Чим КНТУ зможе допомогти оборонній промисловості України?
Між Кіровоградським національним
технічним університетом та Державним
концерном "Укроборонпром" було підпи
сано меморандум про партнерство та
співробітництво у напрямках підготовки
фахівців для підприємств оборонної га
лузі та можливого практичного викорис
тання наукових розробок вчених універ
ситету. Крім цього, заступник генераль
ного директора концерну "Укроборон
пром" Владислав Гадіон і радник гене
рального директора концерну Ігор Саву
ла провели робочу зустріч з викладача
ми і науковцями КНТУ.
Як повідомив перший проректор
Кіровоградського
національного
технічного університету, професор Воло
димир Кропівний, університет вже три
валий час вів перемовини з Державним
концерном "Укроборонпром" питань
підготовки кадрів для підприємств кон
церну та співпраці у наукової діяльності.
Нарешті, перемовини завершилися
підписанням документу.
Меморандумом, зокрема, передба
чається використання освітніх і наукових
можливостей КНТУ та науковотехнічно
го і виробничого потенціалу підприємств
концерну
в
процесі
підготовки
спеціалістів; організація стажування та
навчальної практики студентів КНТУ, а
також працевлаштування випускників
університету на підприємствах оборон
нопромислового комплексу; залучення
фахівців "Укроборонпрому" до визначен
ня тематики курсових та дипломних робіт
студентів КНТУ; можливе запроваджен

ня іменних стипендій (грантів) з метою
заохочення науководослідної діяльності
студентів КНТУ у галузі обороннопро
мислового комплексу. Також ДК "Укробо
ронпром" допомагатиме навчальному
закладу налагоджувати співробітництво
у площині "наукавиробництво" з
підприємствами концерну.
Заступник генерального директора
ДК "Укроборонпром" Владислав Гадіон,
перш за все, відзначив можливості кон
церну. В умовах війни оборонна галузь
стала однією з найбільш пріоритетних га
лузей економіки, від якої залежить факт
існування України. Тому останнім часом
галузь почала отримувати більше замов
лень, більше фінансування, більше ува
ги. В перспективі обороннопромисло
вий комплекс має бути локомотивом

Комерціалізація науки:
як не залишитися поза грою?
В січні цього року набув чинності За
кон "Про наукову і науковотехнічну
діяльність", який встановлює нові прави
ла гри у науковому полі. Головна їхня те
за: менше науки заради науки, більше
науки заради споживача: промисловості,
органів державної влади, установ та ор
ганізацій. Тобто, наукові дослідження по
винні стати комерційним товаром. Зро
зуміло, передбачені законом новації

призведуть до реформування наукової
діяльності, напевне, усіх українських ви
щих навчальних закладів і Кіровог
радський національний технічний універ
ситет не стане винятком. Які саме зміни
слід очікувати вже найближчим часом,
розповість проректор з наукової роботи
КНТУ, професор Олександр Левченко.
(Продовження на 6 7 й стор.)

економіки, лідером зі впровадження
новітніх розробок та сучасних технологій.
"Державний концерн "Укроборонпром"
включає в себе майже 100 різноп
рофільних підприємств,  розповів під час
зустрічі з викладачами та науковцями
КНТУ Владислав Гадіон.  Загалом
підприємства концерну відносяться до ше
сти кластерів: кластер експортерів, клас
тер авіатехніки та авіаремонту; кластер
високоточних озброєнь та боєприпасів;
бронетанкової техніки та артилерійського
озброєння; радіолокації, радіозв'язку та
ППО; суднобудування та морської техніки.
Підприємства концерну: наукововироб
ничі, ремонтні, конструкторські бюро та
інше на сьогодні нараховують 86 тисяч ро
бочих місць, з яких шість тисяч було ство
рено лише за минулий рік.
(Початок. Закінчення на 3 й стор.)

Вчені КНТУ в Топ20 рейтингу
Згідно даних Інформаційного ресурсу
"Бібліометрика української науки"
Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, Кіровоградський
національний технічний університет
увійшов до першої 20ки установ Ук
раїни за кількістю бібліометричних пор
третів учених. Система "Бібліометрика
української науки"  це реєстр науковців
України, інформація про публікації яких
наявна в мережі Інтернет, та вікно до
ступу до бібліометричних показників ук
раїнських учених у провідних наукомет
ричних системах, національна складова
проекту
Ranking
of
Scientists
(Cybermetrics Lab).
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Витрачати більше не можна економити!
За останні два роки суттєво зросли та
рифи на комунальні послуги як для побуто
вих споживачів, так для установ і ор
ганізацій. Але й це не межа, вже зовсім
скоро на нас чекає чергове підвищення
тарифів, тобто рахунки за теплопостачан
ня, електроенергію,  і зараз величезні! 
стануть ще більшими. Теоретично існує ли
ше два варіанти, як витрачати на кому
нальні послуги менше: або сплачувати не
повну вартість послуг і накопичувати бор
ги (що в перспективі є контрпродуктивно),
або економити на споживанні енергоре
сурсів. Щоб економія дійсно принесла
більше користі, ніж шкоди, потрібно точно
знати де, як, на чому доцільно, а де  не
доцільно економити. Добре, що у нашому
університеті є кафедра електротехнічних
систем та енергетичного менеджменту, а
також спеціалісти з енергоаудиту, які мо
жуть провести відповідні дослідження та
розрахунки.
Восени минулого року ректорат Кіровог
радського національного технічного універ
ситету доручив спеціалістам кафедри елек
тротехнічних систем та енергетичного менед
жменту зробити аудит витрат енергоресурсів
та надати рекомендації щодо зменшення об
сягів споживання енергоресурсів.
Деякий час тому була придбана контроль
новимірювальна апаратура, необхідна для
проведення енергетичних аудитів та ство
рення системи енергетичного менеджменту:
тепловізор, ультразвуковий лічильниквит
ратомір, люксметр, газоаналізатор, інфра
червоний
термометр
тощо.
Група
співробітників кафедри пройшла відповідні
курси з енергетичного аудиту в НТУУ
"Київський політехнічний інститут", а КНТУ
отримав ліцензію на право проведення
енергетичних аудитів та відповідне свідоцтво
від Державного агентства з енергоефектив
ності та енергозбереження України.
За час роботи групи при кафедрі ЕТС та
ЕМ були проведені попередні енергетичні ау
дити навчальнолабораторних корпусів
КНТУ; проведена паспортизація лабора
торій, аудиторій, приміщень обох навчальних
корпусів, обчислювального центру; проводи
лись дослідження характеристик енер
гомісткого обладнання та їх режимів роботи;
виконана перевірка на відповідність пито
мим нормам витрат електричної та теплової
енергії; визначені питомі норми витрат елек
тричної та теплової енергії в університеті;
проведено обстеження навчальнолабора
торних корпусів машинобудівного технікуму
КНТУ, розглянуті питання використання енер
горесурсів в усіх гуртожитках нашого нав
чального закладу згідно норм для установ
бюджетної сфери України і проведено попе
редній енергоаудит в гуртожитках універси
тету. Було проведено дослідження схеми
електропостачання університету і розроб
лені система комерційного та технічного
обліку споживання електроенергії.
В результаті аудиту було визначено, що
левова частка енергетичних втрат припадає
на навчальні корпуси №1 та №2. Зокрема,
джерелами втрат енергоресурсів є:

значне забруднення світильників в
лекційних аудиторіях;
наявність в деяких аудиторіях освітлення
з лампами розжарення та невідповідність
світлового потоку санітарним нормам;
значне використання портативних
обігрівальних електроприладів (що при
зводить не лише до перевитрат електрич
ної енергії, а й до аварійного стану елек
тричних мереж);
невиправдано велика площа скляних
вікон, особливо в сходинкових клітках та ко
ридорах, що викликає додаткові втрати тепла;
відсутність тамбуру на службовому вході
із західної сторони другого корпусу КНТУ;
відсутність утеплення ззовні стін нав
чальнолабораторного корпусу піноплас
том для запобігання зволоженню та ви
падінню роси у внутрішній теплоізоляції з
мінеральної вати;
значна кількість місць з пошкодженою
теплоізоляцією на трубопроводах, що жив
лять навчальні корпуси;
відсутність можливості дистанційного
збору даних та моніторингу системи обліку;
відсутність лічильників теплової енергії
в гуртожитках та підрозділах КНТУ, для
яких розрахунок за спожиту теплову
енергію проводиться за різними тарифами;
суттєве недовантаження силового транс
форматора, що призводить до його роботи із
занизьким коефіцієнтом корисної дії.
Фахівцями кафедри електротехнічних си
стем та енергетичного менеджменту розроб
лено та подано на розгляд керівництва
університету комплекс заходів із заоща
дження енергоресурсів для структурних
підрозділів КНТУ. Ці заходи для зручності
можна поділити на безвитратні, маловит
ратні та багатовитратні. Наприклад, деякі
безвитратні заходи:
 своєчасно та регулярно проводити
технічне обслуговування освітлювальних при
ладів (лампи, світильники) та фільтрів кон
диціонерів, очищення вікон від забруднення;
 контроль нерівномірності розподілу на
вантажень по фазах в розподільчих пристро
ях та визначення несиметрії напруги;
 запобігання зловживанню портативни
ми обігрівальними електроприладами та за
борона використання електронагрівальних
пристроїв за температури в приміщеннях по
над +18°С;
 розробити графік примусового відклю
чення освітлювального електроживлення
приміщень в неробочий для гуртожитків час.
 перепідключення зовнішнього освітлен
ня до лічильників гуртожитків з меншим та
рифом на електричну енергію.
Маловитратні заходи заощадження енер 
горесурсів:
 встановлення на трансформаторній
підстанції статичної батареї конденсаторів
на 25 квар для компенсації реактивної по
тужності з регулюванням потужності "робо
чий день  вихідний день";
 заміна звичайних освітлювальних при
ладів (220 В) для коридорів, підвалів, вхідних
дверей, прилеглої території на світлодіодні
(LED) світильники;

