
ННааппррииккііннцціі  ккввііттнняя  вв  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооммуу  ннааццііооннааллььннооммуу  ттееххннііччннооммуу
ууннііввееррссииттееттіі  ввііддззннааччааввссяя  ттррааддииццііййнниийй
ккввііттннееввиийй  ""ДДеенньь  ннааууккии""..  ВВііддккррииллии  ппооддііїї
ццььооггоо  дднняя  ввииссттааввккаа  ннааууккооввиихх  ддооссяяггннеенньь
ттаа  ппллееннааррннее  ззаассііддаанннняя  ннааууккооввоо��
ттееххннііччннооїї  ккооннффееррееннццііїї  ""ННааууккаа  вв  ЦЦННТТУУ::  оосс��
ннооввнніі  ддооссяяггннеенннняя  ттаа  ппееррссппееккттииввии  рроозз��
ввииттккуу""..  ТТааккоожж  ппррооттяяггоомм  дднняя  ммааййжжее  ннаа
ввссііхх  ккааффееддрраахх  ууннііввееррссииттееттуу  ппррооххооддииллии
ссееккццііййнніі  ззаассііддаанннняя  ннааууккооввиихх  ккооннффее��
ррееннцціійй  ввииккллааддааччіівв,,  аассппііррааннттіівв,,  ссттууддееннттіівв
ттаа  ммааггііссттррааннттіівв  ЦЦННТТУУ..

Виставка наукових досягнень, що
працювала в фойє Центральноук�
раїнського національного технічного
університету, включала експозиції,
представлені кафедрами та підрозділа�
ми навчального закладу. Протягом дня
виставку відвідали запрошені школярі,
гості університету. Зокрема, на відкрит�
тя виставки завітали народний депутат
України Олександр Горбунов; перший
заступник голови Кіровоградської

облдержадміністрації Сергій Коваленко;
директор департаменту інфраструктури
та промисловості КОДА Олександр Кор�
нюша; заступник міського голови Кро�
пивницького Андрій Паливода тощо.

Традиційно "День науки" в Централь�
ноукраїнському національному
технічному університеті проходить в се�
редині квітня. Цього року також у квітні

ССттууддееннттии  ттаа  ввииппууссккннииккии  ррііззнниихх  ррооккіівв  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ттееппеерр  ммоо��
жжууттьь  ззааллиишшииттии  ссооббіі  ннаа  ззггааддккуу  ппрроо  ррооккии  ннааввччаанннняя  вв  ууннііввееррссииттееттіі
ннее  ллиишшее  ддооббрріі  ссппооггааддии,,  аа  йй  ооррииггііннааллььнниийй  ззннааччоокк  ЦЦННТТУУ..  ЗЗввіісснноо,,
ввииккллааддааччіі  ттаа  ссппііввррооббііттннииккии  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу  ттааккоожж  ммааттии��
ммууттьь  ммоожжллииввііссттьь  ооттррииммааттии  ззннааччоокк  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..  

Нагадаємо, в жовтні минулого року в університеті було ого�
лошено творчий конкур на розробку значка (нагрудного зна�
ку) навчального закладу. Свої пропозиції подали студенти,
викладачі та співробітники університету. Загалом конкурсна
комісія, очолювана ректором ЦНТУ, професором Михайлом
Черноволом, розглянула майже 25 ескізів та варіантів знач�
ка. Крім цього, робоча група вивчала досвід інших універси�
тетів та приклади значків установ та організацій. 

В січні 2019 року було розроблено підсумковий ескіз знач�
ка ЦНТУ. Основними символами нагрудного знаку Централь�
ноукраїнського національного технічного університету обрано
шестерню і колоски пшениці, які символізують технічний
профіль навчального закладу загалом і сільськогосподарські
спеціальності зокрема, а також символізують історичне
коріння університету: машинобудування та аграрну галузь. В
центральній частині значка міститься абревіатура навчально�
го закладу та книга � символ знань.

Студенти, випускники різних років, викладачі та
співробітники Центральноукраїнського національного
технічного університету матимуть можливість придбати зна�
чок ЦНТУ. За довідками можна звертатися до ГО "Спілка ви�
пускників Кіровоградського національного технічного універ�
ситету" ((ккааббііннеетт  222222,,  ІІ  ккооррппуусс  ууннііввееррссииттееттуу)) або за телефоном
((00552222))  339900��550011..

ЗЗннааччоокк  ЦЦННТТУУ::  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ттаа  ввииппууссккннииккіівв  ууссііхх  ппооккоолліінньь
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виповнюється 90 років від створення
Зінов'євського інституту сільськогоспо�
дарського машинобудування (1929 рік)
� навчального закладу, від якого веде
свою історію ЦНТУ. Отже, свій виступ під
час відкриття пленарного засідання на�
уково�технічної конференції "Наука в
ЦНТУ: основні досягнення та перспекти�
ви розвитку" ректор ЦНТУ, професор
Михайло Черновол присвятив історії та
традиціям технічної освіти нашого
краю. Зокрема, Михайло Іванович зга�
дав про найперший технічний навчаль�
ний заклад нашого міста � Єлисавет�
градське земське реальне училище
(створене в 1870 році, тобто наступного
року технічна освіта нашого краю
відзначатиме 150 років) та про славет�
них випускників ЄЗРУ, серед яких були
академік Георгій Проскура; корифеї ук�
раїнського театру Микола Садовський,
Панас Саксаганський, Гнат Юра; пись�
менники�класики Юрій Яновський та
Євген Маланюк; композитори Кароль
Шимановський і Генріх Нейгауз та інш. 

