співпрацюють
асоціації Федерації обмінів ФранціяУк
раїна, з можливістю подальшого влаш
тування наших студентів на франкоук
раїнських підприємствах.
Рівень 4  навчання у французькому
вищому навчальному закладі. Причому,
стажисти, які пройшли третій рівень та
досягли значних успіхів, можуть розра
ховувати або на отримання стипендії на
навчання від "свого" франкоук
раїнського підприємства, або на повну
оплату навчання з боку відповідного
франкоукраїнського підприємства (у
цьому випадку стажист буде зобов'яза
ний
відпрацювати
на
цьому
підприємстві не менше трьох років за
контрактом).

Звичайно, для початку сходження
рівнями стажування, від студента вима
гається хоча би базові знання французь
кої мови. Асоціація "Співробітництво Пуа
туШарант  Україна" готова допомагати
нам і в цьому питанні. Асоціація пропонує
українським студентам та викладачам
два види лінгвістичної підготовки: прожи
вання у французьких родинах потягом 4
6 тижнів з метою покращення рівня во
лодіння мовою, або організація безкош
товних мовних курсів безпосередньо в
стінах українського навчального закладу.
Курси можуть бути або інтенсивними, ко
ли заняття проходять цілий день протягом
двохтрьох тижнів; або звичайними, коли
заняття тривають чотиришість місяців по
декілька годин на день. Читають курси
викладачіволонтери пенсіонери із
Франції, які приїздять в Україну і працю
ють тут із визначеною групою.
Зробивши презентацію можливих
стажувань від Асоціації "Співробітництво
ПуатуШарант  Україна" та Федерації
обмінів ФранціяУкраїна, Філіп Жене та
інші представники французької делегації
провели анкетування та співбесіду зі сту
дентами ЦНТУ сільськогосподарських та
економічних спеціальностей, які вже
зацікавилися вищезазначеними програ
мами стажування за кордоном.
Проте, як зазначає доцент кафедри
загального землеробства ЦНТУ Лариса
Сало, програми стажування Федерації
обмінів ФранціяУкраїна настільки
різноманітні, настільки всеохоплюючі та
відкриті для української молоді, що брати
в них участь можуть студенти будьякої
спеціальності. Буквально будьякої, без
обмежень. Тим більш, на початкових
рівнях стажування до претендентів вису
вається не так і багато вимог.
Підготував Олександр Виноградов.
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На годиннику час інвестувати у Кропивницький
Центральноукраїнський національний
технічний університет виступив одним із
партнерів проведення в обласному центрі
першого муніципального інвестиційного
форуму "TIME to INVEST", в ході якого було
обговорено шляхи створення у місті Кро
пивницький сприятливого інвестиційного
клімату. Зокрема, ЦНТУ презентував на
форумі два студентські практичні проекти
та створений на базі університету
регіональний контактний пункт програми
ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт
2020" за тематичним напрямом "Малі та
середні підприємства".

Ініціатор проведення муніципально
го інвестиційного форуму "TIME to
INVEST"  міська рада Кропивницького.
Підтримку в організації форуму надали
Кіровоградська регіональна торгово
промислова палата і Центральноук
раїнський національний технічний
університет. Під час відкриття форуму
його учасників та гостей привітали голо
ва Кіровоградської облдержадмі
ністрації Сергій Кузьменко, голова об
ласної ради Олександр Чорноіваненко,
міський голова Кропивницького Андрій
Райкович, секретар міської ради Андрій
Табалов, ректор Центральноукраїнсько
го національного технічного університе
ту Михайло Черновол.
"Скажу очевидну річ: будьякі інвес
тиційні процеси без наукової складової
будуть малоефективними,  зазначив
ректор ЦНТУ, професор Михайло Черно
вол.  Наш університет традиційно
співпрацює за різними напрямками із
багатьма підприємствами та ор
ганізаціями міста, області, тому що ми го
туємо спеціалістів в галузі промисло
вості, енергетики, транспорту, сільського
господарства, економіки та фінансів 
усіх напрямків реальної економіки. В
якості прикладу можу згадати про роботу
університетського Центру енергозбере
ження, енергетичного менеджменту і
консалтингу. Фахівці центру вже викона
ли ряд обстежень різних підприємств ко
мунальної власності та бюджетної сфери
і довели, як за рахунок дуже простих
кроків можна зекономити до 30%
коштів, які витрачаються на енергоносії.
Наказом Міністерства освіти і науки
України в нашому університеті створено
регіональний контактний центр програ
ми ЄС "Горизонт 2020" за напрямом
"Малі і середні підприємства". Це дуже
серйозна програма, яка об'єднує ос
новні наукові проекти країн ЄС. Зараз
ми завершуємо організаційні процеси
по створенню центру і запрошуємо
представників бізнесу до співпраці в
рамках програми "Горизонт 2020".
Протягом презентаційної платформи

під назвою "Ощадна енергетика як
пріоритет сучасного українського міста"
муніципального інвестиційного форуму
"TIME to INVEST", зокрема, було пред
ставлено проект управління розвиту
транспорту та зв'язку міської ради "Еко
логічний транспорт на дорогах Кропив
ницького: від центру до околиць"; про
ект із впровадження комплексного
енергозбереження на об'єктах соціаль
ної сфери та ЖКГ; проекти комунально
го підприємства "Міськсвітло" та науко
вовиробничого підприємства "Радій"
щодо модернізації систем зовнішнього
освітлення як окремих підприємств, так
і міста в цілому.
На "туристичній" платформі форуму
було обговорено напрями туристичної
галузі, які можуть сприяти залученню до
міста інвестицій.
Під час роботи науковопрактичної
платформи інвестиційного форуму
відбулась презентація предметних про
ектів, направлених на пошук по
тенційних інвесторів з метою втілення у
життя ідей та розробок (до речі, модера
тором цієї платформи стала доцент ка
федри економіки та підприємництва
Центральноукраїнського національного
технічного університету, кандидат еко
номічних наук Марія Бугайова).
Так, представник Кіровоградської
регіональної торговопромислової палати
Олег Хмуренко розповів про бізнесінку
батор для вирішення соціальноеко
номічних проблем малого та середнього,
створений при РТПП. Аналітик групи з
фінансування та розвитку малого та се
реднього бізнесу Європейського банку ре
конструкції та розвитку Людмила Война
лович доповіла про можливості грантової
підтримки з боку ЄБРР консалтингових
проектів для малого та середнього бізнесу.
Як повідомлялось раніше, у вересні в
нашому університеті було відкрито кон
тактний пункт програми Європейського

Союзу "Горизонт 2020" за тематичним
напрямом "Малі та середні підприєм
ства" (SMEs). Програма Європейського
Союзу з досліджень та інновацій "Гори
зонт 2020" об'єднала всі існуючі про
грами ЄС з фінансування досліджень та
інновацій, включаючи Рамкову програ
му з досліджень, Рамкову програму з
конкурентоспроможності та інновацій і
діяльність Європейського Інституту Інно
вацій та Технологій, після чого стала
найбільшою програмою ЄС із фінансу
вання науки та інновацій з загальним
бюджетом на 201420 роки близько 80
млрд. євро.
У науковопрактичній частині форуму
"TIME to INVEST" проректор із наукової
роботи ЦНТУ, професор Олександр Лев
ченко презентував програму ЄС із
досліджень та інновацій "Горизонт
2020" та розповів про роботу контакт
ного пункту цієї програми при ЦНТУ.
"Програма "Горизонт 2020" передба
чає проведення інноваційної та науко
вої діяльності не лише в університетах, 
зазначає професор Олександр Левчен
ко,  За допомогою цього проекту долу
чатися до досліджень також можуть
підприємства малого та середнього
бізнесу, оскільки досить часто саме ма
лий та середній бізнес є ініціатором
проривних інновацій. Існує чимало на
прямків, за якими можна отримати
фінансування в рамках програми "Гори
зонт 2020". Наприклад: інновації у
сфері телекомунікаційних та інфор
маційних технологій; охорона здоров'я;
сільське господарство, агрохарчовий
сектор; енергетичні системи з низьким
вмістом вуглецю; інноваційні бізнес
моделі для малих та середніх
підприємств та інше. Але, звичайно, за
пропоновані ідеї мають бути цікавими
європейському ринку. Координаційний
центр, створений при нашому універси
(Початок. Закінчення на 4 й стор.)
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теті, допомагатиме представникам ма
лого і середнього бізнесу в Україні у по
шуку європейських партнерів для
співпраці, у виборі варіантів фінансу
вання, у формуванні дослідницьких кон
сорціумів із європейськими партнера
ми, в оформленні заявок на участь в
програмі "Горизонт 2020" тощо. Крім
цього, ми плануємо проводити на базі
контактного пункту в ЦНТУ навчальні
семінари і тренінги".
Докладну інформації про діяльність
контактного пункту ЦНТУ програми
Європейського Союзу "Горизонт 2020"
за тематичним напрямом "Малі та се
редні підприємства" можна переглянути
у відповідному розділі сайту Централь
ноукраїнського нацонального технічно
го університету.
Двоє студентів ЦНТУ презентували
свої проекти до уваги учасників муніци

пального інвестиційного форуму "TIME
to INVEST".
Студент четвертого курсу факультету
проектування та експлуатації машин
Олександр Соколов презентував техно
логію та проект обладнання для регене
рації побутових фільтрів води із активо
ваним вугіллям. Запропонована техно
логія (вартість  80 тис. гривень,
орієнтовний термін окупності  1,5 роки)
дозволяє продовжити ресурс роботи по
бутових фільтрів, досягнувши трьох по
зитивних ефектів: ресурсозбереження,
енергозаощадження,
зменшення
шкідливого впливу на екологію. Вико
ристовуватися технологія регенерації
побутових фільтрів води із активованим
вугіллям може в закладах охорони здо
ров'я, дошкільної освіти тощо.
Студент п'ятого курсу факультету еко
номіки та менеджменту Євген Новосьо
лов представив соціальний проект по
вної реконструкції площі "Пантери" для
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організації місць відпочинку мешканців
та гостей міста. Проект вартістю близь
ко 100 тис. гривень, на думку авторів,
може бути реалізовано у комплексі при
проведенні ремонтних робіт розміще
них поруч будівель коледжу або колиш
нього кінотеатру "Зоряний".
Крім цього, до інформаційнопрезен
таційного буклету "Час інвестувати", ви
даному організаторами муніципального
форуму "TIME to INVEST", включено про
ект кафедри електротехнічних систем та
енергетичного менеджменту ЦНТУ
(дослідницький проект передбачає за
ощадження енергоресурсів до 45%, та
зменшення витрат природного газу до
15%) щодо розробки системи комплекс
ного використання традиційних та аль
тернативних джерел для енергопостачан
ня для споживачів бюджетної сфери з оп
тимізацією складових енергосистеми та
режимів роботи енергетичних установок.
Підготував Олександр Виноградов.