 скорочення сфери застосування ламп
розжарювання і заміна їх люмінесцентними
або компактними люмінесцентними лампами;
 встановлення у коридорах гуртожитків та
навчальних корпусів сенсорів руху, які вмика
ють освітлення за наявністю перехожих;
 встановлення сенсорів освітленості для
системи зовнішнього освітлення;
 заміна люмінесцентних ламп на лампи
того ж типорозміру меншої потужності: 20 Вт
 18 Вт, 40 Вт  36 Вт, 80 Вт  65 Вт за умов до
тримання норм освітленості приміщень;
 встановлення в місцях з понаднормовим
навантаженням електричної енергії розеток з
обмеженням по струму навантаження.
Витратні заходи заощадження енергоре 
сурсів:
 оптимізація добових режимів споживан
ня електроенергії з метою переходу на опла
ту за диференційованим тарифом;
 придбання програмного забезпечення
та впровадження автоматизованої системи
обліку та контролю електроенергії по
підрозділах КНТУ;
 заміна на трансформаторній підстанції
масляних трансформаторів 2хТМ 630 кВА,
які фактично недовантажені на 90%, на су
часні трансформатори потужністю 2х400 кВА
з можливістю сумісної паралельної роботи;
 заміна електричних бойлерів гурто
житків на сонячні колектори для системи га
рячого водопостачання;
 заміна електромагнітних пускорегулюю
чих апаратів люмінесцентних світильників
на електронні ПРА.
Крім цього, група фахівців кафедри елек
тротехнічних систем та енергетичного менед
жменту планує впровадження в університеті
новітніх технологій виробництва та споживан
ня енергетичних ресурсів, що передбачають
використання альтернативних джерел енергії,
зокрема: встановлення сонячних колекторів
для нагріву води в системі гарячого водопо
стачання; заміна світильників зовнішнього
освітлення на світлодіодні лампи або
світлодіодні лампи з автономним джерелом
живлення; встановлення сенсорів руху в
місцях загального користування і переходах
гуртожитків та навчальних корпусів для керу
вання системою освітлення; використання
низькопотенціального тепла каналізаційних
стоків з впровадженням теплових помп; ство
рення системи теплопостачання для окремо
розташованих будівель від автономної ко
тельні на альтернативних видах палива.
Загалом, група експертів оцінює по
тенціал енергозбереження в спорудах і
будівлях КНТУ по тепловій енергії  в межах
30 %, по електроенергії  10 %, по воді  5%.
Загальний економічний ефект, у випадку
впровадження заходів економії, розробле
них групою кафедри у 2015 році, оцінюється
сумою близько 1,5 млн. грн.
До енергетичних обстежень залучались
не тільки викладачі кафедри ЕТС та ЕМ, а та
кож студенти та аспіранти. Зокрема, студент
Дмитро Групський виконав та захистив на
"відмінно" магістерську роботу на тему: "Ком
плексний енергетичний аудит системи елек
тропостачання навчальних корпусів КНТУ та
розробка заходів з енергозаощадження".

За інформацією кафедри електро
технічних систем та енергетичного
менеджменту.

Міжнародна діяльність
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Чим КНТУ зможе допомогти оборонній промисловості України?
(Закінчення. Початок на 1 й стор.)

Фактично, зміна управлінської систе
ми оборонної галузі дозволила зробити
концерн ефективним. Коли ми прийня
ли ДК "Укроборонпром" у 2014 році, він
мав майже 350 млн. гривень збитків.
Приблизно через півтора роки, восени
2015го, прибутки концерну склали
більше 1600 млн. гривень. Хоча різні
підприємства знаходяться в різному
стані. Деякі підприємства процвітають,
виготовляючи техніку, яка є конкурент
ною на зовнішніх ринках. Інші
підприємства є проблемними від того,
що тривалий час вони не розвивались і
не фінансувались.
Одна з системних проблем промисло
вості  кадрова проблема. В структурі
концерну є конструкторські бюро, де се
редній вік співробітників становить
близько 60 років. Завдання керівництва
концерну  організувати системну роботу
з вирішення системних проблем. Тому ми
б хотіли вислухати пропозиції вашого
навчального закладу щодо підготовки
кадрів та працевлаштування випуск
ників на підприємствах концерну".

Радник генерального директора кон
церну "Укроборонпром" Ігор Савула
звернув увагу на те, що підприємства
концерну зберігають певний потенціал
устаткування, конструкторської доку
ментації та мають реальні можливості
для
відновлення
повноцінного
функціонування. Передумови для цього,
як вже зазначалось,  збільшення
фінансування та замовлень. Концерн
пропонує проводити стажування сту
дентів на підприємствах оборонної про
мисловості, де вони зможуть ознайоми
тися з процесами проектування та ви
робництва сучасного озброєння та
військової техніки, а також запрошує на
роботу молодих фахівців інженерних
спеціальностей.
Крім цього, ДК "Укроборонпром"
зацікавлений у впровадженні у вироб
ництво університетських наукових роз
робок, які можуть так чи інакше допомог
ти оборонній галузі. Наприклад, Кіровог
радський
національний
технічний
університет має вагому здобутки науко
вих шкіл в галузях підвищення зно
состійкості деталей машин, відновлення
та ремонту машин (чималий обсяг роботи

підприємств концерну як раз і полягає в
ремонті та відновленні пошкодженої
техніки), обробки металів, захисту інфор
мації тощо. Відповідаючи на питання
викладачів та науковців КНТУ щодо мож
ливостей впровадження у виробництво
власних ноухау та вже готових наукових
розробок, представники концерну "Укро
боронпром" повідомили про створення
при концерні окремої ініціативної групи,
яка займатиметься налагоджуванням
контактів між університетськими науков
цями та промисловими об'єктами з ме
тою скорочення для актуальних розро
бок шляху від науковців до виробництва.
Загалом, заступник генерального ди
ректора ДК "Укроборонпром" Владислав
Гадіон позитивно оцінив підсумки візиту до
Кіровоградського національного технічно
го університету, оскільки розмова з на
уковцями та викладачами надала мож
ливість зрозуміти, чим саме університет
може допомогти підприємствам концерну,
та як концерн має використати можли
вості навчального закладу з найбільшою
для оборонної галузі користю.
Підготував Олександр Виноградов.

Спільні освітні проекти КНТУ та канадського Mohawk College
Під час виставки "Освіта в Канаді
2016", яку вже втретє організовує По
сольство Канади в Україні за підтримки
Міністерства освіти і науки України,
представники Відділу міжнародних
зв'язків Кіровоградського національно
го технічного університету домовились
про співпрацю за декількома проекта
ми з навчальним закладом Mohawk
College з провінції Онтаріо, Канада.
Цього року учасниками виставки
"Освіта в Канаді" стали сімнадцять ка
надських університетів, коледжів, мов
них інститутів, які презентували свої
навчальні заклади, основні програми
вищої та післядипломної освіти, курси
вивчення іноземних мов, програми
підготовки до міжнародних іспитів,
канікулярні програми тощо. Фахівці
Відділу міжнародних зв'язків КНТУ до
сягли домовленостей про співробітниц
тво з коледжем Mohawk, який представ
ляла випускник нашого навчального за
кладу 1991 року Світлана Кірсанова.
Mohawk College  державний коледж
прикладних мистецтв і технологій, роз
ташований у місті Гамільтон провінції
Онтаріо. Фінансується навчальний за
клад Міністерством навчання, коледжів
та університетів. У коледжі навчається
майже 13 тисяч студентів, щороку ко
ледж приймає понад 2000 іноземних
студентів з більш ніж 70 країн світу.
Mohawk College пропонує 125 навчаль

них програм з таких напрямів, як мис
тецтво та медіа, бізнес, будівництво,
хімія та механіка, комп'ютери та елек
трообладнання та інше. Також в коледжі
є програми післядипломної освіти.
Як повідомила керівник Відділу
міжнародних зв'язків КНТУ, кандидат
економічних наук Владислава Наталь
ченко, перемовини між нашим універ
ситетом та Mohawk College тривали
декілька місяців. На зустрічі в КНТУ, під
час візиту пані Світлани Кірсанової до
Кіровограда, було обговорено загальні
шляхи співпраці, потім, на виставці
"Освіта в Канаді 2016" у Києві, сторони
досягли предметних домовленостей що
до двох спільних проектів. (Світлана
Кірсанова переїхала до Канади на по
чатку 1990х, здобула там другу вищу
освіту, має досвід роботи у волон
терських організаціях та декількох за
кладах освіти, останнім часом працює у
коледжі Mohawk за напрямками міжна
родного партнерства та рекрутування
іноземних студентів: Recruitment Officer,
International Partnership.)
Перший проект  літня та зимова
мовні школи на базі Mohawk College, де
молоді люди вивчатимуть англійську
мову або поглиблюватиму власні знан
ня іноземної мови. Тривалість літньої
або зимової школи  від трьох місяців.
Приймаюча сторона бере на себе вит
рати на навчання та (частково) на хар

чування, самим студентам потрібно бу
де сплатити за дорогу та проживання.
Другий проект  спільне навчання з
можливістю отримання "подвійних дип
ломів". Згідно домовленостей, за окре
мими спеціальностями, які мають
подібні навчальні програми, загальний
термін навчання може бути розподілено
на дві частини: початок навчання  в
КНТУ, завершення навчання  в коледжі
Mohawk. Але освіта в цьому канадському
коледжі не є безкоштовною. Проте іно
земні студенти автоматично отримують
документи, які дозволяють працевлашту
ватись в Канаді, і протягом навчання ма
ють можливість легально працювати.
Детальну інформацію щодо міжна
родних програм КНТУ студенти універ
ситету можуть отримати у Відділі міжна
родних зв'язків (7й поверх першого
корпусу, кабінет 722).
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Міжнародна діяльність

Німецька стипендіальна програма  українським студентам
23 березня у Кіровоградському
національному технічному університеті ко
ординатор Європейського офісу при Тор
говопромисловій палаті України Мартін
Ройтер презентував студентам вищих нав
чальних закладів нашого міста унікальну
стипендіальну програму німецької еко
номіки для України, яка передбачає опла
чуване стажування студентів, аспірантів і
нещодавніх випускників вітчизняних ВНЗ
на підприємствах Німеччини.
"Стипендіальна програма німецької
економіки для України" є грантовою
програмою державного Федерального
міністерства економічного співробіт
ництва та розвитку (BMZ). За словами
координатора програми Мартіна Ройте
ра, подібні стипендіальні програми
бізнесових кіл Німеччини вже більше
15 років працюють в Балканських
країнах, а два роки току фундатори
вирішили поширити дію програми та
кож і на Україну. Відбулось вже два на
бори стажистів (рівно 50 осіб), які пред
ставляють 11 вищих навчальних за
кладів дев'яти регіонів країни: Ужгород,
Чернігів, Запоріжжя, Чернівці, Дніпро
петровськ, Донецьк, Київ, Харків, Оде
са. В цьому переліку не вистачає сту
дентів Центральноукраїнських універ
ситетів. Тому Мартін Ройтер разом із
Відділом міжнародних зв'язків Кіровог
радського національного технічного
університету організували презентацію
"Стипендіальної програми німецької
економіки для України" для студентів
нашого обласного центру.
Як повідомив Мартін Ройтер, парт
нерськими організаціями, що підтриму
ють дану програму стажування, є Феде
ральне
міністерство
економічної
співпраці та розвитку, Федеральне
агентство міжнародної співпраці, По
сольський комітет Німецької економіки
та Торговопромислова палата України.
Стажування триває трип'ять місяців,
починаючи з 1го лютого кожного року.
Тобто, зараз триває набір кандидатів на
стипендії 2017го року. Загалом, може
бути виділено близько 30 стипендій
розміром 550 євро/місяць кожна.
Крім цього, організатори також покри
вають витрати студентів на переліт з Ук
раїни до Німеччини та у зворотному на
прямку, трансферт з Берліну до місця ста
жування, транспортні витрати у Німеччині.
Приймаюча сторона надає стипендіату до
стойне житло, стажисти отримують медич
ну страховку. В окремих випадках  в за
лежності від статусу студента, законодав
ство Німеччини передбачає додаткову оп
лату праці з боку підприємства. Візи для
стажистів безкоштовні, оскільки вони є
урядовими стипендіатами.