"Якщо взяти останні декілька де�
сятків років, � говорить Михайло Черно�
вол, � то можете побачити, що серед на�
ших випускників сім народних депутатів
України, п'ять голів обласних держав�
них адміністрацій (не тільки нашої об�
ласті), чотири міські голови Кіровогра�
да/Кропивницького. Більшість
керівників промислових підприємств
регіону � теж наші випускники. За вели�
ким рахунком, реальна економіка об�
ласті тримається на випускниках нашо�
го університету".

Перший заступник голови Кіровог�
радської обласної державної
адміністрації Сергій Коваленко
привітав присутніх зі святом науки:
"Сьогодні ми вшановуємо наукові тра�
диції, відзначаємо наукові досягнення,
розуміючи, що розвиток України та її
роль в світі залежатиме від наукового
потенціалу. Саме науковці забезпечу�
ють підґрунтя розвитку тих напрямків,
які дуже важливі в сучасному
суспільстві, в сучасному світі. Це й енер�
гоефективність, це й раціональне при�
родокористування, це й будівництво, це
й зниження рівня захворюваності.
Приємно, що значну частину з того, що я
перелічив, ми могли сьогодні побачити
на виставковому майданчику в стінах
університету". 

Член бюджетного комітету Верховної
Ради, народний депутат України Олек�
сандр Горбунов (двічі�випускник нашого
університету) побажав науковцям ЦНТУ
збільшення кількості замовників науко�
вих досліджень. "Я б радив усім гілками

влади, перш ніж приймати рішення,
частіше звертатися до науковців з про�
ханням надавати наукові обґрунтуван�
ня, � говорить Олександр Горбунов. �
Тоді у нас було б менше помилок, а
більше логіки в прийнятих рішеннях. Хо�
чу побажати, щоб замовниками ваших
наукових досліджень ставали
підприємства, ограни державної влади,
мерії міст, а також створювані в Україні
об'єднані територіальні громади. Щоб
ваші творчі напрацювання набули
практичної реалізації на благо універ�
ситету, на благо України".

Випускник нашого університету, за�
ступник міського голови Кропивницького
Андрій Паливода переказав вітання з
Днем науки від виконавчого комітету,
міської ради і мера обласного центру
Андрія Райковича (який також є двічі�ви�
пускником нашого навчального закладу). 

"Більшість спеціалістів, які працюють
в сфері розвитку міста � це випускники
цього навчального закладу, � зазначив
Андрій Паливода. � Чому так відбу�
вається? Вищий навчальний заклад � це
не просто територія, де дають знання.
Це традиції. Це атмосфера, в якій фор�
мується громадянин. Це установа, де
розвивається наука, міжнародні зв'яз�
ки. Ми дійсно при спілкуванні з міжна�
родними партнерами в сфері розвитку
інвестицій та інших напрямків розвитку
міста користуємось тими досягненнями,
які має ваш навчальний заклад".

У своєму виступі проректор із науко�
вої роботи ЦНТУ, професор Олександр
Левченко розповів про наукову
діяльність навчального закладу: "В
університеті є багато фахівців, які, не�
зважаючи на складні часи, продовжу�
ють свою наукову діяльність, розвива�
ють наукові школи, ми це бачимо по ре�
зультатам їхньої роботи. Багато розро�
бок, які має наш заклад, є унікальними

не лише на Кіровоградщині, а навіть за
межами держави. Дійсно, наш універ�
ситет відбувся як науковий центр, центр
науково�технічної діяльності не тільки
Кіровоградщини, а й в цілому України". 

Доповідь професора Олександра Лев�
ченко про наукову та науково�технічну
діяльність нашого навчального закладу
наведено в публікації на стор. 4�5.

Декан агротехнічного факультету (ко�
лишній факультет сільськогоспо�
дарського машинобудування), профе�
сор Василь Сало розповів про
діяльність наукової школи "Технічне за�
безпечення раціонального землевико�
ристання", яка функціонує на базі кафе�
дри сільськогосподарського машинобу�
дування понад 40 років. Свого часу її
науковими керівниками були відомі да�
леко за межами України науковці Ва�
силь Юхимович Комаристов та Петро
Васильович Сисолін. Основною сферою
діяльності наукового колективу школи є
розробка нових та удосконалення існу�
ючих машин та робочих органів для
різних галузей сільськогосподарського
виробництва.