Про проблеми сьогодення в економіці – англійською
Вже стало доброю традицією проводити
в ЦНТУ англомовні наукові заходи. Минуло
го тижня кафедра економіки та підпри
ємництва університету спільно із кафедрою
економіки, менеджменту та комерційної
діяльності ЦНТУ організували англомовний
круглий стіл молодих науковців та
дослідників на тему: "Актуальні проблеми
економіки та підприємництва" ("Actual prob
lems of economy and business").

Ініціаторами проведення даного круг
лого столу виступили проректор із науко
вої роботи Центральноукраїнського
(Кіровоградського)
національного
технічного університету, д.е.н., професор
Олександр Левченко; завідувач кафед
ри економіки та підприємництва ЦНТУ,
д.е.н., професор Марина Семикіна; за
вкафедрою іноземних мов університету,
к.п.н., доцент Валерій Миценко.
В роботі круглого столу взяли участь
викладачі кафедри економіки та
підприємництва, кафедри економіки,
менеджменту та комерційної діяльності,
а також студенти першого і четвертого
курсів факультету економіки та менедж
менту груп ЕП 16, МЕ 16, ПА 16, ОКД 16,
УП 16 і МЕ 13.
У першій доповіді круглого толу докто
рант кафедри економіки та підприємниц
тва, доцент Анна Пасєка, яка нещодавно
проходила стажування в Університеті
прикладних наук Німецького федераль
ного банку (Deutsche Bundesbank) за
грантовою програмою "English for lectur
ers of the university", ознайомила учас
ників заходу із методичними аспектами
впровадження англомовного викладан
ня економіки у вищій школі.
Також свої доповіді, – звичайно,
англійською,  презентували:
доцент кафедри економіки, менедж

менту та комерційної діяльності Анна
Орлова, тема виступу: "Децентралізація
професійної освіти: міжнародний досвід
та перспективи реалізації в Україні";
доцент кафедри економіки та
підприємництва Марія Бугайова, тема
доповіді: "Основні фактори успіху у
бізнесі…";
аспірант кафедри економіки, менед
жменту та комерційної діяльності Інна
Савицька, тема виступу: "Сучасний стан
зайнятості серед молоді та напрямки її
покращення";
аспірантка кафедри економіки та
підприємництва Надія Гончарова, тема
виступу: "Якість зайнятості населення:
перспективи України";
аспірантка кафедри економіки, ме
неджменту та комерційної діяльності Іло
на Царенко, тема виступу: "Конкурентос
проможність вищої освіти України
відповідно міжнародного контексту";
аспіранти першого року навчання ка

федри економіки та підприємництва Ан
тон Мельник, тема виступу: "Проблеми
збереження трудового потенціалу Ук
раїни", та Олег Псяровський, тема: "Ак
туальні проблеми розвитку соціально
трудових відносин в Україні".
Організатори круглого столу "Акту
альні
проблеми
економіки
та
підприємництва" ("Actual problems of
economy and business") відзначили
подвійну користь від цього заходу: по
перше, круглий стіл надав молодим на
уковцям можливість обмінятися новою
цікавою інформацією, подруге, він до
зволив безпосередньо оцінити рівень
володіння англійською мовою на
уковців, що виступали під час круглого
столу, та аудиторії слухачів.
За інформацією кафедри економіки та
підприємництва ЦНТУ і кафедри еко
номіки, менеджменту та комерційної
діяльності ЦНТУ.
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На лінії фронту, на відстані
Асистент кафедри експлуатації і ремонту машин ЦНТУ Мак
сим Труш майже рік прослужив в зоні АТО водієм. Військові, ча
сто, люди забобонні, і військові водії не є виключенням. Немож
на питати водія куди він їде, скільки часу проведе в дорозі, коли
прибуде до точки призначення. Максим Труш відстані вимірю
вав кількістю пісень, які слухав на автомобільній магнітолі. "Ко
ли будеш?  Через три пісні".
Така система виміру пояснюється дуже просто. Як відомо зі
шкільного підручника по фізиці, щоб розрахувати відстань тре
ба перемножити швидкість на час. Швидкість руху автомобіля
в районах, наближених до лінії фронту, майже завжди постійна
 максимальна, скільки можна вижати з машини. А час у їхньо
му батальйоні, розповідає Максим Труш, водії відміряли не за
годинником, а за піснями. В дорозі слухав музику, записану на
CD (там, де він служив, наше радіо не працювало, якщо прий
мачу і вдавалося вловити якусь хвилю  то була "сепарська"
радіостанція). Майже всі пісні із небагатої водійської фонотеки
Максим Труш знав на пам'ять, особливо їхню послідовність та
тривалість. Тому й визначав відстані до пунктів призначення за
кількістю пісень, які встиг прослухати, поки їхав із пункту "А" до
пункту "Б", відповідно наказу. Між блокпостами  однадві пісні.
Від табору батальйону до Маріуполя  приблизно вісім пісень.
Максим Труш потрапив до війська під час п'ятої хвилі
мобілізації за повісткою з військкомату. До того часу останній
раз у військкоматі він був ще на початку 2000х років, коли
навчався в аспірантурі кафедри експлуатації та ремонту ма
шин Кіровоградського національного технічного університету.
Ще раніше в його особовій обліковій картці була записана
спеціальність "водій", хоча він не був професійним водієм, але
за кермом майже з 16ти років, мав великий стаж та досвід ке
рування транспортними засобами від легкового автомобіля до
вантажівки і мікроавтобусу.
За повісткою Максим Труш прибув до військкомату і вже через
два дні, разом із іншими мешканцями міста та області, їхав потя
гом у напрямку Яворівського полігону, що у Львівській області.
"Погрузили нас до пасажирського вагону, причепили вагон
до вантажного потягу та відправили на Яворів,  розповідає
Максим Труш.  Серед мобілізованих з Кіровоградщини у тому
вагоні їхали робітники, автослюсарі, охоронці, працівники
залізної дороги, безробітні. Багато було випускників нашого
університету, навіть були мої колишні студенти (до речі, вони
після завершення університету працювали за спеціальністю,
пов'язаною із ремонтом машин та зварюванням).
При розподілені новачків на полігоні мене спочатку напра
вили на курси "старшин" по роботі із особовим складом. На цих
курсах нам десь тиждень розповідали якусь теорію, яку можна,
взагалі, за день викласти. Потім почали водити нас на полігон,
на стрільби, де хоч трохи вчили працювати зі стрілецькою
зброєю. Мало, але хоча б щось. Після одного місяця навчання
нещодавно мобілізованих бійців розподіляли по військовим
частинам. Зазвичай, це відбувалось на добровільних засадах.
Або тобі зачитують перелік військових части і ти можеш обира
ти, де продовжити службу, або на полігон приїжджає "поку
пець"  представник військової частини  і набирає тих, хто ви
явить бажання служити у тій частині. Сам я родом з Черкаської
області, тому під час одного із таких розподілень визвався до
лав 14го окремого мотопіхотного батальйону 72 бригади ЗСУ
(колишній батальйон територіальної оборони "Черкаси").
Батальйон базувався безпосередньо на передовій.
"За якою саме спеціальністю доведеться служити  це вже
визначалось на місці,  розповідає Максим Труш.  Коли ми при

були до частини нас лише розселили по палатках і все, а вже на
ранок построїли та стали розпитувати, хто і що посправжньому
вміє робити?
Я дивлюся  стоїть пікап "Nissan", пожартував щось про ма
шину, а мені у відповідь кажуть: ану сідай, проїдь. Батальйону
якраз були потрібні водії на два позашляховики "Nissan", тому
що попередні щойно демобілізовувалися. Таким чином я і мій
товариш із Сміли стали новими водіями батальйону.
На той момент ті два пікапи були найкращими машинами в
батальйоні. Дизельний двигун об'ємом 3,5 літри, повний
привід, лебідка, нормальна "резина"  не машина, а мрія!
Ці "Nissan"'и для наших військових, як мені розповідали, бу
ли придбані за кошти, зібрані канадськими волонтерами ще на
початку війни в 2014 році. За два роки на фронті машина
проїхала безліч кілометрів шляху, експлуатувалась в занадто ек
стремальних умовах, але її стан був майже відмінний. Потрібно
було лише регулярно і своєчасно обслуговувати автомобіль та
слідкувати за паливом  якість нашої армійської солярки не
підходить для двигунів таких автомобілів. Добра машина. Прий
шла до мене без дірочок від куль чи осколків, і пішла новому
водію без дірочок (тричі стукаємо по дереву  прим.). Все нор
мально, хоча були моменти… (пауза у розповіді  прим.)"
Пікапи "Nissan" у нас використовувалися для виконання не
гайних задач. Наприклад, для максимально швидкого переве
зення особового складу (групи вогневої підтримки у складі
восьми осіб із повним боєкомплектом) з точки А до точки Б.
Або для перевезення вантажів, у кузов можна багато чого на
вантажити. Людям на позиціях потрібні вода, їжа, боєкомплект.
Все це треба їм розвезти. Одного разу волонтери привезли
нам дуже багато яблук. Чого ж не завести хлопцям на пере
довій по ящику яблук?
Головне правило: машина та її водій повинні бути завжди
напоготові. У будьякий час та за будьякої погоди. Тому водії
зобов'язані постійно підтримувати авто в робочому стані,
слідкувати за рівнями робочих рідин, палива. Коли ти перебу
ваєш на чергуванні, то сидиш одягнений, або в машині, або
десь поруч. Коли раптом потрібно кудись негайно поїхати 
ключ у замок і поїхав.
На війні виїзди непрогнозовані. Бувало, добудві нікуди не
їдеш, а бувало  тижнями в дорозі, в переміщеннях: найдовше
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восьми пісень від Маріуполя…
(Закінчення. Початок на 6 й стор.)