За словами Мартіна Ройтера,
німецькі компанії надають перевагу
стажистам економічних та інженерних
спеціальностей: міжнародні економічні
відносини, економіка підприємства,
фінанси і аудит, банківська справа, ма
шинобудування. Не менш цікаві студен
ти спеціальностей, пов'язаних з агро
промисловим комплексом. Трохи не так
цікаві, але також можуть подавати за
явки, студенти ІТспеціальностей.
Протягом кожного з двох мину
лорічних відборів, "замовлення" на ста
жистів із України надавали такі монстри
німецької, європейської, світової еко
номіки як: Deutsche Bank, Commerzbank,
Bosch, Deutsche Bahn (найбільший
залізничний оператор Німеччини), SAP
AG (міжнародний розробник програмно
го забезпечення), Allianz SE (транс
національна фінансова корпорація, яка
спеціалізується на страхуванні) тощо. Та
кож є багато замовлень від німецьких
компаній середнього бізнесу.
Напевне, головна вимога до претен
дентів  гарний рівень володіння
німецькою або англійською мовами.
У відборі "Стипендіальної програми
німецької економіки для України" мо
жуть брати участь студенти 36 курсів
будьякої форми навчання (денної або
заочної), аспіранти або випускники
ВНЗ, які завершили навчання не
пізніше, ніж півтора роки тому. Вікове
обмеження  30 років. Звичайно, пре
тендент має добре знати німецьку чи
англійську (в деяких глобальних ком
паніях робоча мова  саме англійська).
Для участі у стипендіальній програмі
на 2017й рік потрібно до 6го червня
2016 року зареєструватися на сайті
програми
http://www.ost
ausschuss.de/ua та надати перелічені
там документи: "Curriculum vitae"
(німецькою чи англійською, обов'язко
во з фото), мотиваційний лист
(німецькою чи англійською), відомості
про власні оцінки (скан оригіналу ук

раїнською та переклад німецькою чи
англійською), рекомендаційний лист
(німецькою чи англійською).
Мартін Ройтен окремо звернув увагу
студентів на важливості правильного
складання та заповнення CV та моти
ваційного листа, оскільки ці документи
сформують перше враження про пре
тендента. Від якого залежатиме подаль
ший перебіг подій.
Протягом червнялипня усіх канди
датів (минулого року їх було 360 осіб
прим.) чекатиме особисте інтерв'ю з
представниками "Стипендіальної про
грами німецької економіки для України"
в одному з чотирьох міст: Київ, Харків,
Львів, Одеса. За підсумками інтерв'ю
буде складено шортлист  приблизно
100110 претендентів. Потім кожній
німецькій компанії, що беруть участь у
програмі, надається на вибір декілька
кандидатів, вони проводять зі студента
ми додаткові співбесіди та обирають
собі стажера (ів). Цей процес тривати
ме, приблизно, до листопада. Далі  час
на підготовку до поїздки.
Першого лютого 2017 року всі ук
раїнські стажисти разом вилітають до
Берліна. Там у посольстві України в
Німеччині на їхню честь влаштовується
прийом, на який також запрошуються
представники німецького бізнесу.
Декілька днів студенти навчатимуться
на семінарі, матимуть культурнорозва
жальну програму, після чого роз'їдуться
по своїх компаніях працювати. Мартін
Ройтер висловив сподівання, що на
ступного року серед 30ти стажистів
"Стипендіальної програми німецької
економіки для України" також будуть і
студенти із Кіровограда.
Детальну інформацію про цю та інші
міжнародні програми для студентів
Кіровоградського національного техніч
ного університету можна отримати у
Відділі міжнародних зв'язків КНТУ (7й
поверх, кабінет 722).
Підготував Олександр Виноградов.

Інформаційна сторінка
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Опрацювання публікацій науковців:
репозитарій КНТУ та наукометричні бази
На минулому тижні в читальній залі
технічної та економічної літератури бібліот
еки
Кіровоградського
національного
технічного університету відбувся черговий
семінар "Практичні поради науковцю" на те
му публікацій наукових статей у виданнях, що
індексуються міжнародними наукометрични
ми базами даних Web of Science, Scopus то
що, а також було презентовано перший
університетський електронний архів науко
вих публікацій  репозитарій КНТУ.
Фактично, датою народження репози
тарію: відкритого архіву Кіровоградського
національного технічного університету 
eaKirNTU (Electronic archive Kirovograd
National Technical University) вважається
22 лютого 2016 року  цього дня до архіву
було додано перші матеріали. Протягом
місця команда із семи працівників
бібліотеки тестувала функціонал бази да
них та започаткувала роботу із наповнен
ня архівів документами наукового,
освітнього та методичного призначення.
На кінець березня репозитарій вже
містив більше 1000 публікацій, хоча це ли
ше лічені відсотки від запланованих об
сягів електронного архіву університету.
Наявність, завдяки репозитарію, заочної
кількості публікацій в електронному виг
ляді науковців КНТУ дозволить підвищити
індекси цитування статей, наукометричні
рейтинги як окремих вчених, так і усього
навчального закладу.
Як зазначив проректор з наукової ро
боти Кіровоградського національного
технічного університету, професор Олек
сандр Левченко, коли восени 2014го ро
ку в університеті проходив перший
семінар по роботі із наукометричними ба
зами, інтерес викладачів до публікацій на
укових статей у міжнародних журналах був
на неналежному рівні. Але з того часу си
туація змінилась на краще: є профілі та
публікації науковців КНТУ в основних на
укометричних базах, а головне  зростає
зацікавленість викладачів та розуміння
необхідності такої роботи.
Як вже відомо, Міністерство освіти і на
уки України переходить на грантове
фінансування наукових проектів за прин
ципами, поширеними у багатьох країнах
Європейського Союзу. При наданні фінан
сування науководослідних робіт, так само
як і при виділенні грантів від українських
та закордонних фондів, які фінансують на
укові дослідження, будуть враховуватись,
перш за все, рейтинги науковців або ор
ганізацій за їхніми публікаціями у науко
метричних базах, зокрема у Scopus.
"Думка керівництва Міністерство
освіти і науки України про претендентів на
фінансування: рейтинги у Scopus важ
ливіші за академічні титули,  нагадує
Олександр Левченко.  Раніше такого ніко
ли не було, але зараз  публікації у видан
нях Scopus та індекс Гірша котуються ви
ще, ніж членство в академіях Національ
ної академії наук України. Існує пряма за
лежність між кількістю публікацій у науко
вих виданнях, які індексуються наукомет
ричними базами, кількістю цитувань таких

публікацій та рейтингами науковців і
університетів. Тому нам потрібно й надалі
удосконалювати свою наукову діяльність,
та працювати над тим, щоб публікації на
уковців КНТУ з'являлися у виданнях, які
індексуються наукометричними базами.
Задля цього бібліотека, науковий відділ,
наші науковці й проводять регулярні
семінари з обміну з колективом досвідом
роботи із наукометричними базами".
В ході семінару "Практичні поради на
уковцю" директор бібліотеки КНТУ Вікторія
Євміна розповіла про методику підбору на
уковцями журналів для публікації. В Україні
зареєстровано більше 2000 назв наукових
журналів, у світі  понад 100 тисяч, тому дуже
важливо знати, як саме обрати якісний жур
нал з такого загалу. Критерії якісного журна
лу: незалежне рецензування статей, прозо
ра політика видавництва, регулярність
публікацій, англомовна сторінка сайту та на
явність регулярної переатестації, частка са
моцитування не більше 30% та інше. На
явність журналів у міжнародних наукомет
ричних базах слід перевіряти тільки на
офіційних сайтах Scopus та Web of Science.
Керівник навчальнометодичної лабо
раторії дистанційного навчання КНТУ,
д.т.н., професор Геннадій Філімоніхін роз
казав присутнім на семінарі науковцям,
як шукати журнали за своїм науковим на
прямом, за галуззю науки в переліках де
сятків тисяч журналів наукометричних
баз; як створити та наповнити актуальною
інформацією профілі в Google Scholar
(Google Академія); як додавати посилання
на публікації у власні профілі наукомет
ричних баз; як експортувати данні між си
стемами Google Scholar, ORCID ID, Web of
Science тощо. У тому числі, було продемон
стровано, як додавати у власні профілі на
уковців посилання на публікації, що
зберігаються в репозитарії КНТУ.
Як повідомила директор бібліотеки
університету Вікторія Євміна, спочатку над
наповненням репозитарію працювали сім
співробітників бібліотеки, вони виконали
величезний обсяг роботи, проте для
суттєвого збільшення масиву електронних
матеріалів потрібна допомога якомога
більшої
кількості
викладачів
та

співробітників. Планується призначення
на кожній кафедрі відповідного представ
ника (модератора), який буде наповнюва
ти електронний архів університету ма
теріалами кафедри.
Крім цього, до заповнення репози
тарію зможе долучитися кожен викладач,
який виявить відповідне бажання. Напри
клад, викладачі зможуть додавати до
архіву свої власні публікації, переведені в
електронну форму.
За словами куратора репозитарію
Кіровоградського
національного
технічного університету Олени Найдьоно
вої, бібліографи розпочали заповнення
електронного архіву з фахових видань 
збірників наукових праць університету
20042015 років. Наразі, це збірники:
"Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в
сільськогосподарському виробництві, га
лузеве машинобудування, автомати
зація"; "Наукові праці КНТУ. Економічні на
уки"; "Загальнодержавний міжвідомчий
науковотехнічний збірник. Конструюван
ня, виробництво та експлуатація сільсько
господарських машин". Далі планується
занести до електронного архіву навчальні
посібники, підручники (за згодою авторів
розміщувати книги у відкритому доступі),
матеріали конференцій, тези доповідей,
автореферати дисертацій.
До речі, репозитарій підтримує заван
таження архівівпрезентацій, і там вже є
презентації по роботі із наукометричними
базами даних, які було підготовлено
бібліотекою КНТУ за останні півтора роки.
Також Олена Найдьонова звернула ок
рему увагу на важливості правильного до
давання до кожної публікації ключових
слів, "тегів". Це необхідно для того, щоб
стаття не загубилась серед тисяч інших на
укових публікацій, і щоб сторонні люди
могли знайти вашу статтю за запитом.
Як повідомила адміністратор репози
тарію бібліотеки Світлана Антонюк, елек
тронний архів університету вже за
реєстровано у відповідних бібліог
рафічних системах, і пошукові системи
вже почали індексувати посилання на
публікації у репозитарії КНТУ.
Підготував Олександр Виноградов.
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В КНТУ визначено призерів студентського конкурсу наукових робіт
24 березня на базі кафедри експлуа
тації та ремонту машин Кіровоградсько
го національного технічного університе
ту відбулась підсумкова науковопрак
тична конференція ІІ туру Всеук
раїнського конкурсу студентських на
укових робіт 2015/2016 навчального
року за напрямом підготовки фахівців
"Зварювання". За підсумками конфе
ренції було відзначено найкращі наукові
роботи студентів.
Як повідомив заступник голови ор
ганізаційного комітету конкурсу, профе
сор кафедри експлуатації та ремонту
машин КНТУ Віктор Аулін, загалом галу
зева конкурсна комісія розглянула 68
студентських наукових робіт. До фіна
льної частини конкурсу було обрано 15
наукових робіт від студентів 15ти ук
раїнських вищих навчальних закладів.
Далі студентифіналісти виступили з до
повідями на підсумковій науковопрак
тичній конференції, а конкурсна комісія
визначила найкращі роботи. За слова
ми професора Віктора Ауліна, тематика
конкурсних робіт підсумкової конфе
ренції  технології та устаткування зва
рювання; зварювальні установки;
відновлення та підвищення зно
состійкості деталей і конструкцій. Деякі
роботи мають теоретичний характер,
деякі  практичний, ряд студентських
досліджень вже підкріплені авторськи
ми свідоцтвами, патентами.
Очолював
галузеву
конкурсну
комісію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напря
мом підготовки фахівців "Зварювання"
перший проректор Кіровоградського
національного технічного університету,
к.т.н., професор Володимир Кропівний.
Заступник голови конкурсної комісії 
професор кафедри експлуатації та ре
монту машин КНТУ, д.т.н. Віктор Аулін; се
кретар конкурсної комісії  доцент кафе