Завідувач кафедри електротехнічних
систем та енергетичного менеджменту
ЦНТУ, керівник Центру енергетичного ау�
диту, енергоменеджменту та консалтингу,
професор Петро Плєшков представив
доповідь на тему: "Моніторинг енергос�
поживання закладів бюджетної сфери та
сертифікація енергетичної ефектив�
ності". Наприклад: лише в 2018 році
фахівцями вищезазначеного Центру ви�
конані енергетичні аудити та розроблено
енергетичні сертифікати Онуфріївської
районної лікарні, Червонокам'янської та
Новопразької шкіл, Кіровоградської об�
ласної бібліотеки ім. Чижевського. Крім
цього, в поточному році ЦНТУ залучено
до програми "Університети�платформа
для підготовки висококваліфікованих

(Продовження. Початок на 1й стор.)
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енергоаудиторів", відповідно, на базі
ЦНТУ за підтримки Фонду енергоефек�
тивності та Міністерства регіонального
розвитку буде здійснюватись підготовка
висококваліфікованих фахівців з енер�
гетичного аудиту.

Виступ декана механіко�техно�
логічного факультету, професора Андрія
Кириченка під час пленарного засідан�
ня науково�технічної конференції "На�
ука в ЦНТУ: основні досягнення та пер�
спективи розвитку" було присвячено
історії діяльності наукових шкіл МТФ від
1962 року до нашого часу. Декан фа�
культету обліку та фінансів, професор
Наталія Шалімова розповіла учасникам
пленарного засідання конференції про
сучасні тенденції розвитку інститутів
звітності, аудиту та оподаткування в
контексті забезпечення потреб інно�
ваційної економіки. Завкафедрою дета�
лей машин та прикладної механіки
ЦНТУ, професор Геннадій Філімоніхін до�
повів про діяльність та результати робо�
ти наукової школи "Зрівноваження і
віброзахист обертових тіл".

Також протягом "Дня науки"�2019 на
кафедрах університету проходили L на�
укова конференція викладачів,
аспірантів та співробітників Централь�
ноукраїнського національного технічно�
го університету та LIII наукова конфе�
ренція студентів та магістрантів ЦНТУ.

Фоторепортаж заходів "Дня на�

уки":  виставки та пленарного
засідання науково�технічної конфе�
ренції "Наука в ЦНТУ: основні дося�
гнення та перспективи розвитку"
можна переглянути на сторінках
університету в соціальних мережах. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

(Закінчення. Початок на 12й стор.)

РРооззввииттоокк  ссппііввппрраацціі  ммііжж  ЦЦННТТУУ  ттаа  ННааццііооннааллььнниимм  ааггееннттссттввоомм  УУккррааїїннии  зз
ппииттаанньь  ддеерржжааввннооїї  ссллуужжббии

В березні до Центральноукраїнсько�
го національного технічного університе�
ту завітав начальник міжрегіонального
управління Національного агентства Ук�
раїни з питань державної служби у Пол�
тавській та Кіровоградській областях
Володимир Люлька. Представник Наца�
гентства запропонував керівництву
ЦНТУ долучити університет до проектів
НАДС із популяризації держслужби та
навчання держслужбовців. 

Центральноукраїнський національ�
ний технічний університет має успішний
досвід співпраці з органами державної
влади в напрямку навчання та підви�
щення кваліфікації працівників. Зокре�
ма, зараз наш університет � єдиний за�
клад вищої освіти Кіровоградської об�
ласті, який проводить атестацію претен�
дентів на державну службу та видає
посвідчення щодо вільного володіння
державною мовою. 

Про які нові проекти йшлося під час
перемовин начальника міжрегіональ�
ного управління НАДС у Полтавській та
Кіровоградській областях, магістра дер�
жавного управління Володимира Люль�
ки із ректором ЦНТУ, професором Ми�
хайлом Черноволом, проректором
ЦНТУ з наукової роботи, професором
Олександром Левченком та деканом
факультету економіки та менеджменту,
кандидатом наук із державного уп�

равління Володимиром Зайченком? 
"16 травня Національне агентство

України з питань державної служби
проводитиме "Єдиний день популяри�
зації державної служби", � говорить Во�
лодимир Люлька. � Це інформаційний
проект, мета якого � розповісти студен�
там старших курсів про державну служ�
бу. Планується організувати телемости
із залученням відомих спікерів � дер�
жавних службовців та реформаторів;
крім цього ми очікуємо на візит гостей з
Києва: представників Кабінету міністрів
або інших органів влади. Я би хотів за�
пропонувати в Кіровоградській області
провести "Єдиний день популяризації
державної служби" в ЦНТУ. 

Друге питання � організація підви�
щення кваліфікації держслужбовців
Кіровоградщини. Постановою Кабінету
міністрів України затверджено поло�
ження про систему професійного нав�
чання державних службовців, голів
місцевих державних адміністрацій, їх
заступників, посадових осіб місцевого
самоврядування тощо. Відповідно до
цього положення, кожен державний
службовець, щонайменше, раз на три
роки має пройти навчання в межах од�
ного кредиту (30 академічних годин).
Центр підвищення кваліфікації держ�
службовців здійснює навчання, пере�
дусім, представників місцевого самов�

рядування. Нацагентство стоїть перед
питанням, як організувати підвищення
кваліфікації працівників територіаль�
них підрозділів (районних, міжрайон�
них, обласних) пенсійного фонду,
фіскальних служб, аудиторських служб,
соціальних та інших служб. Вони по�
винні будуть десь вчитися й не кожен
зможе поїхати на навчання до Києва.
Тому Нацагентство пропонує закладам
вищої освіти в регіонах співпрацю з ор�
ганізації навчання держслужбовців. В
Кіровоградській області єдиний нав�
чальний заклад, який може займатися
такою роботою �ЦНТУ, оскільки ви маєте
відповідну спеціальність та викладачів". 