моє відрядження тривало 16 діб поспіль. А коли чекаєш наказу
 займаєшся або машиною, або своїми справами. На пере
довій ніхто не фарбує бордюри та не марширує цілими днями.
Командири, переважно, люди того ж віку, що й солдати, прой
шли бойові зіткнення ще 2014 року, толкові люди, знають, що
таке обстріли, як правильно "заритися" в землю, страхуватися,
виставити позиції. Що стосується служби  звичайно, все стро
го, а поза службою командири до солдат ставляться по
людські. Зрештою, у нас було саме так.
У вільний від чергування час можна було поїхати на
стрілецький полігон і там вчитися стріляти із усієї зброї, яка
була в наявності. Хоч кожного дня вчитися. Наша рота вико
нувала функції вогневої підтримки  надавала швидку допо
могу іншим підрозділам у разі необхідності, тому у складі роти
були "спеціалісти" по усім видам зброї. Ми тренувалися
стріляти з автоматів, кулеметів, ручних гранатометів, проти
танкових ракетних систем. Боєкомплекту було вдосталь і
ніхто не забороняв нам багато тренуватися у стрільбі".
На передовій гарне постачання стосувалось не лише
боєкомплекту, розповідає Максим Труш. Одежа, медикамен
ти, їжа  усього було достатньо, дякуючи волонтерам та ЗСУ
(по консервам в армії взагалі питань нема, особливо по "чер
воній рибі"  консервам в томаті). Оскільки їхній батальйон
перший час називався БТО "Черкаси" і до четвертої хвилі
мобілізації службу у ньому проходили лише мешканці Чер
каської області, вже на передовій 14м окремим мотопіхот
ним батальйоном 72 бригади опікувалися, переважно, во
лонтери з Черкащини, але також привозили необхідні речі во
лонтери з Кіровоградської області та інших міст України.

Навіть після демобілізації товариші по зброї підтримують
контакти, допомагають один одному. "З побратимами
постійно спілкуємось,  каже Максим Труш.  Зідзвонюємось
регулярно, коли випадає нагода  заїжджаємо один до іншого
у гості. Зараз про війну стараюся не згадувати. Телевізійні
або газетні новини з фронту не дивлюся і не читаю. Не вірю
ЗМІ, ні нашим, ні їхнім. Коли мене цікавлять події у нашому
підрозділі  краще подзвоню безпосередньо товаришам на
передовій і спитаю, як вони там?.."
Підготував Олександр Виноградов.

Про роль маркетингу в спортивних організаціях
Кафедра економічних теорій, марке
тингу та економічної кібернетики та кафе
дра фізичного виховання Центральноук
раїнського (Кіровоградського) національ
ного технічного університету провели ра
зом із обласним відділенням Національ
ного олімпійського комітету України круг
лий стіл на тему маркетингової діяльності
неприбуткових громадських організацій,
що займаються розвитком спорту.
Вітаючи учасників круглого столу,
проректор із наукової роботи ЦНТУ
(КНТУ), професор Олександр Левченко
наголосив на тому, що інструменти мар
кетингу можуть так само використову
ватися як на комерційних підприєм
ствах, так і у діяльності неприбуткових
структур. Принципи і закони маркетингу
однаково працюватимуть усюди. Яскра
вий приклад  численні професійні спор
тивні ліги за кордоном, які дуже уважно
ставляться до маркетингової складової
своєї діяльності.
На початку круглого столу "Марке
тингова діяльність неприбуткової гро
мадської організації, спрямована на

розвиток спортивного руху" завкафед
рою економічних теорій, маркетингу та
економічної кібернетики ЦНТУ, профе
сор Володимир Гамалій запросив до
слова доцента кафедри ЕТМЕК Сергія
Романчука, який у своїй вступній до
повіді надав інформацію про марке
тинг, як систему поглядів.
Завкафедрою фізичного виховання
ЦНТУ, доцент Володимир Ковальов,
член Національного олімпійського
комітету України, підготував доповідь
на тему "Соціальна значимість діяль
ності громадської організації, спрямо
ваної на розвиток спортивного руху в
Україні в сучасних соціальноеко
номічних умовах".
Магістрант кафедри економічних те
орій, маркетингу та економічної кібер
нетики Сергій Ковальов виступив із до
повіддю "Маркетинг фізичної культури і
спорту, як різновид некомерційного
маркетингу соціокультурної сфери".
Гості із Києва, менеджер з маркетин
гу Національного олімпійського коміте
ту України Ілля Клименко та менеджер з

маркетингу Федерації легкої атлетики
Антон Петров розповіли про практичні
напрями роботи цих організацій із про
ведення спортивномасових заходів,
PRакцій, про забезпечення популяри
зації окремих видів спорту та розказали
про напрями роботи НОК та легкоатле
тичної спортивної федерації із спонсо
рами з метою залучення коштів у спорт.
Загалом, в роботі круглого столу "Мар
кетингова діяльність неприбуткової гро
мадської організації, спрямована на роз
виток спортивного руху" взяли участь
викладачі вищих навчальних закладів,
тренери спортивних команд, працівники
закладів сфери фізичної культури і спорту
Кіровоградської області, спортивні жур
налісти.
На завершення круглого столу за
ініціативи завкафедри фізичного вихо
вання ЦНТУ Володимира Ковальова, бу
ло обрано організаційний комітет спор
тивної громадськості Кіровоградської
області.
За інформацією кафедри еко 
номічних теорій, маркетингу та еко 
номічної кібернетики ЦНТУ.
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До свого 15річчя фаховий збірник на
укових праць Центральноукраїнського
(Кіровоградського) національного технічно
го університету "…Економічні науки" отри
мав грандіозний подарунок: протягом лис
топада цей збірник було включено одразу
до трьох міжнародних наукометричних баз:
Ulrich's Periodicals Directory (США),
ResearchBib (Японія) та Central and Eastern
European Online Library (Німеччина).

Збірник "Наукові праці Кіровог
радського національного технічного
університету. Економічні науки" ви
дається з 2001 року, практично одразу
збірник отримав від Міністерства освіти
і науки України статус фахового науко
вого видання, тобто такого, в якому мо
жуть публікуватися результати дисер
таційних робіт на здобуття наукових сту
пенів доктора і кандидата наук.
Станом на вересень 2016 року,
збірник КНТУ "…Економічні науки"
посів 66 місце серед більш ніж 300 фа
хових видань України, згідно рейтингу
"Бібліометрика української науки" на
укових періодичних видань, що мають
бібліометричні профілі (це рейтингуван
ня проводилося за п'ятирічним індек
сом Гірша в системі Google Scholar).
Зараз збірник виходить на більш ви
сокий рівень, адже наявність видання у
закордонних наукометричних базах
Ulrich's
Periodicals
Directory,
ResearchBib та Central and Eastern
European Online Library означатиме те,
що тепер статті збірника будуть індексу
ватися при запитах десятків тисяч на
уковців усього світу  користувачів цих
наукометричних баз.
Для довідки: Ulrich's Periodicals
Directory  передплатний каталог амери
канського видавництва Bowker. Є
найбільшою міжнародною базою даних,
яка описує світовий потік періодичних ви
дань за усіма тематичними напрямками.
ResearchBib (Academic Resource
Index)  міжнародна мультидисциплінар
на база даних наукових журналів, яка
включає в себе описи журналів більше
5400 видавців.
Central and Eastern European Online
Library  електронний ресурс ака
демічних журналів та книг із гуманітар
них та соціальних наук про Центральну
та Східну Європу, а також із країн Цент
ральної та Східної Європи.
Наявність в вищому навчальному за
кладі фахового наукового збірника,  а
наш університет видає три фахових
збірника: "…Техніка в сільськогоспо
дарському виробництві, галузеве ма
шинобудування,
автоматизація";
"…Економічні науки"; "…Конструюван
ня, виробництво та експлуатація
сільськогосподарських машин",  вже
само по собі свідчить про те, що нав
чальний заклад має достатню кількість
викладачівнауковців високого рангу,
які здатні забезпечити рецензування і
редагування саме фахового, а не про
сто звичайного наукового збірника.
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Збірник "Наукові праці...
Економічні науки"
подорожує світом