дри експлуатації та ремонту машин
КНТУ, к.т.н. Сергій Лисенко. Також в
складі галузевої конкурсної комісії пра
цювали доктори наук, професори з
університетів Києва, Харкова, Хмель
ницького, ІваноФранківська, Тернопо
ля, Вінниці, Львову, Чернігова, За
поріжжя тощо. В результаті обговорення
комісією наукових робіт студентів
фіналістів конкурсу та їхніх доповідей на
підсумковій конференції, було визначе
но переможців конкурсу.
І місце  Дем'ян Олещук (Національ
ний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут", на
уковий керівник  доцент Олексій
Сливінський);
І місце  Олександр Панченко
(Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут",
науковий керівник  професор Віталій
Дмитрик);
І місце  Сергій Захаров (Харківський
національний технічний університет
сільського господарства ім. П.Василен
ка, науковий керівник  професор
Сергій Лузан);

ІІ місце  Олександр Куртов (За
порізький національний технічний
університет, науковий керівник  доцент
Станіслав Бережний);
ІІ місце  Ігор Кузик, Іван Єналь (Іва
ноФранківський
національний
технічний університет нафти і газу, на
укові керівники  доцент Любомир Шла
пак, доцент Павло Присяжнюк);
ІІ місце  Інна Жилова, Іван Ла 
нецький (Кіровоградський національ
ний технічний університет, наукові
керівники  доцент Сергій Лисенко, до
цент Олександр Кузик);
ІІ місце  Олександр Побережець, Ва
силь
Гороховський
(Львівський
національний аграрний університет, на
укові керівники  професор Олег Кала
хан, викладач Іван Дробот);
ІІ місце  Георгій Романчук (При
азовський державний технічний універ
ситет, наукові керівники  професор Ва
лерій Чигарьов, доцент Олександр Білик).
Решта семеро наукових робіт було
відзначено дипломами ІІІ ступеня.
За інформацією кафедри експлуатації
та ремонту машин.
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Викладачі та студенти обговорили питання інформаційної безпеки
24 березня на кафедрі програмуван
ня та захисту інформації Кіровог
радського національного технічного
університету відбулась Міжнародна на
уковопрактична конференція "Інфор
маційна безпека та комп'ютерні техно
логії". Представлені доповіді піднімали
питання інформаційної безпеки держа
ви, суспільства та особистості; програ
мування та інформаційнокомуніка
ційних технології, Інтелектуальних сис
тем та штучного інтелекту.
Участь в роботі конференції взяли
студенти та викладачінауковці Кіровог
радського національного технічного
університету; Харківського навчально
наукового інституту ДВНЗ "Університет
банківської справи"; Харківського
національного університету будівниц
тва та архітектури; Кіровоградського
державного педагогічного університету
імені
Володимира
Винниченка;
Національного університету "Львівська
політехніка"; Вінницького національно
го технічного університету; а також ви
хованці Малої академії наук учнівської
молоді  школярі Кіровоградського об
ласного навчальновиховного комплек
су (гімназіяінтернат  школа мистецтв).
Доповіді науковопрактичної конфе
ренції "Інформаційна безпека та
комп'ютерні технології" піднімали пи
тання інформаційної безпеки держави,
суспільства та особистості; програму
вання та інформаційнокомунікаційних
технології, Інтелектуальних систем та
штучного інтелекту. Зокрема, представ
ники нашого навчального закладу
підготували доповіді на тему:

"Алгоритм безопасной маршрутиза
ции на базовом множестве путей пере
дачи метаданных в программный сер
вер облачной антивирусной системы"
(автори: д.т.н., професор Олексій
Смірнов, аспірант Сергій Смірнов, к.т.н.,
доцент Олександр Дідик);
"Умови застосування визначення
фрактальної розмірності трафіку ме
режі" (автор: к.т.н. Олександр Дрєєв);
"Розробка автоматизованої системи
для проведення аудиту інформаційної
безпеки комп'ютерних систем та мереж
"VINE" (автори: к.т.н., доцент Єлизавета
Мелешко, лаборант Віталій Хох);
"Прийняття рішень в умовах вибору
оптимального складу системи" (автори:
к.т.н., доцент Олена Голик, к.т.н., доцент
Роман Жесан);
"Експертна система як спосіб
технічної діагностики інтегрованої

Захист дисертації
Четвертого березня на засіданні
спеціалізованої
вченої
ради
К
23.073.03 Кіровоградського національ
ного технічного університету відбувся
захист дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук.
Автор дисертації на тему "Ор
ганізаційноекономічний механізм уп
равління оподаткуванням сільськогос
подарських товаровиробників в умовах
поглиблення інтеграційних процесів"
(спеціальність 08.00.03  економіка та
управління національним господар
ством)  Анатолій Босенко. Робота вико
нана у Кіровоградському національно
му технічному університеті Міністерства
освіти і науки України, науковий
керівник  кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту та оподаткуван
ня КНТУ Олена Магопець.
Офіційні опоненти: старший науко
вий співробітник ДУ "Інститут регіональ
них досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України",
завідувач сектору просторового роз

витку відділу регіональної економічної
політики, доктор економічних наук,
Мар'яна Мельник; завідувач кафедри
аудиту та економічного аналізу Універ
ситету державної фіскальної служби Ук
раїни, доктор економічних наук, профе
сор Андрій Лісовий.
Дисертаційна робота Анатолія Бо
сенко присвячена поглибленню теоре
тичних основ та розробці науковопрак
тичних рекомендацій щодо вдоскона
лення організаційноекономічного ме
ханізму управління оподаткуванням
сільськогосподарських товаровироб
ників в умовах поглиблення зовнішніх
та внутрішніх інтеграційних процесів.
Автором досліджено економічну приро
ду і сутність управління оподаткуван
ням, узагальнено науковопрактичні
підходи щодо методів, важелів та інстру
ментів механізму управління оподатку
ванням сільськогосподарських товаро
виробників в Україні. Досліджено про
яви інтеграційних процесів, обґрунтова
но використання категорії гармонізації

інформаційної системи" (автори: асис
тент Анна Коваленко, студент другого
курсу В'ячеслав Лісовий);
"Оцінка вимог до програмних за
собів за критерієм тестопридатності"
(автор: аспірант Олександр Улічев);
"Використання FRONTEND техно
логій для розробки презентацій" (автор:
студент другого курсу Євгеній Майоров);
"Розробка програмного забезпечен
ня для аналізу соціальних мереж
SOCIAL NETWORK ANALYZER" (автор:
студент другого курсу Сергій Охотний).
За результатами роботи Міжнарод
ної науковопрактичної конференції
"Інформаційна безпека та комп'ютерні
технології" видано збірник тез та до
повідей.
За інформацією кафедри програму
вання та захисту інформації.
як їх ключового критерію та інструменту,
розширено підходи щодо її класифікації.
Визначено сучасні тенденції розвитку
сільськогосподарських товаровироб
ників, розроблені методичні підходи до
оцінювання га моделювання ефектив
ності управління оподаткуванням
сільськогосподарських товаровироб
ників. Обґрунтовано концептуальні за
сади вдосконалення організаційноеко
номічного механізму управління опо
даткуванням сільськогосподарських то
варовиробників в Україні в умовах по
глиблення інтеграційних процесів. За
пропоновано напрями удосконалення
спрощеної системи оподаткування
сільськогосподарських товаровироб
ників на основі використання дифе
ренційованого підходу до визначення
елементів єдиного податку четвертої
групи, методику розрахунку податково
го навантаження з урахуванням спе
цифіки галузі.
З дисертацією можна ознайомитися
у бібліотеці Кіровоградського націо
нального технічного університету.
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Комерціалізація науки: як не залишитися поза грою?
В січні цього року набув чинності За
кон "Про наукову і науковотехнічну
діяльність", який встановлює нові пра
вила гри у науковому полі. Головна їхня
теза: менше науки заради науки, більше
науки заради споживача: промисло
вості, органів державної влади, установ
та організацій. Тобто, наукові дослід
ження повинні стати комерційним това
ром. Зрозуміло, передбачені законом
новації призведуть до реформування
наукової діяльності, напевне, усіх ук
раїнських вищих навчальних закладів і
Кіровоградський національний техніч
ний університет не стане винятком. Які
саме зміни слід очікувати вже найближ
чим часом, розповість проректор з на 
укової роботи КНТУ, професор Олек 
сандр Левченко.
 Філософія нового закону "Про науко
ву і науковотехнічну діяльність" перед
бачає перехід від пострадянської систе
ми фінансування науки у вищих навчаль
них закладах до грантової моделі фінан
сування, тобто фінансування окремих
досліджень. Кошти виділятимуться не на
університет, інститут, кафедру, а на роз
робку конкретних науководослідних
тем. За таким принципом здійснюється
фінансування науководослідних робіт в
провідних країнах світу. Використання в
Україні грантової моделі дозволить за
безпечити ефективність використання
коштів, що спрямовуються на науково
дослідні, інноваційні проекти. У нашому
випадку, університет мусить підвищувати
свою (наукову) конкурентоспроможність,
щоб мати можливість претендувати на
гранти, які виділятимуться на наукові
дослідження. Чи будемо ми конкурентос
проможними, залежатиме від нас самих.
За десятки років в КНТУ сформува
лись певні наукові школи. Дуже важли
во, що вони у нас є, оскільки не в кож
ному університеті існують наукові школи
з такими самими традиціями і досягнен
нями. Але в наш час головне  не стояти
на місці, треба постійно розвиватися,
відповідати вимогам сьогодення. Тому
нам потрібно активізувати діючі наукові
школи з такою метою, щоб проводити
дослідження за найбільш актуальними
темами, які будуть профінансовані в Ук
раїні або в країнах ЄС.
Кабінет Міністрів України ще не
прийняв постанову з переліком пріори
тетних напрямів науководослідної
діяльності, але вже зараз можна спро
гнозувати, що в пріоритетах будуть те
матики, пов'язані з оборонним ком
плексом, захистом інформації, підви
щенням рівня національної безпеки на
шої держави. Впевнений, ми зможемо
виконувати дослідження в межах
пріоритетних тем, але, крім цього,

потрібно також відповідати вимогам
щодо якісного рівня дослідників.
За новим законом, зростає увага до
рівня науковців, що претендуватимуть
на отримання грантів. Міністерство
освіти і науки України хоче наблизити
критерії відбору науковців до євро
пейських стандартів, які існують, напри
клад, в рамках проекту "Горизонт 2020".
Головні вимоги  не вчені звання чи на
укові ступені, а публікації у наукометрич
них базах, показники індексу цитування,
рейтинги наукових праць, опублікова
них за межами України тощо.
 Але ж наукові напрями, які безпосе
редньо не пов'язані з оборонною галуззю,
матимуть шанси отримати фінансування?
Олександр Левченко:  Кожен науко
вець зможе знайти свою нішу. Часи, ко
ли займалися наукою як хобі, вже мину
ли. Наука має відповідати сучасним за
питам суспільства, економіки, орієнту
ватися на процеси, які відбуваються в
державі. Так, зараз, наприклад, дуже
актуальна тематика відновлення і ре
монту машин (для оборонної промисло
вості): підприємства оборонного ком
плексу потребують ефективні технології
та ноухау, які дозволять зекономити ко
шти і прискорити терміни відновлення
військової техніки. Але це не означає,
що на інші теми не звертатимуть уваги.
Наукові дослідження не військового на
пряму теж матимуть шанси отримати
гранти, якщо наберуть високі рейтинги,
тобто будуть відповідати вимогам щодо
актуальності тематики та рівня
дослідників.
 Хто і як буде визначати рейтинги,
розподілятиме фінансування? Наскільки
складно науковцям регіонального
університету отримати гранти?
Олександр Левченко:  Законом пе
редбачено створення двох інституцій:
Національної ради з питань розвитку
науки і технологій та Національного
фонду досліджень.