На думку ректора ЦНТУ, професора
Михайла Черновола, обидва запропо�
новані проекти важливі та потрібні.
Один з цих проектів має на меті залу�
чення молоді до роботи у владних струк�
турах та омолодження корпусу держ�
службовців; інший проект направлений
на підвищення рівня якості роботи
держслужб. Тому університет
відповідально ставиться до своєї участі
в цих проектах, і готовий одразу вклю�
читися до роботи спільно з
міжрегіональним управлінням
Національного агентства України з пи�
тань державної служби у Полтавській та
Кіровоградській областях.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв
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Деяка інформація про наукову та на�
уково�технічну діяльність нашого нав�
чального закладу.

Серед стратегічних напрямів науко�
вої роботи ЦНТУ: співпраця з Кіровог�
радською обласною державною
адміністрацією та органами місцевого
самоврядування; налагодження міжна�
родної наукової співпраці; проведення
різноманітних наукових заходів міжна�
родного, всеукраїнського та регіональ�
ного рівня; здійснення інноваційної
діяльності; забезпечення науково�
технічною документацією юридичних та
фізичних осіб Кіровоградщини та інше. 

Науковці університету беруть участь у
щорічному конкурсному відборі науко�
вих проектів, виконання яких
здійснюється за рахунок коштів дер�
жавного бюджету. Наукові дослідження
проводяться в 15 наукових лабора�
торіях, що забезпечують діяльність виз�
наних наукових шкіл ЦНТУ. 

Університет співпрацює з Кіровог�
радською обласною державною
адміністрацією та органами місцевого
самоврядування. Науковці університету
підготували та надали ряд перспектив�
них для реалізації наукових та науково�
технічних розробок та пропозицій до
"Програми економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області"; до
"Плану заходів із виконання Державної
стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року"; до "Регіональної
програми науково�технічного та інно�
ваційного розвитку Кіровоградської об�
ласті на 2016�2021 роки", до програми
інформатизації Кіровоградської області
"Електронна Кіровоградщина" на 2017�
2019 роки. 

ЦНТУ є учасником виконання чотирь�
ох проектів по виконанню плану заходів
на 2015�2017 роки із реалізації "Стра�
тегії розвитку Кіровоградської області
на період до 2020 року", зокрема:
підвищення рівня енергоефективності
територій Кіровоградської області на
основі енергоаудитів; формування інте�
грованих агропромислових структур
(кластерів) на регіональному рівні; за�
безпечення збалансованості ринків
праці та освітніх послуг регіону та дис�
танційної очно�заочної школи Малої
академії наук учнівської молоді. 

В рамках даної програми та сумісної
роботи з Департаментом економічного
розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації університет був співор�
ганізатором конференції "Кіровоград�
щина�2025: пріоритети і можливості
розвитку" 7 червня 2017р. Особливо
активну участь в підготовці конференції
та формуванні збірника тез доповідей
взяли науковці кафедр економіки ме�
неджменту та комерційної діяльності,
аудиту та оподаткування. 

На сьогодні діє розроблена за
ініціативи університету та департаменту
інфраструктури та промисловості Кірово�
градської ОДА "Програма впровадження
регіональних наукових досліджень у про�
мислове виробництво Кіровоградської
області на 2017�2020 роки".

В напрямку реалізації підвищення
рівня енергоефективності області де�
партамент інфраструктури та промисло�
вості Кіровоградської ОДА активно
співпрацює з університетським сер�
тифікованим Центром енергозбережен�
ня, енергетичного менеджменту і кон�
салтингу та зі спеціалізованою групою із
енергодосліджень та енергозбережен�
ня. Даним колективом був розроблений
проект обласної програми�дорожньої
карти з розвитку відновлювальних дже�
рел енергії в Кіровоградській області
(затверджено 07 листопада 2016 р.) та
розробляється обласна програма з
енергозабезпечення та впровадження
нетрадиційних джерел енергії.

Лабораторія екологічного моніторин�
гу ЦНТУ активно співпрацювала з Де�
партаментом екології та природних ре�
сурсів КОДА. З метою виконання зав�
дань регіональної комплексної програ�
ми охорони навколишнього природного
середовища на 2016�20 роки в 2016
році проведені наукові дослідження за
двома темами зі збереження та
поліпшення біоекологічного стану водо�

сховищ області. В 2017 році за резуль�
татами виконання господарчого дого�
вору "Оподаткування та державна
підтримка сільськогосподарських  това�
ровиробників з урахуванням регіональ�
них пріоритетів" була здійснена розгор�
нута презентація�доповідь результатів
досліджень замовнику � громадській ор�
ганізації "Кіровоградська обласна рада
сільськогосподарських підприємств" та
департаменту агропромислового роз�
витку обласної державної
адміністрації.