"В Україні існує обмежена кількість
фахових наукових збірників, що
відповідають вимогам Міністерства
освіти і науки, публікації в яких "зарахо
вуються" при захисті кандидатської чи
докторської дисертації,  розповідає
проректор із наукової роботи ЦНТУ, про
фесор Олександр Левченко.  Наявність
в університеті спецради (спецрад) із за
хисту дисертацій, аспірантури, фахових
наукових збірників  це відповідні мар
кери наукового рівня цього навчально
го закладу, які свідчать про високу
кваліфікацію науковців, що працюють в
університеті.
Для того, щоб видавати фаховий на
уковий збірник і стільки часу підтримува
ти його на високому рівні, необхідно ма
ти склад редакційної колегії, який буде
забезпечувати належний рівень статей
перед публікацією, у тому числі, рецензу
вати наукові статті іноземними мовами.
Це дуже відповідальна робота і головно
го редактора наукового збірника "…Еко
номічні науки", і секретарів за тематич
ними напрямами. В нашому університеті
є визнані наукові школи з економіки
праці, з аудиту, бухгалтерського обліку, з
напряму національна економіка тощо.
Тому те, що ми отримуємо статті для
публікації у збірнику з усіх куточків Ук
раїни а також зза кордону, свідчить, що
наш збірник розглядається науковцями
інших університетів як такий, в якому во
ни хотіли б опублікувати результати своїх
досліджень. Але в сучасному науковому
світі мати фаховий збірник вже замало.
Потрібно виходити на більш високий
рівень  закордонні наукометричні бази".
Як розповіла головний редактор
збірника "Наукові праці Кіровог
радського національного технічного

університету. Економічні науки", завка
федрою аудиту та оподаткування ЦНТУ
(КНТУ), професор Наталія Шалімова,
знадобилося більше двох років на те,
щоб "пробитися" до вищезазначених на
укометричних баз. Загалом, робота з
підвищення рівня та рейтингу збірника
проводилася завжди, від моменту його
реєстрації та першого випуску (в 2001
14 роках головним редактором збірни
ка "…Економічні науки" був професор
Леонід Фільштейн  прим.), проте останні
два роки тривав інтенсивний процес
приведення у відповідність вимогам, не
обхідним для включення збірника нашо
го університету до наукометричних баз
Ulrich's Periodicals Directory, ResearchBib
та Central and Eastern European Online
Library. Вимоги, за великим рахунком,
прості: високий рівень публікацій та їхня
цікавість науковому світу.
"Збірник "Наукові праці КНТУ. Еко
номічні науки", згідно реєстрації,
підтримує три робочі мови: українська,
російська і англійська,  говорить про
фесор Наталія Шалімова.  Відповідно,
наша редколегія, яка за вимогами за
кордонних наукометричних баз на 30%
відсотків складається із фахівців за
рубіжних країн, в змозі забезпечити ре
цензування наукових статей трьома мо
вами. Також за останні два роки ми
майже вдвічі збільшили частку англо
мовних публікацій збірника.
Технічно внесення статей збірника
"…Економічні науки" до наукометрич
них баз здійснюється наступним чином.
Поперше, кожен випуск збірника
розміщується в форматі .pdf на власно
му сайті в домені університету та поста
тейно в репозитарії ЦНТУ. Алгоритми ба
зи Ulrich's Periodicals Directory автома
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тично "підтягують" до себе статті нашого
збірника, а до двох інших наукометрич
них баз статті збірника вносимо ми
самі, так як редакція збірника отримала
адміністративні права доступу із
функцією наповнення відповідного
профілю в базі.
Звісно, статті подаються мовою
оригіналу (про що зазначається окре
мо), але одночасно ми додаємо розши
рену анотацію англійською та основну
інформацію про авторів. В разі, якщо
науковець зза кордону прочитає ано
тацію і зацікавиться публікацією, він
може взяти оригінал статті і перекласти
тією мовою, яка йому потрібна.
Наш збірник  журнал відкритого до
ступу, прочитати та скачати статті може
кожен, кому вони потрібні. До речі,
оскільки тепер збірник знаходиться у
міжнародних наукометричних базах та
доступний для перегляду багатьом тися
чам науковців в усьому світі, зростає
відповідальність редколегії при відборі
статей для збірника та при перевірці
публікацій на плагіат, високий науковий
рівень і значимість результатів науко
вих досліджень.
Ми поставили собі за мету занести
до баз ResearchBib та Central and
Eastern European Online Library статті
усіх збірників "Наукові праці КНТУ. Еко
номічні науки" за 15 років. Оскільки для
кожної статті треба зробити опис, ано
тацію, вибрати ключові слова, цей про
цес триватиме певний час, але, сподіва
юсь, за кілька місяців ми упораємось.
Окремо хотілося би відзначити вели
ку роботу із оформлення, технічного су
проводження та адміністрування елек
тронної версії збірника в мережі Інтер
нет, яку проводить технічний секретар
збірника "…Економічні науки" Владис
лава Будулатій. Завдяки їй матеріали
швидко з'являються на сайті нашого на
укового збірника, в університетському

репозитарії та, відповідно, в наукомет
ричних базах".
Як запевняють представники редко
легії збірника "Наукові праці Кіровог
радського національного технічного
університету. Економічні науки", вклю
чення збірника до міжнародних науко
метричних баз стане гарним стимулом
продовжувати роботу із інтеграції ви
дання до закордонного наукововидав
ничого простору.
"Коли ми запрошуватимемо профе
сорів із європейських країн друкувати
ся у нашому збірнику, вони, перш за
все, перевірять, до яких наукометрич
них баз входить цей збірник, і зроблять
відповідні висновки,  говорить прорек
тор ЦНТУ із наукової роботи, професор
Олександр Левченко, заступник голов
ного редактора наукового збірника
"…Економічні науки" за напрямом "Еко
номіка та менеджмент".  Якщо збірник
індексується декількома наукометрич
ними базами, які, до того ж, займають
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провідні позиції у науковому середо
вищі, це означатиме, що публікація в
такому виданні широко розійдеться
світом. Для науковців це дуже важливо.
Тому ми, безумовно, продовжимо пра
цювати над тим, щоб збірник "Наукові
праці Кіровоградського національного
технічного університету. Економічні на
уки" було включено до якомога більшо
го числа наукометричних баз".
До речі, оскільки зовсім не складно
спрогнозувати підвищення інтересу на
уковців з України щодо їхніх публікацій у
збірнику "Наукові праці Кіровог
радського національного технічного
університету. Економічні науки", ре
дакційна колегія не виключає можли
вості збільшити, в разі необхідності, об
сяг видання чи періодичність видання.
Але при цьому незмінним залишаються
вищезазначені
ключові
умови
публікацій статей у збірнику: надані ма
теріали повинні бути якісними та ціка
вими науковій спільноті.
Підготував Олександр Виноградов.

Викладачів ЦНТУ запрошують до безкоштовних курсів англійської
Викладачі кафедри іноземних мов Цент
ральноукраїнського
національного
технічного університету взяли участь в ро
боті науковопрактичної конференції "Кон
цепція змішаного навчання іноземних мов
з використанням онлайн платформи
"Lingva.Skills" для фахівців з мовної підго
товки вищих навчальних закладів".
Соціальний проект "LingvaSkills" із без
коштовного вивчення англійської мови
українськими вчителями, педагогами, сту
дентами реалізується в рамках програми
мовної підготовки PDP NATO "Практичний
курс англійської мови для державних
службовців" за підтримки Міністерства
освіти і науки України і Асоціації інно
ваційної та цифрової освіти.
На науковопрактичну конференцію,
яка проходила в актовій залі Інституту
післядипломної
освіти
Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, було запрошено освітян, вик

ладачів та науковців багатьох вищих нав
чальних закладів України. Мета конфе
ренції  подальша реалізація концепції
змішаного навчання (Blended Learning) у
методиці та організації викладання
англійської мови. Також під час конфе
ренції було розказано про кращі світові
практики вивчення англійської мови зав
дяки технології змішаного навчання та
презентовано платформу "LingvaSkills".
Зокрема, доцент кафедри іноземних
мов Центральноукраїнського (Кіровог
радського) національного технічного
університету Ольга Гавриленко взяла
участь у вивченні та обговоренні ав
торської методики навчання на базі плат
форми
"LingvaSkills",
отримавши
відповідний сертифікат учасника.
Платформа "LingvaSkills"  безкоштов
на інноваційна онлайн система, яка до
зволяє якісно та професійно вивчити
англійську мову у відповідності до міжна

родних стандартів знання мови (рівні А1
В1). Кожний рівень технології (А1+А2, В1)
складається з 150 уроків та декількох
різновидів вправ для відпрацювання гра
матичних
конструкцій.
Платформа
"LingvaSkills" дозволяє побудувати гнуч
кий графік занять кожного користувача
системи, надає можливість навчання з ну
льового рівня та забезпечує зворотній
зв'язок із користувачами проекту.
За перші чотири місяці існування про
екту на платформі "LingvaSkills" зареєстро
вано вже понад 20 тисяч осіб, також систе
ма отримала ще понад 2 млн. заявок, що
дає підстави стверджувати про те, що
соціальний проект вивчення англійської
мови "LingvaSkills" є одним із найбільш
масштабних освітніх проектів в Україні.
За інформацією кафедри
іноземних мов ЦНТУ.
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Наукові звіти молодих економістів

На кафедрі економіки, менеджменту та
комерційної діяльності ЦНТУ відбулась ІІІ
науковопрактична конференція учнів 
ської та студентської молоді "Сучасний
стан економіки України: проблеми та пер
спективи розвитку". Цього року в конфе
ренції взяли участь представники ВНЗ
Кропивницького, Києва, Запоріжжя, учні з
понад десяти шкіл нашого міста  загалом
більше 150 молодих науковців.