Національна рада з питань розвитку
науки і технологій при Кабінеті Міністрів
складатиметься з двох комітетів: науко
вого та адміністративного. До науково
го комітету входитимуть провідні вчені,
які є мають визнані наукові здобутки;
до адміністративного  представники
центральних органів виконавчої влади,
Національної академії наук, тери
торіальних управлінь та відомств, які
займаються питаннями розвитку науки.
Головне завдання Нацради з питань
розвитку науки і технологій  формуван
ня державної політики у сфері наукових
досліджень. Національна рада виробля
тиме пропозиції щодо основ державної
наукової політики і аналізуватиме, як ця
політика здійснюється, також вона виз
начатиме
пріоритетні
напрями
досліджень з точки зору національних
інтересів України, на яких має бути зо
середжено максимальну підтримку.
Національний фонд досліджень по
винен забезпечувати фінансування
пріоритетних досліджень. Робота Фонду
буде побудована на грантовій основі:
кошти виділятимуться на проведення
певних наукових досліджень і розробок;
симпозіумів, конференцій з важливих
питань; поліпшення матеріальної бази
лабораторій, де проводяться ключові
дослідження та інше. (В тексті Закону
наведено повний перелік напрямів
діяльності Фонду  прим.)
Спочатку групи експертівфахівців
оцінюватимуть наукові проекти, нарахо
вуючи певні бали. Потім найбільш рейтин
гові проекти отримають фінансування.
Раніше держбюджетне фінансування
наукової діяльності здійснювалось за
іншими принципами. Міністерство на
магалось виділяти фінансування усім
закладам, де є традиційні наукові шко
ли, доктори наук, професори. Хоч по
трішки, але всім, щоб підтримати
університетську науку хоча б на
мінімальному рівні виживання. Зараз
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все змінюється: фінансування отриму
ватимуть найбільш конкурентоспро
можні наукові школи. Тому ми маємо
чітко розуміти критерії відбору наукових
проектів (до речі, вимоги майже ана
логічні до вимог багатьох європейських
фондів, що фінансують наукові
дослідження) і працювати у напрямку
відповідності цим критеріям.
Звичайно, є київські, харківські,
львівські вищі навчальні заклади, де
працюють відомі вчені з високими рей
тингами наукометричних баз, які мають
кращі лабораторні бази та фінансові
можливості. Конкурувати з ними нам
буде досить складно. Але не неможли
во. Все залежатиме від нас самих:
наскільки високі оцінки зможуть набра
ти наші наукові проекти. Фінансування
наукових досліджень здійснюватиметь
ся в залежності від отриманого рейтин
гу, а не від місця роботи науковців.
При належному рівні виконання всіх
умов, представники регіональних
університетів також матимуть шанси от
римати гранти Національного фонду
досліджень. Наприклад, в цьому році
науковець нашого університету, профе
сор Геннадій Філімоніхін подавав заяв
ку на конкурс, набрав 65 балів (макси
мальний показник в тій групі проектів
становив 73 бали) і отримав фінансу
вання на три роки досліджень. Крім
цього, університет захистив пролон
гацію фінансування по п'ятьом науко
вим проектам, які вже знаходяться в
роботі. Таким чином, зараз університет
виконує шість наукових досліджень, що
фінансуються з держбюджету.
Також ми маємо певну кількість на
укових проектів, які виконуються на до
говірних засадах. За останній рік нам
вдалось збільшити обсяги фінансуван
ня за такими дослідженнями в 2,5 рази!
Незважаючи на кризові явища в еко
номіці, ми відреагували на потреби

міста, області, знайшли замовників, от
римали необхідні контракти, що безпо
середньо відобразилось на обсягах
фінансування наукових тем. Збільшен
ня бюджету контрактних наукових
досліджень на 250% протягом одного
року  дуже важливий показник.
 І можна припустити, що новий закон
надаватиме університетській науці
більше можливостей заробляти?
Олександр Левченко:  Перше за все,
цей Закон "Про наукову і науково
технічну діяльність" має змінити відно
шення до наукової діяльності. Раніше у
нас наука розглядалась більше як хобі, у
той час, коли в багатьох західних
країнах наукові дослідження  це один з
інструментів заробляння коштів. Цей
Закон направлений на комерціалізацію
науки, як на заході.
Університети тепер мають право вхо
дити до господарських товариств, вико
ристовуючи власний інтелектуальний
продукт: патенти, ноухау в якості внеску
до статутного капіталу. Наприклад, якщо
підприємець зацікавився нашою розроб
кою і готовий до практичного впрова
дження, він може профінансувати прид
бання обладнання, устаткування, почат
кові виробничі витрати, а університет пе
редає підприємству на договірних умовах
свою інтелектуальну власність. Закон до
зволяє створювати такі структури.
Вищі навчальні заклади отримали
право створювати у своїй структурі ок
ремі наукові підрозділи, подруге, всі
викладачі, доценти, професори освітніх
університетів, після проходження пев
ної атестації, можуть отримати статус
наукового працівника. А вже для науко
вих працівників Закон передбачає до
даткові соціальні гарантії: наприклад,
збереження зарплати за основним
місцем роботи протягом наукового
відрядження чи стажування за кордо
ном (у різних випадках тривалість відря
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дження може сягати до трьох місяців,
тривалість наукового стажування  до
двох років); можливості отримання
пільгових довгострокових кредитів на
будівництво (реконструкцію) чи прид
бання житла та інше.
Ці та інші норми дозволять підвищити
зацікавленість та мотивацію науковців,
у тому числі зацікавить молодь будувати
кар'єру науковців. Університети мають
займатися не лише навчанням сту
дентів, а й наукою, тим більш, вони
пов'язані одне з одним. Неможливо без
науки забезпечити високий рівень
якості знань студентів.
Закон "Про вищу освіту" 2014 року
встановив значне зменшення наванта
ження на викладачів ВНЗ, для того, щоб
вивільнити більше часу для наукової ро
боти. Зараз закон "Про наукову і науко
вотехнічну діяльність" визначає ме
ханізми
фінансування
наукових
досліджень, надає університетам та на
уковцям набагато більше прав і можли
востей заробляти кошти. Дійсно, на
уковці отримують широкі можливості
подавати свої проекти на гранти як в
Україні, так і за кордоном. Головне 
постійно працювати над собою, вдоско
налюватися, підвищувати власний
рівень і не здаватися, якщо вашу заявку
на грант було відхилено. Не вийшло
цього разу,  працюйте далі, подаватися
на гранти можна скільки завгодно бага
то разів. Немає нічного неможливого. Я
знаю це з власного досвіду, як людина,
яка свого часу вигравала міжнародні
гранти. Потрібно лише чітко усвідомлю
вати власну мету, системно працювати
над реалізацією намічених цілей і ніко
ли не зупинятися. Зі свого боку можу по
обіцяти всіляку допомогу молодим на
уковцям нашого університету, які пра
гнутимуть подавати свої наукові проек
ти на здобуття грантів.
Підготував Олександр Виноградов.

Нові вимоги до оформлення списку використаних джерел
Увага, Міністерство освіти і науки України планує запрова
дити нові вимоги оформлення бібліографічного опису списку
використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих
робіт в авторефератах дисертацій.
Зокрема передбачається, що:
1) стиль оформлення бібліографічного опису списку вико
ристаних джерел у дисертаціях на здобуття ступенів доктора
філософії (кандидата наук) та доктора наук, а також списку
опублікованих робіт в авторефератах дисертацій, вільно оби
рається автором дисертації із переліку міжнародних стилів
оформлення публікацій, або згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Си
стема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. За
гальні вимоги та правила складання";
2) спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здо
буття наукового ступеня доктора наук або кандидата наук
(доктора філософії) своїм рішенням можуть затвердити реко
мендований стиль оформлення бібліографічного опису спис
ку використаних джерел для дисертацій, що подаються до них
на розгляд, із переліку міжнародних стилів оформлення;

3) спеціалізовані вчені ради зобов'язані приймати до розг
ляду дисертації, в яких використано будьякий стиль оформлен
ня бібліографічного опису списку використаних джерел із пе
реліку міжнародних стилів оформлення публікацій, або згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліот
ечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліог
рафічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
Перелік міжнародних стилів оформлення публікацій
1. MLA (Modern Language Association) style
2. APA (American Psychological Association) style
3. Chicago/Turabian style
4. Harvard style
5. ACS (American Chemical Society) style
6. AIP (American Institute of Physics) style
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style
8. Vancouver style
9. AMS (American Mathematical Society) style
За інформацією сайту МОН.
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“Класичний” випускний вечір економістівміжнародників
З нагоди ювілейного, десятого, випуску
своїх магістрів, кафедра міжнародної еко
номіки Кіровоградського національного
технічного університету організувала свят
ковий концерт класичної музики та народ
ної пісні, на який було запрошено представ
ників органів влади та місцевого бізнесу, а
також учнів кіровоградських шкіл.
На початку урочистостей випускників
магістратури 2016 року привітала заступ
ник голови  керівник апарату Кіровог
радської облдержадміністрації Світлана
Лобанова. Слід відзначити, що Світлана
Лобанова за освітою магістр міжнародно
го менеджменту, свого часу очолювала уп
равління зовнішньоекономічних зв'язків
головного управління економіки Кіровог
радської облдержадміністрації та протя
гом десяти років працювала заступником
директора департаменту економічного
розвитку і торгівлі  начальником уп
равління зовнішніх зносин і зовнішньое
кономічної діяльності КОДА.
"Професія, яку ви обрали, завжди буде
актуальною, тому що Україна завжди ма
тиме ділові відносини з іншими країнами,
 звернулась до випускників магістратури
кафедри міжнародної економіки Світлана
Лобанова.  Україна вже визначилась з
європейським шляхом розвитку, але ви
маєте розуміти: від фаховості спеціалістів
з міжнародної економічної діяльності за
лежатиме, наскільки швидко країна буде
рухатися цим шляхом. Також хочу подяку
вати викладачам університету за ті знан
ня, які ви передаєте студентам. Ми в об
ласній державній адміністрації завжди із
задоволенням беремо ваших студентів на
стажування, а потім  на роботу. Випускни
ки кафедри міжнародної економіки
справляють приємне враження, вони до
бре володіють іноземними мовами, що є
перевагою в роботі та в різних міжнарод
них проектах".
Ректор Кіровоградського національного
технічного університету, д.т.н., професор Ми
хайло Черновол побажав випускникам бути
амбітними і наполегливими людьми, не пе
реставати мріяти та добиватися своєї мети.
"Для усіх випускників завершення нав
чання  це свято, але, в той же час, є трохи