Результати науково�дослідної роботи
університету передаються до впрова�
дження у виробництво, з цією метою
проводяться різноманітні наукові захо�
ди, конференції, семінари. В 2016 році
в університеті, завдяки підтримці де�
партаменту інфраструктури та промис�
ловості Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації відбувся круглий
стіл та виставка "Сучасні технології в
промисловості, енергетиці та на транс�
порті регіону". 11 квітня 2018 року в
університеті відбулася Міжнародна на�
уково�практична конференція "Конку�
рентоспроможна модель інноваційного
розвитку економіки України", одними із
основних організаторів якої виступили
ЦНТУ і Комітет Верховної Ради України з
питань бюджету, в якій брали участь як
знані вчені з різних закладів вищої
освіти, так і представники органів дер�
жавної влади й місцевого самовряду�
вання тощо. 

В конкурсі проектів наукових робіт
молодих науковців 2017 року виборов
державне фінансування проект молодих
учених ЦНТУ "Конструкція та працез�
датність високопродуктивних і енергое�
фективних вібромашин з віброзбудни�
ками у вигляді пасивних авто балан�
сирів". За період 2014�18 рр. за резуль�

(Продовження на 5й стор.)
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татами конкурсів були призначені об�
ласні премії шести молодим науковцям
університету, призначено п'ять сти�
пендій обласної державної адміністрації
та обласної ради молодим науковцям
університету. Протягом п'яти років 14
молодих науковців ЦНТУ отримували
стипендію Кабінету міністрів України. 

Значна увага в університеті
приділяється підготовці наукових
кадрів. Аспірантура проводить підготов�
ку науковців за восьма спеціальностя�
ми, докторантура за трьома спеціально�
стями. В період з 2014�2018 рр.
працівниками університету було захи�
щено 19 дисертацій на отримання на�
укового ступеню кандидата наук та п'ять
дисертацій на отримання наукового сту�
пеню доктора наук, зокрема в 2018 році
захищено п'ять кандидатських дисер�
тацій та чотири докторських. 

В ЦНТУ діє філія Кіровоградської ма�
лої академії наук учнівської молоді, в
складі якої працюють сім секцій: інфор�
матики та технологій, науково�технічної
творчості та винахідництва, фінансів,
грошового обігу та кредиту, історії,
мікро� та макроекономіки, краєзнав�
ства. Трьох представників ЦНТУ � науко�
вих керівників університетських секцій,
які підготували переможців ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових навчальних предметів та ІІІ ета�
пу Всеукраїнського конкурсу�захисту
науково�дослідницьких робіт учнів Ма�
лої академії наук 2017�2018 навчаль�

ного року, було відзначено на верес�
невій сесії Малої академії наук
учнівської молоді.

Серед планів наукової роботи в Цен�
тральноукраїнському національному
технічному університеті на 2019 рік:
участь в конкурсах проектів Міністер�
ства освіти і науки України, "Агенції
регіонального розвитку Кіровог�
радської області"; в міжнародних науко�
во�дослідних грантових проектах;
участь в програмі впровадження
регіональних наукових досліджень у
промислове виробництво Кіровог�
радської області на 2017�20 роки; в об�
ласній програмі з енергозабезпечення
та впровадження нетрадиційних дже�

рел енергії; в регіональній комплексній
програмі охорони навколишнього при�
родного середовища на 2016�20 рр.;
продовжити роботу з підготовки та
публікації наукових статей у виданнях,
які входять до наукометричних баз да�
них: Scopus, Web of Science, Copernicus
та інш.; продовжити роботу по налаго�
дженню наукових контактів з універси�
тетами України та світу; продовжити ро�
боту при виконанні плану заходів із ре�
алізації "Стратегії регіонального роз�
витку Кіровоградської області на період
до 2020 року"; взяти участь у складі ро�
бочої підгрупи з розробки проекту
"Стратегії розвитку Кіровоградської об�
ласті на 2021�27 роки" та інш.

(Продовження. Початок на 4й стор.)

Троє представників Центральноук�
раїнського національного технічного
університету: завкафедрою автомати�
зації виробничих процесів, професор
Сергій Осадчий; завкафедрою кібербез�
пеки та програмного забезпечення,
професор Олексій Смірнов та завкафе�
дрою деталей машин та прикладної ме�
ханіки, професор Геннадій Філімоніхін
обрано до нового складу Наукової ради
Міністерства освіти і науки України.

Як відомо, МОН щорічно проводить
серед закладів вищої освіти та науко�
вих установ МОН конкурси наукових
досліджень і науково�технічних (експе�
риментальних) розробок, фінансування
яких здійснюється за кошти держбю�
джету. Експертне забезпечення прове�
дення таких конкурсів покладено на На�

укову раду та Експертну раду Міністер�
ства освіти і науки України.

На початку цього року закінчувався
термін дії Наукової ради, отже восени
2018 року МОН оголосила конкурс пре�
тендентів для участі як експертів на�
ступного строку повноважень Наукової
ради МОН. 