На початку пленарного засідання
гостей та учасників конференції
привітав голова оргкомітету, проректор
із наукової роботи Центральноук
раїнського (Кіровоградського) націо
нального технічного університету, про
фесор Олександр Левченко.
"Чому кафедра економіки, менедж
менту та комерційної діяльності нашого
університету почала проводити такі кон
ференції?  звернувся Олександр Лев
ченко до студентів коледжів, технікумів
та учнів шкіл.  Ми переконані, що дис
кусії, які проходять протягом таких за
ходів, допоможуть вам замислитися над
процесами, які відбуваються в країні.
Готуючи учнівську і студентську молодь
до майбутнього дорослого життя, ми хо
чемо допомогти вам не загубитися у
цьому світі. Ми хочемо, щоб ви стали
тим чинником, який рухатиме уперед
нашу економіку, щоб ви формували
стандарти життя, не думали, в яку країну
краще переїхати, а могли побудувати
своє майбутнє в Україні.
Мені приємно відзначити, що цього
року на конференції буде набагато
більше, ніж торік, доповідей на інозем
них мовах. Ми живемо у глобалізовано
му світі, в якому надзвичайно важливо
знати іноземні мови. Сучасний інфор
маційний простір, переважно, англо
мовний, сучасна наукова документація,
переважно, публікується англійською.
Ви повинні володіти англійською, бажа
но навіть, щоб ця мова була для нас ро
бочою. Наш університет пропонує сту
дентам програми стажування за кордо
ном, ми беремо участь у декількох про
грамах "подвійних дипломів" із євро
пейськими вищими навчальними за
кладами, де частина навчання
здійснюється іноземними мовами. Крім
цього, на кафедрі економіки, менедж

менту та комерційної діяльності практи
кується викладання англійською деяких
економічних дисциплін. Ми робимо усе,
щоб наші студенти були більш конкурен
тоспроможними.
Глобалізація світу означає не тільки
те, що ви отримуєте більше можливос
тей для навчання, стажування чи пра
цевлаштування за кордоном. Також це
означатиме, що більше і більше міжна
родних компаній заходитимуть працю
вати в Україні. Звичайно, вони будуть
наймати на роботу молодих фахівців,
які добре володіють іноземними мова
ми, проходили стажування чи працюва
ли за кордоном, та, відповідно, знають
ділову культуру закордонних компаній".
Окрім Олександра Левченка, учас
ників ІІІ обласної науковопрактичної
конференції учнівської та студентської
молоді "Сучасний стан економіки Ук
раїни: проблеми та перспективи роз
витку" привітали засновник кафедри
економіки, менеджменту та ко
мерційної діяльності, професор Леонід
Фільштейн і заступник завкафедри
ЕМКД, доцент Оксана Сторожук.
На завершення пленарної частини
конференції асистенти кафедри ЕМКД
Ольга Горпинченко та Інна Савицька про
вели для гостей навчального закладу 
студентів коледжів та учнів шкіл міста, 
презентацію Центральноукраїнського
(Кіровоградського) національного тех
нічного університету загалом та кафедри
економіки, менеджменту та комерційної
діяльності зокрема. Вони розповіли про
рейтинги навчального закладу, спеціаль
ності та напрями навчання, міжнародні
програми стажування та практики, про
життя, навчання та розваги студентів на
шого університету.
Після пленарного засідання роботу
конференції було продовжено у тема
тичних секціях, де розглядались питан
ня: досвід, проблеми і перспективи роз
витку сучасної економіки; зміни гло
бальної господарської системи; пробле
ми теорії та практики розвитку еко
номіки в умовах інтеграційних процесів
в Україні; світова економічна криза:
причини, наслідки та перспективи подо
лання; соціальноекономічні аспекти
управління людськими ресурсами у ХХІ

столітті; менеджмент енергоефектив
ності та енергозбереження; проблеми
та шляхи досягнення соціальної, еко
логічної і економічної безпеки в Україні;
розвиток фінансового менеджменту та
реформування фінансової системи; ри
нок праці України: європейський вимір.
Можна виділити виступи наступних
учасників конференції:
Анастасія Репенко , учениця 11Б
класу Кіровоградського обласного нав
чальновиховного комплексу (гімназія
інтернат  школа мистецтв), тема до
повіді: "Теоретичні підходи до визначен
ня поняття якості трудового життя";
Ярослав Казарян, учень 10А класу
навчальновиховного
об'єднання
"Спеціалізований загальноосвітній нав
чальний заклад І ступеню "Гармонія" 
Гімназія імені Тараса Шевченка, тема
доповіді: "Розвиток фінансового менед
жменту та реформування фінансової
системи України в умовах Європейської
інтеграції";
Руслана Чорна, учениця 9А класу
НВО "Спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І ступеню "Гармонія"
 Гімназія імені Тараса Шевченка, тема
доповіді: "Перетворення відходів у дохо
ди як один із шляхів досягнення соціо
екологоекономічної безпеки в Україні";
Анна Криворотенко, студентка групи
АДМ 15М Центральноукраїнського
національного технічного університету,
тема доповіді французькою мовою: "Le
systeme d'enseignement superieur en
Ukraine: les tendances de developpement"
(науковий керівник  Ілона Царенко);
Ірена Долгіх, студентка групи МЕ 14
ЦНТУ, тема доповіді англійською мовою:
"The current state of youth employment
and the directions of its improvement"
(науковий керівник  Інна Савицька).
Юлія Коршунова, студентка Кіровог
радського будівельного коледжу, тема
доповіді: "Застосування соціальнопси
хологічних методів в роботі під
приємства" (науковий керівник  Світла
на Нетовканна).
За інформацією кафедри економіки,
менеджменту та комерційної діяльності
ЦНТУ.
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24 листопада в актовій залі Центрально
українського (Кіровоградського) національ
ного технічного університету відбувся
ювілейний десятий конкурс краси серед сту
денток навчального закладу "Королева
Національного". Учасницям конкурсу, тала
новитим артистам, працьовитим організа
торам і численним спонсорам конкурсу вда
лося перетворити похмурий осінній вечір на
яскраве, привітне і тепле свято.

Конкурс розпочався знайомством
глядачів із претендентками в рамках
першого виходу конкурсанток на сцену у
номері "Красива бібліотека" за участю
танцювального ансамблю Студклубу
університету "Провокація". Потім учас
ниць та гостей ювілейного шоу "Короле
ва Національного" привітали ректор
ЦНТУ (КНТУ), професор Михайло Черно
вол і головний меценат цьогорічного
конкурсу, секретар міської ради Кропив
ницького Андрій Табалов (утім, підтрим
ку організаторам конкурсу Андрій Таба
лов надав як приватна особа).
У
конкурсі
краси
"Королева
Національного"2016 змагалися два
надцять чарівних студенток нашого
університету: Остроухова Діана (група
ФК 15), Давидова Марія (група ФС 16),
Федорченко Олена (група АГ 15), Твер
дохлєб Вікторія (група ФС 16), Марчук
Надія (група МК 15), Огирь Тетяна (група
ЕО 14), Крапівна Катерина (група МЕ
15), Феденюк Олена (група ФС 16),
Ільченко Тетяна (група МЕ 16), Власова
Дар'я (група МБ(МВ) 15), Бакала Аліса
(група ІС 16), Цау Ніріна (група МЕ 16).
Головним організатором "Королеви
Національного", традиційно, виступає
профспілковий комітет студентів ЦНТУ
за підтримки студентського молодіжно
го клубу університету. Також величезну
допомогу в проведенні конкурсів "Коро
лева Національного" надають парт
нерські компанії, організації або при
ватні особи нашого міста та області (за
звичай вони формують подарунковий
фонд для учасниць конкурсу, а їхні пред
ставники входять до журі). Зокрема, це
компанія "Prime trade"  головний спон
сор конкурсу "Королева Національно
го"2016; Кіровоградський обласний
осередок Спілки вірмен України  гене

Ювілейний вихід
“Королеви Національного”
ральний партнер цьогорічного конкур
су; Обласний комітет профспілки
працівників освіти і науки; Управління
освіти, науки молоді та спорту Кіровог
радської облдержадміністрації; мо
дельні агенції "Style Models" і "Mix
Models"; Кіровоградське регіональне
управління "ПриватБанку"; редакція
журналу "Ланруж"; представники ком
паній "Avon", "Oriflame"; туристична
агенція "Супутник", компанія "Телекон
такт", гастробар "Sho bar"; школа
манікюру Олени Давидової та деякі інші
компанії і організації.
По завершенню насиченої яскрави
ми фарбами конкурсноконцертної про
грами "Королеви Національного"2016,
але перед тим, як підвести підсумки
засідання журі, голова журі конкурсу,
голова Студпрофкому ЦНТУ Валерій Пу
гач висловив вдячність учасницям шоу,
спонсорам та глядачам, без яких би
конкурс не відбувся. Також Валерій Пу
гач окремо подякував режисерупоста
новнику університетського конкурсу

краси Ользі Сторожук, хореографупо
становнику Ірині Васильєвій, керівнику
танцювального колективу "Провокація"
Юлії Мезенцевій, керівник сектору во
калу Студклубу ЦНТУ Маріані Ткаченко,
та усій команді Студклубу та Студпроф
кому університету.
Нарешті, настала черга вітати трійку
призерів конкурсу "Королева На
ціонального" 2016 року.
Титулом другої віцекоролеви журі
конкурсу відзначило студентку групи ІС
16 Алісу Бакала; титул першої віцеко
ролеви журі присудило студентці групи
МЕ 16 Ніріні Цау.
Володарем діадеми "Королеви
Національного" 2016 року стала сту
дентка групи МК 15 Надія Марчук.
Королева та віцекоролеви, а також
усі учасниці конкурсу отримали чис
ленні подарунки від спонсорів та парт
нерів шоу. До речі, ректор ЦНТУ Михай
ло Черновол зробив переможниці сим
волічний подарунок: годинник із ембле
мою університету  щоб "Королева
Національного"2016
нікуди
не
запізнювалась та завжди пам'ятала, де
вона навчалась.
Зробити конкурс краси яскравим му
зичнотанцювальним шоу допомогли:
доцент кафедри економіки, менедж
менту та комерційної діяльності ЦНТУ
Анна Орлова; вокальний дует "Блек
бері"; артисти студентського молодіжно
го клубу університету: Максим Чорний,
Карина Семенюк, Артур Сароян, Ксенія
Сторожук, Олександра Петриченко, Ми
кола Гребенко, Марина Коваленко, тан
цювальний ансамбль "Провокація".
Фотографії конкурсу "Королева
Національного" 2016 можна перегляну
ти на сторінках ЦНТУ (КНТУ) у соціаль
них мережах.
Підготував Олександр Виноградов.
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Цього року в університеті проходив
ювілейний десятий конкурс краси "Коро
лева Національного". Усі десять конкурсів
незмінним режисеромпостановником
"Королеви…" була випускниця нашого
навчального закладу Ольга Сторожук. То
му давайте разом із Ольгою пригадаємо
історію створення "Королеви Національ 
ного" та поговоримо про те, як відбу 
вається підготовка університетських кон
курсів краси.