смутку на душі,  зазначив Михайло Івано
вич.  Сьогодні добігає завершення найк
ращий період вашого життя: студентське
життя. Навчатися, складати заліки, екза
мени було не просто, напевне, ви не раз
хотіли, щоб все це скоріше закінчилось. І
ось тепер ви будете лише згадувати про ту
частину життя, яку ви провели в універси
теті. Ви знайшли в університеті справжніх
друзів, дехто знайшов тут своє кохання.
Попереду чекає дуже непростий шлях, то
му, головне побажання, звичайно,  знай
ти гарну роботу, бути наполегливими, не
зупинятися у навчанні, добиватися свого.
Бажаю вам здоров'я, гарного настрою і
добрих згадок про університет!"
Як запевнив завідувач кафедри міжна
родної економіки КНТУ, д.е.н., професор
Іван Миценко, більшість випускників
магістратури вже мають роботу, і колектив
кафедри задоволений тим, що підготував
достойних фахівців. За словами Івана Ми
ценко, випускники магістратури вже ма
ють свої перші досягнення в отриманні
професійних знань, зростанні як особис
тості, тепер прийшов час трансформувати
знання та особисті якості в кар'єрний зріст.
Далі зі сцени було зачитано вітальні ад
реси на честь ювілейного випуску магістрів
кафедри міжнародної економіки КНТУ від
іноземних колегвикладачів, наукових

партнерів, від студентів кафедри, який в
цей час перебувають на стажуванні за кор
доном. В свою чергу, завкафедрою міжна
родної економіки Іван Миценко вручив
грамоти викладачам та співробітникам
КНТУ, керівникам підприємств та ор
ганізацій міста, директорам навчальних за
кладів Кіровограда, які регулярно надають
допомогу в підготовці кафедрою фахівців.
По завершенні офіційної частини уро
чистостей, випускників магістратури та
їхніх родичів, гостей святкового вечора,
поточних студентів університету і учнів
шкіл міста вітали талановиті студенти та
викладачі музичного училища. Зі сцени
актової зали КНТУ пролунали класичні му
зикальні твори, джазові композиції та ук
раїнські народні пісні у виконанні сим
фонічного оркестру Кіровоградського му
зичного училища (художній керівник  за
служений діяч мистецтв України Лариса
Голіусова, солісти: Анастасія Потоцька та
Олександр Безай); камерного оркестру
Кіровоградського музичного училища (ху
дожній керівник  заслужений діяч мис
тецтв України Наталія Хилобокова); во
кальних ансамблів "Оксамит" і "Емеліка"
(художній керівник  Оксана Трушина).
Підготував Олександр Виноградов.
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Молоді фінансисти готові працювати
На факультеті обліку і фінансів Кіро
воградського національного технічного
університету відбулися урочистості з на
годи вручення дипломів цьогорічним ви
пускникам магістратури спеціальності
"Фінанси і кредит".
Вітаючи учорашніх студентів, декан
факультету обліку та фінансів доктор
економічних наук, професор Григорій
Давидов зауважив на тому, що всі ви
пускники засвоїли навчальний ма
теріал на достатньо високому рівні та
усвідомлюють цілісний характер фінан
совогосподарської діяльності, во
лодіють знаннями та технологіями
фінансового аналізу суб'єктів господа
рювання, кредитної діяльності банків,
бюджетного процесу, інвестиційної
діяльності, фінансового забезпечення
розвитку основних сфер економіки
країни. Свідчення тому  відповідні ре
зультати державної атестації, а також
тематика і зміст кваліфікаційних
магістерських робіт.
Як зазначив професор Григорій Да
видов, стійке функціонування і розви
ток вітчизняної банківської системи,
страхового, фондового, валютного,
пенсійного ринків та сфери бюджетних
відносин може бути забезпечене лише
при наявності високої кваліфікації,
знань, умінь та навичок фахівцівфінан
систів. Саме тому головною метою
діяльності кафедри фінансів і плануван
ня Кіровоградського національного
технічного університету є підготовка
якісних фахівців фінансового профілю. І
для досягнення цієї мети колектив ка
федри впроваджує сучасні технології
навчання, розробляє гнучкі форми на
дання освітніх послуг, поглиблює міжна
родні зв'язки з європейськими нав
чальними закладами.

П'ятеро магістрів: Анастасія Бєлогла
зова, Вікторія Делюрман, Катерина Лу
зан, Юлія Харченко і Микола Черноус
продемонстрували найбільш вдалі ре
зультати у навчанні та отримали дипло
ми з відзнакою.
За словами одного з наукових
керівників випускників магістратури
2016 року спеціальності "Фінанси і кре
дит", к.е.н., доцента кафедри фінансів і
планування КНТУ Ірини Загреби, під час
навчання в університеті молоді фахівці
успішно опанували принципи раці
онального розпорядження коштами, от
римали знання з таких напрямків еко
номічної діяльності, як зменшення вит
рат і збільшення прибутку; ефективне
управління ліквідністю, рентабельністю;
фінансовий контроль і ефективні форми
розрахунків, а також навчилися орієнту

ватися в механізмах оподаткування та
дізналися, як захищати заощадження
від інфляції.
Реалізувати отриманні в університеті
знання випускникимагістри спеціаль
ності "Фінанси і кредит" зможуть, пра
цюючи на престижних посадах фінансо
вих менеджерів або фінансових
аналітиків в банківських установах,
страхових компаніях, податкових служ
бах, аудиторських компаніях, керівни
ками підприємств різних організаційно
правових форм, консультантами з
фінансовоекономічних питань, еко
номістами з фінансової роботи,
кваліфікованими аналітиками з оцінки
вартості бізнесу та інше.
За інформацією кафедри фінансів
та планування.

Круглий стіл для фахівців
бухгалтерського обліку:
актуальні зміни законодавства
Кафедрою бухгалтерського обліку Кіровоградського
національного технічного університету спільно із Кіровог
радським обласним осередком ВГО "Всеукраїнський бухгал
терський клуб" було проведено круглий стіл, на якому обгово
рювались проблеми облікової практики, що обумовлені зміна
ми чинного законодавства в частині обліку і оподаткування.
Як зазначила на початку роботи круглого столу завідувач
кафедри бухгалтерського обліку КНТУ, кандидат економічних
наук Оксана Пальчук, тема дискусії: сучасні зміни в оподатку
ванні та їхній вплив на порядок ведення документації, обліко
ву теорію, облікову практику та інш. дуже важлива для кожно
го фахівця, оскільки робота бухгалтера прямо залежить від
чинного законодавства, і кваліфікований спеціаліст повинен
постійно відслідковувати, яким чином змінюється законодав
ство. Зокрема, професор кафедри бухгалтерського обліку,
кандидат економічних наук Віра Савченко розповіла учасни
кам кругового столу про зміни у законодавстві, які стосують
ся податку на додану вартість та податку на прибуток.

В роботі круглого столу взяли участь: голова Кіровог
радського обласного осередку ВГО "Всеукраїнський бухгал
терський клуб" Еліна Мороко; директор ТОВ "Агроконтинент"
Денис Демченко, головний бухгалтер Кіровоградської ди
рекції УДППЗ "Укрпошта" Діана Кулик, комерційний директор
ПП "Карамелька" Тетяна Доценко, а також викладачі кафед
ри бухгалтерського обліку КНТУ.
В ході обговорення тематики круглого столу було визначе
но проблемні аспекти облікової практики та напрями узго
дження підготовки фахівців з обліку і аудиту відповідно до за
питів практиків.
За інформацією кафедри бухгалтерського обліку.
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Представники КНТУ на Global Game Jam2016
Наприкінці січня 2016 року в нашому
місті, вперше в Україні, відбулась подія
всесвітнього масштабу: Міжнародний
конкурс по створенню комп'ютерних
ігор Global Game Jam, який одночасно
тривав у майже 90 країнах світу та
об'єднав більш ніж 35 тисяч про
грамістів. В цьому конкурсі також брали
участь студенти Кіровоградського
національного технічного університету.
Як розповів один з членів оргкомітету
Global Game Jam в Україні, викладач ка
федри програмування та захисту інфор
мації КНТУ Олександр Дрєєв, усього в
конкурсі взяло участь 14 українських ко
манд програмістів з декількох міст
країни: Кіровограда, Києва, Одеси,
Вінниці тощо. Дві команди було сформо
вано зі студентів першогочетвертого
курсів кафедри ПЗІ КНТУ. Проходив 48
годинний хакатон у приміщенні Кіровог
радської льотної академії Національного
авіаційного університету.
Примітка: хакатон  спеціальний
термін ІТгалузі, яки походить від слів
hack і marathon (марафон), і означає
захід, під час якого різні спеціалісти в
галузі розробки програмного забезпе
чення інтенсивно разом працюють над
розв'язанням якоїсь проблеми.
Всі учасники Global Game Jam2016 по
усьому світу одночасно отримали тему,
якої потрібно було дотримуватися при
створені ігор (тема цього року: "Ритуал") та
мали 48 годин на створення комп'ютер
ної гри будьякого вигляду та жанру. При
створенні ігор потрібно було спочатку ви
гадати цікавий сценарій гри (творча скла
дова конкурсу), а потім написати програ
му, яка б реалізовувала даний сценарій,
дотримуючись певних умов, наперед виз
начених організаторами.
Студенти технічного університету
Олександр Коба, Дмитро Губатенко,
Аріна Старкіна, Анна Сахарова, які вис
тупали на конкурсі у складі однієї ко
манди, зробили гру під назвою Dudu
Voodoo  квест про шамана племені. Ця

гра може працювати на платформах
Windows, Mac OS X, Linux/Unix та
Android.
Інша команда у складі студентів ка
федри програмування та захисту інфор
мації КНТУ Євгена Цимбала і Дмитра
Большакова створила гру Clapclap
(платформа Web standard), в якій керу
вання персонажем відбувається за до
помогою хлопання у долоні. Зрештою,
гра Clapclap сподобалась і численним
глядачам, і членам журі, тому Євгена
Цимбала і Дмитра Большакова було на
звано одними з "бронзових" призерів
українського етапу конкурсу Global
Game Jam 2016.
За словами Олександра Дрєєва, вза
галі, на Global Game Jam не прийнято
поділяти учасників на "переможців" и
"не переможців", оскільки головна мета
цього заходу  налагодження взаємо
зв'язків між представниками IT
спільноти, стимулювання розробки
цікавих проектів. Але окремі організа
тори хакатонів в окремих країнах мають
право на власний розсуд визначати
номінації та обирати команди, які, на
їхню думку, створили найбільш красиві

Повідомлення профкому КНТУ
В березні відбулось чергове, вже друге
у 2016 році, засідання профкому викла
дачів та співробітників Кіровоградського
національного технічного університету. Бу
ли розглянуті питання підвищення ролі ка
федральних та факультетських проф
спілкових організацій, про стан спортив
номасової роботи в університеті, про
підготовку до Дня охорони праці та різне.
Щодо першого питання порядку денно
го  про підвищення ролі профспілкових
організацій за ланкою кафедрафакуль
тетуніверситет, за пропозицією факуль
тету економіки та менеджменту обговоре
но діяльність профспілкових організацій

навчального закладу та прийнято рішення
активізувати їхню роботу. По другому пи
танню профком розглянув стан підготовки
до традиційної спартакіади "Здоров'я" вик
ладачів та співробітників університету (за
планована на березеньквітень) та
проінформував про надання допомоги
спортивним групам викладачів, які займа
ються у секціях спортивного клубу КНТУ. По
третьому питанні заслухано інформацію на
чальника відділу охорони праці КНТУ Гали
ни Горбачової про план заходів до
Всесвітнього Дня охорони праці (зокрема,
про відповідні навчання та іспити викла
дачів).