Наукова рада МОН складається із
секцій за фаховими напрямами, зага�
лом 24 секції. Усі претенденти подавали
свої анкети (до 5 листопада 2018 року),
після чого вже у березні 2019 року було
проведено рейтингування анкет канди�
датів за фаховими напрямами. Склад
секцій формувався МОН на конкурсній
основі з врахуванням показників на�
укової діяльності претендентів. До скла�
ду трьох наукових секцій обрано пред�

ставників Центральноукраїнського
національного технічного університету:

завкафедрою автоматизації вироб�
ничих процесів, д.т.н., ппррооффеессоорр  ССееррггіійй
ООссааддччиийй в складі секції "Інформатика та
кібернетика" (перша каденція, особис�
тий рейтинг � 21, прохідний бал даної
секції � 16);

завкафедрою кібербезпеки та про�
грамного забезпечення, д.т.н., ппррооффее��
ссоорр  ООллееккссіійй  ССммііррнноовв у складі секції
"Електроніка, радіотехніка та телеко�
мунікації" (друга каденція, рейтинг � 16
балів, прохідний бал секції � 15);

завкафедрою деталей машин та при�
кладної механіки, д.т.н., ппррооффеессоорр  ГГеенн��
ннааддіійй  ФФііллііммооннііххіінн у складі секції "Ме�
ханіка" (четверта каденція, рейтинг 32
бали, прохідний бал секції � 20).

Íàóêîâö³ ÖÍÒÓ â íàóêîâ³é ðàä³
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""УУннііввееррссииттеетт  ввііддббууввссяя  яякк  ццееннттрр  ннааууккооввоо��ттееххннііччннооїї  ддііяяллььннооссттіі……""



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа6 CТОР.

ВВссееууккррааїїннссььккіі  ссттууддееннттссььккіі  ооллііммппііааддии  ттаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя
11 квітня на базі кафедри сільського�

сподарського машинобудування ЦНТУ
проходили ІІ етап Всеукраїнських сту�
дентських олімпіад "Процеси, машини та
обладнання агропромислових
підприємств" (за спеціальністю "Аг�
роінженерія") і "Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва"
(за спеціальністю "Галузеве машинобу�
дування"), а також Всеукраїнська науко�
во�практична конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених "Дося�
гнення та перспективи галузі виробниц�
тва, переробки та зберігання сільсько�
господарської продукції".

В олімпіадах із вищезазначених
спеціальностей, які в нашому навчаль�
ному закладі проходять вже вшосте,
взяли участь представники більше, ніж
20�ти закладів вищої освіти України.

Гостей олімпіад та науково�практич�
ної конференції: студентів та їхніх науко�
вих керівників, привітав завкафедрою
сільськогосподарського машинобуду�
вання ЦНТУ, професор Микола Свірень

"Кожного разу результати, продемон�
стровані учасниками олімпіад, вража�
ють, � звернувся до студентів проректор
ЦНТУ з наукової роботи, професор
Олександр Левченко. � Досвід, який ви
отримуєте протягом студентських
олімпіад, протягом обговорення до�
повідей студентських наукових конфе�
ренцій, допоможе вам у майбутньому
досягти високого рівня як фахівців.
Звичайно, фахівці високого рівня
здатні забезпечити розвиток сільсько�
господарського виробництва та нашої
держави в цілому, оскільки, як вам відо�
мо, Україна має значний потенціал аг�
рарного сектору. Бажаю вам високих
результатів у навчанні, сподіваюсь,
олімпіади та конференція додадуть вам
мотивації рухатися вперед". 

Вітаючи студентів, про досвід та ре�
зультати олімпіад також згадав й пред�
ставник оргкомітету, доцент кафедри
сільськогосподарського машинобуду�
вання ЦНТУ Дмитро Петренко. Сту�
дентські олімпіади, дійсно, � чудова шко�
ла, зазначив Дмитро Петренко. Деякі
учасники самих перших таких олімпіад
на базі кафедри СГМ ЦНТУ, зараз вже є
кандидатами наук, доцентами, виклада�
чами багатьох ЗВО України. І це дуже
непоганий орієнтир для сьогоднішніх
студентів.

Олімпіади складались з двох турів,
тривалістю одна та дві години,
відповідно. Перший тур � тестові завдан�
ня (25 питань, які дозволять журі визна�
чити рівень знань за фахом), другий тур
� письмове завдання, що полягає у ви�
явленні у студентів практичних навичок.

Переможці олімпіад визначались за
сумою балів першого та другого турів
(максимум 100 балів за два тури).

Результати ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади ""ППррооццеессии,,  ммаашшии��
ннии  ттаа  ооббллааддннаанннняя  ааггррооппррооммииссллооввиихх
ппііддппррииєєммссттвв"" (за спеціальністю "Аг�
роінженерія")

І місце � Іван Винник (Харківський
національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Ва�
силенка); 

ІІ місце � Богдан Притула (Львівський
національний аграрний університет),
Олександр Стасів (Миколаївський
національний аграрний університет);
Андрій Хлопусь (Луцький національний
технічний університет); ММииккооллаа  ММаанндд��
ррииццььккиийй (Центральноукраїнський
національний технічний університет).

ІІІ місце � Віталій Гикавчук
(Національний університет біоресурсів і
природокористування України); Тарас
Решетнік (Вінницький національний аг�
рарний університет); Владислав Свекла
(Уманський національний університет
садівництва); Ярослав Колісник
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені Петра Василенка); Богдан Бонда�
ренко (Житомирський агротехнічний
коледж); Владислав Котолуп (Сумський
національний аграрний університет). 