Ольгу Сторожук "призначив" голов
ним режисером самого першого кон
курсу
краси
Кіровоградського
національного технічного університету
тодішній голова студентського профко
му навчального закладу Андрій Кур'ян,
попри те, що та той час Ольга вже не бу
ла студенткою і вже не входила до лав
Студпрофкому. Але вона, напевне, єди
на на весь університет, мала особливу
рису: практичний досвід, необхідний для
постановки такого шоу.
"Ще із третього курсу університету я
працювала в модельній агенції "Style
Models",  розповідає Ольга Сторожук
(на фото  крайня справа), випускниця
кафедри програмного забезпечення
КНТУ 2006 року.  До цього я навчалась
у цій агенції, отримала свідоцтво, а
після завершення курсів  до навчаль
ної програми входили дефіле, сучасний
танець, акторська майстерність,  ди
ректор "Style Models" запропонувала
мені залишитися там працювати. Протя
гом навчання у модельній агенції, я вже
була задіяна в організації конкурсів
"Міс Кіровоград" і "МініМіс" і бачила
усю цю "кухню" з середини. Далі я поча
ла працювати в "Style Models" виклада
чем дефіле і помічником головного ре
жисера Тетяни Синєок, і кожного року
виконувала свою частку роботи у підго
товці модельною агенцією декількох
конкурсів краси, промоакцій, інших
представницьких заходів. Тобто в проф
комі університету (коли я навчалась в
КНТУ, то входила до активу Студпрофко
му) всі знали, що я маю досвід ор
ганізації конкурсів краси, і мене тоді,
восени 2006 року, просто поставили пе
ред фактом  профком збирається про
водити в університеті перший конкурс
краси і вони вже призначили мене ре
жисером. Андрій Кур'ян узяв на себе
вирішення організаційних питань та по
шук приміщення,  актова зала КНТУ
тоді перебувала у стадії ремонту, і
Андрій домовився із нічним клубом
"Ліана",  а я займалась навчанням та
підготовкою конкурсанток.
Наш перший конкурс викликав вели
чезний ажіотаж. На попередній кастинг,
який ми проводили в університетському
клубі "Грамофон", прийшло більше 100
студенток! Але розміри сцени в "Ліані"  а
вони нас дуже підтримали, надали нам
свою залу в оренду безкоштовно  не до
зволяли взяти на конкурс лише сім
дівчат. Тому художня рада конкурсу була
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“Королеві Національного”
10 років: як починалось шоу
змушена влаштувати жорсткий багатое
тапний відбір, залишивши тільки сім учас
ниць із 100 претенденток. Сам конкурс
"Королева Національного" відбувся 20
грудня. Ми тоді "вибухнули" на все місто!
Було багато надзвичайно схвальних для
нас відгуків і серед глядачів, і в місцевій
пресі, було багато яскравих фотографій.
Чесно кажучи, ми навіть не очікували на
такий успіх вже у першому конкурсі".

За один місяць, навіть якщо проводи
ти по три репетиції на тиждень, неможли
во навчити тому, чого немає. Тому кожно
го року ми із Іриною Сергіївною (Ірина
Васильєва, на фото  крайня зліва, хо
реографпостановник останніх шести
конкурсів "Королева національного", за
раз вона очолює молодіжний клуб ЦНТУ 
прим.) чесно попереджаємо конкурсан
ток про можливі наслідки, якщо вони бу

 До речі, хто запропонував для кон
курсу
краси
назву
"Королева
Національного"?
Ольга Сторожук:  Андрій Кур'ян. На
ша художня рада (або організаційний
комітет) тоді розглядала декілька
варіантів назв, у тому числі, типові для
конкурсів краси: "Міс КНТУ", "Міс
університет". Андрій запропонував "Ко
ролева національного" і ця назва одра
зу усім сподобалась. Вона добре за
пам'ятовується.
 Олю, наскільки важко потрапити на
конкурс звичайним студенткам, хто вза
галі не має ніякого модельного досвіду?
Які умови відбору конкурсанток? Часто
доводилося відмовляти дівчатам, які
приходили на кастинг?
Ольга Сторожук:  Єдиний критерій
можливої відмови  якщо своєю участю
у конкурсі студентка собі нашкодить. Да
вайте я поясню. Ми хочемо лише одно
го: щоб жодна з учасниць не виділялась
погано на фоні інших конкурсанток. А
якщо дівчина взагалі не чує музику, хо
дить не в ногу з іншими або ходить як
робот, вона буде погано виглядати на
сцені, а це потім може призвести до глу
зування, сліз, стресу, зриву. Ліпше до
цього не доводити.

дуть виділятися серед інших, і можемо
комусь із дівчат рекомендувати відмови
тися від конкурсу. Але ми ніколи нікому
не забороняли напряму брати участь у
конкурсі. Лише попереджаємо та реко
мендуємо.
Тобто наш головний критерій відбору
конкурсанток на "Королеву Національ
ного"  уміння триматися на сцені так,
щоб не вибиватися із загалу в гірший
бік. Інших вимог немає. Усі наші конкур
сантки  гарні дівчата. Тим більш, під час
самого конкурсу, коли на сцені панує
святкова атмосфера, коли вони одя
гнуть яскраві наряди, коли зроблять
зачіски  вони усі дуже красиві.
 Зазвичай, на конкурсах "Королева
національного" три виходи дівчат на сце
ну: у якомусь тематичному вбранні, в ку
пальниках та у вечірніх сукнях. Як ви оби
раєте тему першого виходу? Це ж
потрібно, щоб кожна із конкурсанток ма
ла відповідний наряд у своєму гардеробі?
Ольга Сторожук:  Тема нарядів  це
творчій підхід конкурсанток. Ми усі ра
зом: організатори і дівчата, обгово
рюємо ідеї нарядів для конкурсу та ідеї
виходів. Кожен конкурс ми хочемо зро
бити цікавим глядачу, щоб люди, які
прийшли
подивитися
"Королеву
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національного", відпочили і отримали
заряд гарного настрою. Тому наші кон
курси  це не лише дефіле, кожен вихід
учасниць на сцену має і танцювальні
елементи, і якісь додаткові ефекти. Ми
прагнемо зробити творчі номери, для
цього маємо заохотити та зацікавити
учасниць, тому наполягаємо на тому,
щоб дівчата також брали участь в обго
воренні постановки конкурсу.
Наприклад, цього року ми двічі
змінювали тематику першого виходу.
Спочатку думали зробити номер, який
би символізував осінь, де дівчата мали
вийти на сцену у вінках з кленового ли
стя. Майже всі дівчата вже назбирали
листя та наплели вінків, але згодом ми
усе переграли і вирішили представити їх
справжніми студентками, які навчають
ся і ходять до бібліотеки. Під цю ідею
зробили танцювальний номер за учас
тю ансамблю "Провокація", змонтували
відеоролик. Так з'явився вихід під на
звою "Красива бібліотека".
Але якою б не була тема виходу, ми
завжди придумуємо такі наряди, еле
менти якого знайдуться у кожної дівчи
ни (або у подруги). Ніколи ніхто із кон

курсанток не залишав підготовку лише
тому, що у неї не було якоїсь визначеної
блузки, спідниці, сорочки, сукні тощо.
До речі, досить часто на заключний
вихід дівчата одягають сукні, що у них
залишилися після випускного балу шко
ли. Знов таки, або беруть свою сукню,
або позичають у подружок.
 За підсумком усіх репетицій вже
можна передбачити, хто з дівчат має
найбільші шанси виграти конкурс?
Ольга Сторожук:  Звичайно, працюю
чи більше місяця із дівчатами, ми може
мо самі для себе визначити декількох
фавориток конкурсу. Проте лише цього
року ми із Іриною Сергіївною (Ва
сильєвою  прим.) вперше за весь час
існування "Королеви Національного"
вгадали переможницю конкурсу. Раніше
досить часто вибір журі був для нас сюр
призом. Було таке, коли мої фаворитки
навіть до призової трійки не входили,
оскільки не вразили журі.
Зазвичай ми не вгадуємо пере
можців, але цього року все склалось по
іншому. Одна із конкурсанток підійшла
до підготовки дуже відповідально. Вона
ходила на репетиції із температурою,
працювала до сьомого поту на кожній
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репетиції і навіть вдома. Дивлячись, як
дівчинка готується до конкурсу, ми із
Іриною Сергіївною вирішили, що вона
має стати королевою. Так і сталося  На
дя Марчук отримала найбільшу
кількість голосів журі.
Потім Надя призналася, що вона із
дитинства мріяла посісти призове місце
або перемогти на конкурсі "Королева
національного". Уявляєте? Вона мешка
ла неподалеку від університету, ще коли
була дитиною почула про наш конкурс і
відтоді мріяла про участь у "Королеві
національного"!
Але я б хотіла звернутися до конкур
санток, які поки що не вигравали призо
вих місць "Королеви Національного". В
історії конкурсу є чимало випадків, коли
дівчата отримували діадему королеви
або віцекоролеви з другої або навіть
третьої спроби. Тому, не засмучуйтесь, не
здавайтеся! Якщо ви будете наполегли
во йти до поставленої цілі  ви завжди
матимете шанс на перемогу або призове
місце. Спробуйте взяти участь у конкурсі
наступного року, і, можливо, саме ви ста
нете "Королевою національного"2017!
Підготував Олександр Виноградов.