або найбільш оригінальні ігри. Але в ме
жах всесвітнього Global Game Jam всі
учасники мають однаковий статус. Всі
ігри, створені під час 48годинного ма
рафону, завантажуються на сайт Global
Game Jam, де їх може переглянути або
випробувати кожен відвідувач сайту. Як
свідчить практика минулих років (кон
курс проходить вже восьмий рік
поспіль), найбільш цікаві ігри, що стали
до вподоби значній кількості глядачів,
може очікувати комерційне майбутнє:
автори гри мають можливість доопра
цювати свій конкурсний проект до по
вноцінного програмного продукту та
спробувати запустити його на ринок.
Також Олександр Дрєєв відзначив
чималі зусилля організаторів (перш за
все, це доцент кафедри інформаційних
технологій КЛА НАУ Олексій Ізвалов) та
спонсорів першого українського хака
тону по створенню комп'ютерних ігор
Global Game Jam, які влаштували дійсно
велике свято для програмістівучас
ників та гостей і глядачів конкурсу.
За інформацією кафедри програму
вання та захисту інформації КНТУ.
В "Різному" спочатку розглянули ситу
ацію із затримкою виплати зарплати
працівниками бюджетних установ за лю
тий 2016 року та визначили порядок дій у
випадку повторення ситуації. Потім проф
ком затвердив заяви працівників
адміністративногосподарської частини
університету про надання допомоги,
пов'язаної із їхньою професійною
діяльністю; та призначив матеріальну до
помогу кафедрі сільськогосподарського
машинобудування на видання навчально
го посібника; кафедрі міжнародної еко
номіки  на організацію святкового кон
церту до ювілейного, десятого, випуску
магістрів.

За інформацією профспілкової
організації КНТУ.

Інформаційна сторінка
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Про роботу інформаційнообчислювального центру КНТУ
За характером своєї роботи обчислю
вальний
центр
Кіровоградського
національного технічного університету
безпосередньо приймає участь у впро
вадженні інформаційних технологій в усі
сфери діяльності навчального закладу.
ІОЦ розроблена система заходів по
організації та технічному забезпеченню
використання в навчальному процесі
аудіо та відеотехніки, проведенню веб
конференцій. В минулому навчальному
році співробітниками ІОЦ в стислі
терміни була розроблена і впровадже
на на базі форуму робоча версія систе
ми дистанційної освіти, яка стала осно
вою для впровадження спеціалізованої
системи Moodle.
У січнілютому поточного року була
встановлена, налаштована і відкрита
для зовнішнього доступу бібліотечна си
стема DSpase інституційного репози
тарію. Подальше накопичення архіву
електронних документів наукового,
освітнього та методичного призначення
покладено на співробітників бібліотеки,
викладачів, аспірантів та студентів
університету.
Придбаний
у
минулому
році
комп'ютер використовується в якості
головного вебсерверу університету, на
якому підтримується домен kntu.kr.ua,
сервер електронної пошти зі спам
фільтрами та антивірусною програмою,
крім цього  планується розміщення но
вого сайту університету та сайтів ка
федр. На цьому ж вебсервері тимчасо
во встановлена і система DSpase репо

зитарію. На сервері електронної пошти
розміщені електронні скриньки кафедр,
підрозділів та окремих співробітників
(більше 110 адрес).
В минулому році в університеті зміни
лася технологія безкоштовного доступу
до Інтернет: студентам надається
безлімітний доступ в комп'ютерних кла
сах та через безпровідні точки доступу
WiFi; викладачам та співробітникам
університету надається лімітований до
ступ в обсягах 2, 5 або 10Гбайт на
місяць. Доступ до Інтернет в гуртожит
ках надається на платних засадах.
Модифіковано структуру діючого з
2004 року офіційного сайту КНТУ.
Спеціалістами ІОЦ розроблено нову
версію університетського сайту з вико
ристанням сучасних технологій та тен
денцій, який, після наповнення інфор
мацією, буде відкрито для доступу на го
ловному вебсервері. Також розробле
но шаблони для сайтів кафедр, але на
повнення кафедральних сайтів буде
здійснюватися відповідальними пред
ставниками кафедр.
В університеті постійно вдосконалю
ються підсистеми АСУКНТУ: маркетинг,
сесія, студент, архів тощо. Продов
жується експлуатація та вдосконалення
програм нарахування заробітної плати
та стипендії, а також програм обліку ма
теріальних цінностей на базі пакету "1С
Бухгалтерія". Впроваджена ще у 2012
році освітня система ЄДЕБО безперерв
но вдосконалюється і поступово охоп
лює усі основні віхи навчального проце

су, від вступу до завершення навчання і
видачі дипломів. На протязі усього нав
чального року до роботи з цією систе
мою залучається все більше викладачів
і співробітників університету. Вдоскона
лення діючих програм АСУ пов'язано та
кож з необхідністю прив'язки поточних
даних до даних ЄДЕБО.
В минулому році проходила комплексна
перевірка стану технічного захисту інфор
мації в КНТУ, яка виявила ряд недоліків.
Необхідно ввести до складу служби захисту
інформації фахівців відповідного профілю і
офіційно затвердити відповідального за
даний напрямок роботи.
Слід
відзначити,
що
обсяги
функціональних обов'язків ІОЦ та вимо
ги щодо їх виконання постійно зроста
ють, що потребує безперервного підви
щення кваліфікаційного рівня вико
навців. На ІОЦ покладають все більше
задач, навіть таких, які не входять до
прямих обов'язків підрозділу, напри
клад, розробка програм для дис
танційної освіти або участь у перевірці з
питань захисту інформації. Більшість
технічних і організаційних проблем ми
намагаємося вирішувати самі, але за
останні два місяці виникла проблема
заповнення двох вакансій провідних
фахівців (один перейшов на роботу на
"Радій", інший  за контрактом у збройні
сили), яку наразі вирішити не вдається.
Михайло Пархоменко, директор
інформаційнообчислювального
центру.

Студенти КНТУ вшанували пам'ять музиканта, громадського діяча, волонтера Андрія Кузьменко, лідера гурту "Скрябін",
який трагічно загинув у лютому минулого року в автомобільній аварії.
Студентський клуб Кіровоградського національного технічного університету організував концерт, складений із пісень
"Скрябіна" та розповідей про життя Андрія Кузьменко. Студенти технічного університету Віталіна Жолдак, Сергій Суржик,
Ліза Носенко, Аліна Чебану, Антон Безай, курсант Кіровоградської льотної академії НАУ Діана Бакро та керівник вокаль
но інструментального ансамблю Студклубу КНТУ Анатолій Антоненко виконали відомі пісні гурту "Сам собі країна", "Ма
ма", "Мовчати", "Старі фотографії" "Ти мені…", "Говорили і курили", "Спи собі сама", "Місця щасливих людей".
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Зробити студентське самоврядування більш успішним
У лютому на базі кафедри міжнародної
економіки Кіровоградського національно
го технічного університету відбувся тренінг
для представників органів студентського
самоврядування вищих навчальних за
кладів Кіровоградської та Черкаської об
ластей, співорганізаторами якого є
Міністерство освіти і науки України
спільно з провідними молодіжними сту
дентськими організаціями. В роботі
тренінгу взяли участь студенти 15ти ви
щих навчальних закладів Кіровоградщини
і Черкащини.
Всеукраїнська серія тренінгів "STUD
ACTIVE" з діяльності студентського самов
рядування стартувала ще минулого року.
Головна мета цього інформаційно
освітнього проекту Міністерства освіти і
науки України, Української асоціації сту
дентського самоврядування, студентської
ініціативи "Чисті виші" тощо  створення у
вищих навчальних закладах дієвого сту
дентського самоврядування, надання
практичних навичок щодо участі студентів
у вдосконалені організації навчального
процесу, реалізації студентських проектів,
створення студентських медіа, а також
участі студентів у забезпеченні прозорості
діяльності вищих навчальних закладів.
Як зазначила під час відкриття тренінгу
у Кіровограді Ольга Криворучко (на фото
зверху), помічник першого заступника
Міністра освіти та науки України Інни Со
всун, розробники програми тренінгів
зібрали весь найкращий досвід ВНЗ
країни з усіх основних проблемних мо
ментів, пов'язаних зі студентським самов
рядуванням. Багато студентів не зовсім
задоволені та бажають змінити на краще
якість навчального процесу в університе
тах. Органи студентського самоврядуван
ня мають відповідні повноваження. Знач
на кількість слухачів тренінгів у різних
містах України свідчить про те, що самі сту
денти зацікавлені у змінах та мають ба
жання допомогти втіленню змін.
Протягом тренінгу в.о. першого Віце
президента Української асоціації сту
дентського самоврядування Олександра
Новик розповіла про правові та ор
ганізаційні аспекти діяльності сту

дентського самоврядування у вищому
навчальному закладі відповідно за Зако
ну "Про вищу освіту" 2014 року; про
взаємодії органів студентського самовря
дування з адміністрацією вищого нав
чального закладу тощо.
Також булі розглянуті питання впливу ор
ганів студентського самоврядування на ор
ганізацію навчального процесу і якість
освіти; організації виборів студентського
самоврядування; шляхи подолання корупції
у вищих навчальних закладах; взаємовідно
сини зі студентськими профспілками, робо
та студентських медіа, фінансування сту
дентського самоврядування.
Студрада Кіровоградського національ
ного технічного університету виступила од
ним з організаторів проведення тренінгу з
серії "STUD ACTIVE" в нашому місті.
"Студентське самоврядування є важли
вою ланкою в житті і діяльності університе
ту, тому представники студентського само
врядування повинні знати свої права та
можливості,  зазначає голова Студради
КНТУ Тетяна Чепа.  Подібні тренінги не
суть багато користі для студентів, які бе
руть активну участь у студентському само
врядуванні, адже дають змогу зрозуміти
різні аспекти роботи органів студентського
самоврядування, дізнатися, як покращити
і забезпечити цікаве і корисне життя сту