Результати ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади ""ММаашшииннии  ттаа  ообб��
ллааддннаанннняя  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввии��
ррооббннииццттвваа"" (за спеціальністю "Галузеве
машинобудування")

І місце � Марина Лекарь (Централь�
ноукраїнський національний технічний
університет). 

ІІ місце � Дмитро Діденко (Сумський
національний аграрний університет);
Богдан Пастушенко (Вінницький
національний аграрний університет);
Андрій Подкін (Дніпровський держав�

ний аграрно�економічний університет);
Олександр Тисленко (Таврійський дер�
жавний агротехнологічний університет).

ІІІ місце � Дмитро Тонконог (Відо�
кремлений підрозділ Національного
університету біоресурсів і природокори�
стування України "Ніжинський агро�
технічний інститут"); Олександр Нагор�
ний (Миколаївський національний аг�
рарний університет); Олексій Бугайов
(Кременчуцький національний Універ�
ситет імені Михайла Остроградського);
Андрій Нещерет (Харківський
національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Ва�
силенка); Олександр Дем'янов (Пол�
тавська державна аграрна академія);
Владислав Піхоцький (Тернопільський
національний технічний університет
імені Івана Пулюя). 

Протягом Всеукраїнської науково�
практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених "Дося�
гнення та перспективи галузі виробниц�
тва, переробки та зберігання сільсько�
господарської продукції" представника�
ми 12�ти закладів вищої освіти було
презентовано 38 доповідей. 

Тематичні напрямки конференції:
інноваційні пропозиції за результатами
проведених наукових досліджень; проб�
леми впровадження результатів науко�
вих досліджень у виробництво; визна�
чення напрямів співробітництва з ма�
шинобудівними підприємствами для
впровадження результатів науково�
дослідних робіт у виробництво; встанов�
лення зв'язків з вищими навчальними
закладами для сумісного проведення
науково�дослідних робіт.

ППррииззооввіі  ммііссццяя  ккооннффееррееннццііїї::
І місце � Тетяна Сіра (Дніпровський

державний аграрно�економічний
університет, тема доповіді "Обґрунтуван�
ня конструктивних параметрів ґрунтооб�
робних робочих органів шляхом аналізу



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 7 CТОР.

ВВссееууккррааїїннссььккіі  ссттууддееннттссььккіі  ооллііммппііааддии  ттаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя

будови тіла біологічного аналогу").
ІІ місце � Ілля Смаглій (Вінницький

національний аграрний університет, те�
ма доповіді "Комбінований ґрунтооб�
робний агрегат ЗЕВС"); Михайло Тріска
(Львівський національний аграрний
університет, тема доповіді "Вдоскона�
лення вібраційного струшувача для зби�
рання волоських горіхів"); Віталій Гикав�
чук (Національний університет біоре�
сурсів і природокористування України,
тема доповіді "Інноваційна технологія
виробництва молока"); Вадим Грицюк
(Національний університет біоресурсів і
природокористування України, тема до�
повіді "Механізація бджільництва");
Дмитро Тонконог (Відокремлений
підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування Ук�
раїни "Ніжинський агротехнічний інсти�
тут", тема доповіді "Вплив музики на
збільшення виробництва молока у

корів"); Микита Пундик (Національний
університет біоресурсів і природокорис�
тування України, тема доповіді "Роботи�
зоване доїння � переваги і недоліки").

ІІІ місце � Віталій Андрущак
(Вінницький національний аграрний
університет, тема доповіді "Мо�
дернізація насоса�дозатора та
дослідження його характеристик при
нейтральному положенні золотника");
Богдан Притула (Львівський національ�
ний аграрний університет, тема доповіді
"Вдосконалення завантажувальної ка�
мери олійного преса"); Роман Заярний
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені Петра Василенка, тема доповіді
"Значення органічних добрив в еко�
логічному землеробстві"); Микола Пус�
товіт (Уманський національний універ�
ситет садівництва, тема доповіді "Шляхи
підвищення точності водіння агрегатів");
Євгеній Ольховий (Уманський
національний університет садівництва,

тема доповіді "Controlled Traffic Farming �
вирішення проблем з переущільненням
ґрунтів"); Костянтин Лісовий (Національ�
ний університет біоресурсів і природоко�
ристування України, тема доповіді
"Мікроклімат у свинарських приміщен�
нях"); Віктор Теслюк (Національний
університет біоресурсів і природокорис�
тування України, тема доповіді "Техно�
логія утримання корів при використанні
доїльної установки фірми GEA"). 

Кращі доповіді рекомендовано до
опублікування у збірнику тез студентів,
аспірантів та молодих вчених ЦНТУ "До�
сягнення та перспективи галузі вироб�
ництва, переробки та зберігання
сільськогосподарської продукції".

Фотографії студентських олімпіад та
науково�практичної конференції можна
переглянути на сторінках ЦНТУ у
соціальних мережах.

ЗЗаа  ммааттееррііааллааммии  ккааффееддррии  ссііллььссььккооггоо��
ссппооддааррссььккооггоо  ммаашшииннооббууддуувваанннняя  ЦЦННТТУУ

(Продовження. Початок на 6й стор.)