Результати виборів до обласного Молодіжного парламенту
На початку грудня відбулась інаугу
рація депутатів першого складу Мо
лодіжного парламенту Кіровоградщини,
парламенту, сформованого із студентів
вищих навчальних закладів нашої об
ласті. Серед інших, депутатами обласно
го Молодіжного парламенту стали 11
студентів
Центральноукраїнського
національного технічного університету.
Як повідомляється на сайті Мо
лодіжного парламенту Кіровоградщини,
проект реалізується за сприяння Фонду
Ганса Зайделя (Німеччина), Кіровог
радської
обласної
державної
адміністрації та Кіровоградської облас
ної ради. Мета проекту "Молодіжний
парламент": створення єдиної системи
залучення молоді до процесу реформу
вання органів місцевого самовряду
вання,
розвитку
громадянського
суспільства і молодіжного руху, яка
сприятиме спільному, продуктивному,
прозорому, демократичному і перспек
тивному розвитку умов життя регіону за
рахунок втілення нових проектів, про
грам, ініціатив.
Учасники проекту: Центральноук
раїнський (Кіровоградський) національ
ний технічний університет; медичний
факультет Донецького національного
медичного університету імені М.Горько
го; Кіровоградський технікум ме
ханізації сільського господарства; Кіро
воградський будівельний коледж; Кіро

воградська льотна академія Національ
ного авіаційного університету; Кіровог
радський державний педагогічний
університет імені Володимира Винни
ченка; Кіровоградський інститут при
ватного вищого навчального закладу
"Університет сучасних знань"; Кіровог
радський інститут розвитку людини ви
щого навчального закладу "Відкритий
міжнародний університет розвитку лю
дини "Україна"; Кіровоградський ко
мерційний технікум; Кіровоградський
кооперативний коледж економіки і пра
ва імені М.П. Сая; Кропивницький інже
нерний коледж Центральноукраїнсько
го національного технічного університе
ту (Кіровоградський машинобудівний
коледж Кіровоградського національно
го технічного університету); Кіровог
радський медичний коледж імені
Є.Й.Мухіна.
Перший тур виборів проходив 24 ли
стопада. На території Центральноук
раїнського
(Кіровоградського)
національного технічного університету
вибори відбувалися в 11ти округах,
участь у виборчий кампанії взяло 23
студентикандидати. Результати виборів
в ЦНТУ наступні:
Виборчий округ №32 (Механікотех
нологічний факультет, 13 курси). Канди
датпереможець: Дар'я Власова.
Виборчий округ №33 (Механікотех
нологічний факультет, 46 курси). Канди
датпереможець: Ольга Пфо.

Виборчий округ №34 (Факультет про
ектування та експлуатації машин, 14
курси). Кандидатпереможець: Денис
Тарнавський.
Виборчий округ №35 (Факультет про
ектування та експлуатації машин, 46
курси). Кандидатпереможець: Артем
Головатий.
Виборчий округ №36 (Факультет
сільськогосподарського машинобуду
вання, 13 курси). Кандидатперемо
жець: Маргарита Сергієнко.
Виборчий округ №37 (Факультет
сільськогосподарського машинобуду
вання, 46 курси). Кандидатперемо
жець: Катерина Осадча.
Виборчий округ №38 (Факультет еко
номіки та менеджменту, 12 курси). Кан
дидатпереможець ІІ туру: Павло Пташко.
Виборчий округ №39 (Факультет еко
номіки та менеджменту, 35 курси). Кан
дидатпереможець: Христина Сігова.
Виборчий округ №40 (Факультет
обліку і фінансів, 1 курс, факультет еко
номіки та менеджменту, 6 курс). Канди
датпереможець: Тетяна Подгорна.
Виборчий округ №41 (Факультет
обліку і фінансів, 26 курси). Кандидат
переможець: Олег Бурлаков.
Виборчий округ №42 (Факультет ав
томатики та енергетики). Кандидатпе
реможець: Анна Грунтова.
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Краєзнавча олімпіада для школярів у ЦНТУ
Кафедра суспільних наук, інфор 
маційної та архівної справи Центральноу
країнського національного технічного
університету, спільно із Державним
архівом Кіровоградської області та осе
редком Національної спілки краєзнавців,
провела регіональну історикокраєзнавчу
олімпіаду "Шануй і знай свій рідний край!"
серед учнів 911 класів загальноосвітніх
шкіл нашої області.
В олімпіаді взяли участь учні Доброве
личківського, Знам'янського, Кіровог
радського, Новгородківського, Олек
сандрівського, Онуфріївського, Світло
водського районів та міста Кропив
ницький. Школярі відповідали на запитан
ня з історії нашого краю та презентували
власні творчі роботи на історико
краєзнавчу тематику. Цікавими були ро
боти, присвячені історії населених пунктів
Кіровоградщини, які створювалися на ос
нові задокументованих учнями свідчень
очевидців певних історичних подій.
У підсумку переможцем олімпіади за
рішенням журі стала учениця 11 класу Доб
ровеличківської спеціалізованої загально
освітньої школиінтернату ІІІІ ступенів Оле
на Іщенко (на фото уверху, її вчитель історії
 Олена Вікторівна Устюжаніна), яка на ма
теріалах усної історії та архівних документів
написала творчу роботу на тему "Трагедія
єврейського населення Добровеличківщи
ни в роки Другої світової війни".
Друге місце олімпіади журі присудило
учениці 11 класу Липнязької ЗОШ ІІІІ сту
пенів №1 Добровеличківського району
Світлані Футескул за творчу роботу "Сімей
на обрядовість села Липняжка. Липнязьке

весілля" (вчитель історії Олена Миколаївна
Мартинюк). Робота написана на основі ма
теріалів, зібраних фольклорноетног
рафічним ансамблем "Червона калина".
Третє місце посів учень 11 класу Добро
величківської спеціалізованої загально
освітньої школиінтернату ІІІІ ступенів Юрій
Дубограй (на фото) за творчу роботу "Жіно
че обличчя війни: внесок жінок Доброве
личківщини у перемогу Другої світової
війни" (вчитель історії Олена Вікторівна Ус
тюжаніна). У роботі юний дослідник на ос
нові матеріалів усної історії розкриває
роль жінокветеранів Добровеличківщини
у трагічних подіях війни.
Вітаючи учасників олімпіади, дирек
тор Державного архіву Кіровоградської
області Олег Бабенко відзначив важли
ву роль документів різних історичних
епох у дослідженні історії рідного краю.
"У сучасному насиченому інфор
маційному просторі, важливо вміти

розпоряджатися різноманітними інфор
маційними джерелами, створювати текс
ти різних форматів та спрямувань,  наго
лошує завідувач кафедри суспільних наук,
інформаційної та архівної справи ЦНТУ,
доктор історичних наук, професор Василь
Орлик.  Наша кафедра готова навчити
вас опрацьовувати будьякі види інфор
мації, формувати інформаційні продукти
та сучасні документи, а також вміти пра
цювати з різними типами історичних дже
рел, тому що саме кафедра суспільних на
ук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ
єдина в Кіровоградській області, яка готує
фахівців з документознавства, інфор
маційної та архівної справи".
Переможці, учасники олімпіади та їхні
вчителі були відзначені грамотами, дипло
мами та цінними подарунками.
За інформацією кафедри суспільних наук,
інформаційної та архівної справи ЦНТУ.

Всеукраїнська конференція із кібербезпеки: виклики сучасності
На базі кафедри програмування та захи
сту інформації Центральноукраїнського
(Кіровоградського) національного технічно
го університету відбулась Всеукраїнська на
уковопрактична конференція "Актуальні
задачі й досягнення у галузі кібербезпеки",
учасники якої проаналізували сучасні тен
денції розвитку кіберпростору України, ос
новні загрози та механізми захисту.