дентів. Досвід, яким ділилися студенти
різних ВНЗ, допоможе Студентській раді
нашого університету в подальшій роботі.
Після тренінгу ми склали певний план дій,
який полягає в наступному: розробити і за
твердити положення Студентської ради
КНТУ згідно нового законодавства; сфор
мувати чітку структуру і склад (команду)
СР; забезпечити фінансову платформу сту
дентського самоврядування; дослідити по
треби і проблеми студентів, шляхом прове
дення соціологічних досліджень; система
тично проводити науковопрактичні кон
ференції, семінари, круглі столи, тренінги,
а також різні концерти, фестивалі, фору
ми, флешмоби та інше.
Цей список можна продовжувати, але
суть в тому, щоб якомога більше студентів
залучалося до нашої спільної роботи, не
боялися висвітлювати свої проблеми та
ідеї і тільки тоді буде досягнута головна ме
та студентської ради  захист прав сту
дентів, надання їм інформаційної, технічної
та консультативної допомоги і створення
умов самореалізації особистості".
В роботі тренінгу також взяли участь
студенти Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. В. Винни
ченка; Кіровоградського будівельного ко
леджу; Кіровоградського технікуму ме
ханізації сільського господарства; Кірово
градського комерційного технікуму; Кіро
воградського медичного коледжу ім.
Є.Й.Мухіна; Кіровоградського інституту
державного та муніципального уп
равління "Класичного приватного універ
ситету"; Східноєвропейського університе
ту економіки і менеджменту; Уманського
державного педагогічного університету
ім. П. Тичини; Уманського національного
університету садівництва; Черкаського
державного технологічного університету;
Черкаського інституту пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля; Черкаського ко
мерційного
технікуму;
Черкаського
національного університету ім. Богдана
Хмельницького; Черкаського художньо
технічного коледжу.

За інформацією Студради КНТУ.

Навчання та виховання
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Шевченко  економіст? Так! І дуже актуальний!
Історик, етнограф Микола Костомаров
писав у своїх споминах про Тараса Шевчен
ка: "поезія завжди йде попереду, завжди
відважується на сміливе діло; її слідами
йдуть історія, наука та практична праця...".
Одним із визначальних мотивів твор
чості Шевченка є праця, її умови, стимули
та принципи розподілу її результатів.
Членкореспондент АН УРСР Євген
Шабліовський пише у вступній статті до
"Малого Кобзаря": "Народ, природа, жит
тя, праця становлять для Шевченка неви
черпне джерело прекрасного. Все, до чого
торкаються руки трудівника, оживає,
сповнюється красою і значущістю. Уяв
лення про працю як благо людини в кон
цепції Шевченка органічно зливається з
поняттям добра". Однак при цьому, того
часна праця як об'єкт спостереження
Шевченка та джерело задоволення по
треб існування людини, носила шкідливий,
небезпечний, а іноді й несумісний із жит
тям характер.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Умови тогочасної праці та невід
повідність її оплати задоволенню потреб
кріпаків поет описує так:
І день і ніч працювала,
Подушне платила...
І синові за три копи
Жупанок купила.
Як по всій Україні невпинно зростало
число "піших" кріпаків, тобто таких, що не
мали ні волів, ні коней і оберталися на
безплатних робітників, працюючи на
панських ланах, ґуральнях, кузнях та мли
нах лише за самі харчі.
За формальноправними приписами
кожний кріпак мав відбути три дні панщини
на тиждень, фактично ж ця норма давно пе
рестала існувати: заступили її норми вико
наної праці  зв'язаних снопів, звезених
возів, мір змолоченого зерна тощо, а нор
ми ті були перебільшені, понад фактичну
денну робочу спроможність селянина
облічувані. Крім тої нібито триденної
обов'язкової панщини, треба було відбува
ти ще й усякі "шарварки", "толоки", "дарем
щини", "домашні прислуги" тощо.
Жахливі наслідки такого фізичного на
вантаження поетові довелося відчути на
собі ще у дитинстві. 20 серпня 1823 року,
коли Тарас мав 9 з половиною років, за
снула вічним сном його мати: її
... ще молодою у могилу
Нужда та праця положили...
У сільських церковних метриках тих
часів, у рубриках про смерть, найзви
чайніша річ  записи такого змісту, як
"умеръ отъ побоев прикащика", або
"умеръ от наказанія розгами...". Відтак,
праця значної частини населення України
того часу була не джерелом саморе
алізації людини, а способом задоволення
первинних потреб, хоча в процесі пра
гнення їх задоволення люди дуже часто
втрачали своє здоров'я, а інколи й життя.
Величезний обсяг часу, що витрачався
на працю в ті роки ускладнював задово
лення інших потреб: соціальних, творчих,
інтелектуальних, духовних, релігійних тощо.
Я бачив пекло... Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.

Але власне ставлення до церкви, як од
ного зі способів та інститутів експлуатації
та гноблення селян, Шевченко теж не за
лишив поза увагою.
Боже! боже! Даєш волю
І розум на світі,
Красу даєш, серце чисте...
Та не даєш жити.
Експлуатація селянства призводила до
збагачення інших прошарків населення,
зокрема феодалів. Знаючи про природу
своїх статків та складність їх утворення че
рез піт і кров українського селянства,
Шевченко наділяв їх рисами повного мо
рального падіння.
Не завидуй багатому:
Багатий не знає
Ні приязні, ні любові 
Він все те наймає.
Чесна праця із відповідним відшкоду
ванням витрат на неї, розглядається Шев
ченком як джерело формування особисто
го та національного багатства за умови
відсутності соціальної нерівності.
Велике значення у працях Шевченка
посідає значення національної ідентич
ності, національні принципи організації
соціальноекономічних відносин.
У туркені у кишені
Таляри, дукати.
Не кишені трусить,
Їдем різать, палить,
Братів визволяти.
Так, він виділяє пріоритет національних
інтересів над інтересами меркантильни
ми, економічними.
Національноментальні особливості ук
раїнців, зокрема такі як схильність до ма
теріального виробництва, індивідуально
го будівництва, господарювання, індивіду
ального і кооперативного підприємниц
тва, упорядкованого побуту, рівноправно
го партнерства, справедливості у вироб
ничих відносинах знайшли своє відобра
ження у наступних рядках:
Ми не гішпани; крий нас, боже,
Щоб крадене перекупать...
Потреби землевласника слов'янина,
нормана, кельта, італика, германця були
поварварськи примітивні. Це характери
зувалося необхідністю задоволення пер
винних потреб, зокрема у харчуванні та
одязі, проте Шевченко був "якісно ви
щим". Однією з найконечніших потреб йо
го життя було мати книжки, на читання
яких він завжди віддавав увесь свій
вільний час. Розвиток потреб, зокрема не
матеріальних, не лише демонструє рівень
тогочасного суспільства, а й є орієнтиром
для інших осіб, своєрідним прикладом.
Проте розвитку таких потреб перешко
джали низький рівень життя та величез
ний обсяг часу, що витрачався на працю.
Сьогодні, навіть в умовах трансфор
маційної економіки України, дедалі
більше поширюється творча праця, моти
вацією якої стає сам процес праці, а не
досягнення певного результату. Тарас
Шевченко підсвідомо розкривав такі за
кономірності, описуючи власний механізм
творчості:
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
У процесі такої діяльності втрачає значен
ня економічна доцільність та співвитратність
(економічна ефективність) такої праці.

На батька бісова я трачу
І дні, і пера, і папір!
Певне передбачення, що навіть за сьо
годнішніх умов розвинутого світового гос
подарства сприймається не більше ніж
фантастика, і є своєрідною ознакою
трансформації "людини економічної" в
"людину творчу", еволюції суспільної мо
ралі та світосприйняття є наступні рядки:
І багата я,
І вродлива я,
Та не маю собі пари,
Безталанна я.
Тобто тут розглядаються нові зако
номірності поведінки людини, що можуть
формуватись на основі ігнорування еко
номічних інтересів та естетичностатевої
поведінки особистості, що, гіпотетично,
може мати місце в умовах панування
культури та мистецтва, як головної сфери
зайнятості, хоча такі суспільства неодно
разово описувались у працях утопістів.
Одночасно з поширенням творчої праці
зростає роль та частка розумової праці у
загальній структурі зайнятості. Це викли
кає зростання професійнокваліфіка
ційних вимог до відповідних працівників.
Відтак, стає доволі актуальним одне із
фундаментальних тверджень Шевченка:
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь!
Поєднуючи концепцію економічного
розвитку людини із перевагами доброзич
ливості внаслідок християнського поступу
української нації, Кобзар малює своє
рідне бачення застосування їх у діалектич
ному взаємопоєднанні:
До нас в науку! Ми навчим,
Почому хліб і сіль почім!
Ми Християне; храми, школи,
Усе добро, сам Бог у нас!
Формування базових засад інфор
маційного господарювання, не означає
швидкого переходу нашої держави до про
гресивніших моделей розвитку, і нам вар
то замислитись над наступними рядками.
І день іде, і ніч іде.
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?
Отже, літературна спадщина Тараса
Шевченка сповнена економічними або
біляекономічними мотивами, що визнача
ють спільну проблематику того часу та
проблеми дня сьогоднішнього. Багато тен
денцій суспільного розвитку були передба
чені та підсвідомо розкриті автором, зок
рема поступове переростання праці фізич
ної та шкідливої для здоров'я людини у
працю творчу, зростання ролі національ
них пріоритетів економічної та суспільної
діяльності, зменшення частки економічно
го, продуктивного у житті людини і зростан
ня частки особистого, суспільного, культур
ного, інтелектуального тощо.

Роман Яковенко,
кандидат економічних наук.
Матеріал опубліковано у газеті
“Народне слово” за 10 березня 2016 р.
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Спорт

Третього березня на колегії управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації
було визначено кращих спортсменів, тренерів, команд за підсумками минулого року. В номінації "Краща ко
манд області 2015 року з ігрових видів спорту" перемогла бейсбольна команда "КНТУЄлисаветград", 20 ра
зовий чемпіон України. Кращим тренером 2015 року з ігрових видів спорту визнано Заслуженого тренера Ук
раїни Юрія Бойко, викладача кафедри фізичного виховання КНТУ.
Завідувач кафедри фізичного ви
ховання КНТУ Володимир Ковальов
нагороджений почесною медаллю
імені Олексія Бутовського, одного з
засновників Міжнародного олім
пійського комітету. Нагородження
відбулося на урочистостях з нагоди
25річчя Національного Олімпійсько
го Комітету України. Володимир Кова
льов був учасником Асамблеї заснов
ників українського НОК в 1990 році.
Починаючи з 1998 року, Володимир
Олексійович входить до складу
Національного Олімпійського Коміте
ту України, в 19982014 рр. він очо
лював Кіровоградське обласне
відділення НОК України, двічі пере
обирався і зараз є головою
Ревізійної комісії НОК. У складі деле
гацій НОК України працював на чоти
рьох зимових та двох літніх
Олімпійських іграх. Почесну нагороду
Національного олімпійського коміте
ту України  медаль імені Олексія Бу
товського (18381917), Володимир
Ковальов отримав за вагомий особи
стий внесок у розвиток олімпійського
руху в країні.
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