Метою конференції також стала інтег
рація зусиль для впровадження нових роз
робок, обмін досвідом наукової й науково
технічної діяльності, зміцнення співпраці
між вітчизняними вищими навчальними
закладами, науковими, виробничими уста
новами, встановлення творчих контактів,
розширення наукових зв'язків та залучен
ня молоді до наукового пошуку.
В роботі конференції взяли участь
фахівці з кібербезпеки, вчені, аспіранти
та студенти провідних вищих навчальних
закладів України. Доповіді, проголошені
на пленарних і секційних засіданнях, були
присвячені актуальним задачам та сучас
ним досягненням інформаційної безпеки
національного сегмента кіберпростору,
боротьбі з кіберзлочинністю, нормативно
правовим засадам забезпечення кібер
нетичної безпеки, захисту інформації
комп'ютерних систем і мереж, кіберзагро
зам і захисту в соціальних мережах.
Зокрема,
результати
власних
досліджень і науковопрактичні розробки

представили науковці Центральноук
раїнського національного технічного
університету, Національної академії Служ
би безпеки України, Одеського державного
університету внутрішніх справ, Львівського
державного
університету
безпеки
життєдіяльності, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Чер
каського державного технологічного
університету, Дніпропетровського націо
нального університету імені Олеся Гончара,
Запорізького національного технічного
університету, Національного авіаційного
університету, Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, Універси
тету митної справи (місто Дніпро), Тер
нопільського національного технічного
університету та ін.
За результатами конференції готується
збірник матеріалів, з яким можна буде оз
найомитись в електронному репозитарії
університету.
Олександр Доренський, вчений секре
тар конференції.
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Студентка ЦНТУ представлятиме область на конкурсі
“Кращий студент України”
В середині грудня в актовій залі Цент
ральноукраїнського (Кіровоградського)
національного технічного університету
відбувся регіональний етап всеукраїнської
конкурсної програми "Кращий студент Ук
раїни" від ВМГО "Студентська республіка". В
окремих номінаціях перемогли представ
ники ЦНТУ Христина Сігова і Кирило Рогач,
а студентка ФОФ Тетяна Подгорна виграла
комплексну програму регіонального етапу.
Як зазначають ініціатори конкурсу,
ВМГО "Студентська республіка", всеук
раїнська конкурсна програма "Кращий
студент України" покликана виявити та на
дати імпульс до подальшого розвитку сту
дентської молоді України, стимулювання
підвищення рівня суспільної активності
студентів, сприяння формуванню їхньої
активної життєвої позиції.
Загалом в рамках конкурсу "Кращий
студент України" претенденти конкурують у
наступних номінаціях: "Кращий студент
(комплексна характеристика)"; "Кращий
студентгромадський діяч", "Кращий сту
дентмедійник"; "Кращий студентнауко
вець"; "Кращий студентспортсмен"; "Кра
щий студентаналітик"; "Кращий студентди
зайнер"; "Кращий студентпрограміст". Під
час Кіровоградського обласного етапу кон
курсу переможці визначалися за першими
п'ятьма номінаціями, а участь у програмі
взяли, переважно, студенти Центральноук
раїнського національного технічного
університету і студенти Кіровоградського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка.
Учасники конкурсу за тематичними
номінаціями заздалегідь надали групі ор

ганізаторів матеріали про себе, необхідні
для оцінювання конкурсантів, тому під час
Кіровоградського регіонального етапу
програми "Кращий студент України" оголо
шувалися вже прізвища переможців.
Так, лідером у номінації "Кращий студент
медійник" визнано студентку факультету
історії та права КДПУ Яну Сапожнікову. Пе
реможцем у номінації "Кращий студентгро
мадський діяч" стала студентка факультету
історії та права КДПУ Євгенія Ткаченко; у
номінації "Кращий студентнауковець"  сту
дентка факультету економіки та менедж
менту ЦНТУ Христина Сігова, у номінації
"Кращий студентспортсмен"  студент фа
культету автоматики та енергетики ЦНТУ
бейсболіст Кирило Рогач, майстер спорту
України міжнародного класу, чемпіон Євро
пи 2016 у складі молодіжної зірної України.

У основній номінації "Кращий студент
(комплексна характеристика)" змагалися
студентка КДПУ Марія Зобенко і студентка
факультету обліку і фінансів ЦНТУ Тетяна
Подгорна. Згідно регламенту, журі мало
визначити переможця за сумою загаль
них балів, отриманих учасницями під час
виступів в окремих конкурсах, які мали
назви: "Відеопрезентація", "Мій талант",
"Feedback", "Найкращий день із мого сту
дентського життя", "Найкращий студент 
соціальновідповідальний студент".
Переможцем регіонального етапу кон
курсної програми "Кращий студент Ук
раїни" (комплексна характеристика) із ре
зультатом 146 балів на 132 бали стала
студентка Центральноукраїнського націо
нального технічного університету Тетяна
Подгорна.

Протягом грудня 2016 року студенти
Центральноукраїнського (Кіровоградсько
го) національного технічного університету,
які займаються у секції пауерліфтингу,
взяли участь у двох першостях міста Кро
пивницький із кросфіту.

У змаганнях, приурочених до Дня
Збройних сил України, що проходили в
приміщенні ДЮК "Старт", збірна ЦНТУ
посіла ІІ загальнокомандне місце. Відзна
чилися студенти: Олександр Дорошенко,
група АТ 16 (І місце у ваговій категорії 75

кг); Михайло Петренко, група СІ 153СК (І
місце у ваговій категорії 70 кг); Рустам
Рахманкулов, група АТ 13 (І місце у ва
говій категорії 65 кг); Владислав Волков,
група БІ 163СК (ІІІ місце у ваговій кате
горії 65 кг); Сергій Шмаков, група ТМ 16 (І
місце у ваговій категорії 60 кг); Сергій
Матвієнко, група ЕЕ 152СК (І місце у ва
говій категорії 85 кг); Сергій Постовалов,
група ЗВ 15 (ІІ місце у ваговій категорії 85
кг). В індивідуальному заліку абсолютним
переможцем змагань став студент нашого
університету Сергій Матвієнко.
На міському турнірі з кросфіту "Но
ворічні старти", який відбувся 22 грудня,
збірна ЦНТУ фінішувала третьою. Призові
місця посіли студенти: Владислав Волков (ІІ
місце у ваговій категорії 72 кг); Сергій
Шмаков (І місце у ваговій категорії 58 кг);
Рустам Рахманкулов (І місце у ваговій кате
горії 85 кг); Олександр Дорошенко (ІІ місце
у ваговій категорії 85 кг); Сергій Матвієнко
(І місце у ваговій категорії 85 кг).
Юрій Трохименко, викладач кафедри
фізичного виховання, керівник секції
пауерліфтингу.
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Спорт

Викладач та студенти ЦНТУ отримали
посвідчення про почесні спортивні звання
18го листопада, на початку чергової сесії
Кіровоградської обласної ради керівники на
шого регіону вручили посвідчення майстрів
спорту міжнародного класу гравцям збірної
України U21 з бейсболу, які влітку виграли зо
лоті медалі чемпіонату Європи. Серед них 
четверо студентів ЦНТУ (КНТУ). Також викла
дачу університету Руслану Дейкуну вручено
посвідчення Заслуженого тренера України.

Як вже повідомлялось раніше, грав
цям молодіжної збірної України з бей
сболу за перемогу на чемпіонаті Європи
U21, який проходив на початку серпня в
Ізраїлі, Міністерством Молоді та спорту
України присвоєно звання майстрів
спорту України міжнародного класу (на
каз №3820); а тренерам команди 
звання Заслужених тренерів України
(наказ №3640).
Перед початком роботи сесії Кіровог
радської обласної ради посвідчення про
спортивні звання бейсболістам вручили
голова облради Олександр Чорноіванен
ко, голова Кіровоградської облдер
жадміністрації Сергій Кузьменко та народ
ний депутат України Станіслав Березкін.
Відзначено гравців двох бейсбольних
команд нашого міста "КНТУЄлисавет
град" і "СДЮШОРДіамант", які виступа

ли у складі молодіжної збірної України та
вибороли перші в історії вітчизняного
бейсболу золоті медалі чемпіонату Євро
пи U21. Це: Володимир Битяк, Олексій
Бойко, Костянтин Бойко, Євген Жанта
лай, Єгор Любченко, Микола Ляхо
вецький, Олексій Савченко, Віталій
Чухрій, а також студент інженерного ко
леджу Центральноукраїнського (Кірово
градського) національного технічного
університету Ярослав Клюєнко і студен
ти Центральноукраїнського (Кіровог
радського) національного технічного

університету: Костянтин Чухас (група КІ
13), Кирило Рогач (група Сі 14), Владис
лав Косенко (група ЕО 16), Георгій
Гвритішвілі (група ЕП 16).
Крім цього, посвідчення Заслужено
го тренера України з бейсболу вручено
тренерувикладачу з бейсболу КЗ "Об
ласна спеціалізована дитячоюнацька
школа олімпійського резерву  2"
Сергію Лімаренку та викладачу кафед
ри фізичного виховання ЦНТУ (КНТУ)
Руслану Дейкуну.

В середині грудня в приміщенні ОСДЮШОР2 тривав
юнацький чемпіонат Кіровоградської області із легкої атлети
ки, в змаганнях якого взяли участь семеро представників
Центральноукраїнського (Кіровоградського) національного
технічного університету, які вибороли чотири медалі. Студент
групи ОО 163СК Максим Петленко (на фото  зліва) посів
перше місце у стрибках в довжину.
Загалом, у різних видах програми чемпіонату Кіровог
радської області із легкої атлетики у закритих приміщеннях
серед юнаків та дівчат змагалися студенти нашого навчаль
ного закладу: Руслана Борса (група АГ 14)  ІІ місце у бігу на
60 метрів; Олег Шевченко (група АГ 14), дисципліна: біг на 60
метрів; Юлія Каракіча (група АГ 161), дисципліна: біг на 60
метрів; Віктор Дубіна (група ЕО 15), дисципліни: біг на 400
метрів (ІІ місце) та біг на 60 метрів; Олена Цьома (група АГ
15), дисципліна: біг на 60 метрів; Юрій Пасніченко (група СІ
15), дисципліни: біг на 400 метрів (ІІІ місце) та біг на 60
метрів; Максим Петленко  на фото зліва  (група ОО 163СК),
дисципліна: стрибки у довжину (І місце).
Як повідомив тренер легкоатлетичної команди ЦНТУ
(КНТУ), викладач кафедри фізичного виховання університету
Володимир Савченко, даний чемпіонат є одним із етапів
підготовки збірної ЦНТУ напередодні чергової поїздки до
Черкас на змагання традиційного Всеукраїнського ме
моріального турніру з легкої атлетики імені професора Олек
сандра Танка.
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