5�го березня одночасно в Центрально�
українському національному технічному
університеті та в Донецькому національно�
му технічному університеті (Покровськ)
відбулась ІІІ студентська науково�практич�
на он�лайн конференція "Актуальні проб�
леми економіки фінансів", організована
кафедрою фінансів, банківської справи та
страхування ЦНТУ та кафедрою економіки
підприємства ДНТУ. 

В конференції "Актуальні проблеми еко�
номіки і фінансів", яка традиційно прохо�
дить в форматі відео�зв'язку, взяли участь
студенти та магістранти економічних
спеціальностей ЦНТУ та ДНТУ. На думку за�
вкафедри економіки підприємства До�
нецького національного технічного універ�
ситету, професора Валентини Хобти,
дослідження, які студенти проводять разом
зі своїми науковими керівниками, знання,
які студенти отримали в навчальному про�
цесі та при наукових дослідженнях, надалі
зроблять свій внесок в покращення
національної економіки. 

"Наукові конференції дуже важливі для
студентів, тому що дозволяють усвідомити
проблеми, які існують в суспільстві та в
економіці, � говорить проректор із науко�
вої роботи ЦНТУ, д.е.н., професор Олек�
сандр Левченко. � Під час навчання в
університеті студенти отримують певну ба�
зу теоретичних, професійних і загальних
знань. Під час наукових конференцій сту�
денти дізнаються, за допомогою якого
інструментарію (за допомогою отриманих
знань) можна вирішувати ті чи інші проб�
леми. І коли вони завершать навчання в
університеті та підуть працювати, хто � в

бізнес, хто � в органи державної влади або
місцевого самоврядування, вони вже бу�
дуть вирішувати ці питання на практиці.
Ідеї та пропозиції, отримані на конфе�
ренціях, потім можна буде реалізовувати
під час своєї практичної діяльності.

Тематика конференції досить актуаль�
на в наш час. Зокрема, тема використан�
ня фінансових важелів на місцевому рівні
зараз дуже важлива в умовах децент�
ралізації, коли питання формування
місцевих бюджетів, їх наповнення та ви�
користання переноситься на рівень тери�
торіальних громад. Тема перспектив фон�
дового ринку важлива, тому що без фор�
мування потужного фондового ринку не�
можливо у майбутньому розвивати нашу
економіку. Безумовно, всі питання конфе�
ренції "Актуальні проблеми економіки і
фінансів" цікаві. Без розуміння цих пи�
тань, без вирішення цих питання немож�
ливе залучення інвестицій, неможливе
створення сучасного конкурентоспромож�
ного підприємства. Важливо, щоб студен�
ти вивчали ці питання та ставали ближче
до реальних питань сьогодення економіки
України". 

На думку декана факультету обліку та
фінансів ЦНТУ, професора Наталії Шалімо�
вої, участь в науково�практичних конфе�
ренціях спонукає студентів до розвитку
мислення, та додає досвід, який обов'язко�
во стане в нагоді в подальшій роботі. Саме
тому студенти мають завжди користуватися
нагодою взяти участь в таких заходах. 

Робота ІІІ студентської науково�практич�
ної он�лайн конференції "Актуальні пробле�
ми економіки фінансів" тривала за наступ�

ними напрямками: фінансово�кредитний
механізм регулювання інвестиційно�інно�
ваційного розвитку економіки; актуальні
проблеми розвитку підприємств в умовах
нестабільної економіки; пріоритети і пер�
спективи розвитку банківської системи Ук�
раїни в умовах глобалізації та євроінтег�
рації; податкова політика та податкова сис�
тема держави; бюджетна політика та бюд�
жетна система держави; розвиток фінансів
соціальної сфери; проблеми та перспекти�
ви розвитку страхування в Україні; інфор�
маційно�комунікаційні технології в уп�
равлінні фінансами.

Загалом учасники конференції підготу�
вали 34 доповіді. Частина матеріалів кон�
ференції "Актуальні проблеми економіки
фінансів" була оприлюднена у виступах
студентів і магістрантів ЦНТУ і ДНТУ безпо�
середньо під час відео�мосту між Кропив�
ницьким та Покровськом. Зрештою, всі
студентські доповіді, як повідомила
завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування ЦНТУ, професор Га�
лина Пальчевич, будуть розміщені в
збірнику матеріалів ІІІ науково�практичної
он�лайн конференції "Актуальні проблеми
економіки фінансів". 

"Сьогодні багато молодих людей
поділились результатами своїх наукових
робіт. Впевнена, усім нам було цікаво оз�
найомитися із думками та поглядами сту�
дентів, оскільки саме сьогоднішня молодь
в найближчому майбутньому визначатиме
вектор подальшого розвитку економіки та
фінансів країни", � підсумовує роботу кон�
ференції професор Галина Пальчевич. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

ППоогглляяддии  ссттууддееннттіівв  ннаа  ааккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ееккооннооммііккии  іі  ффііннааннссіівв
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ВВссееууккррааїїннссььккіі  ссттууддееннттссььккіі  ооллііммппііааддии  ттаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя
18 квітня на базі кафедри експлуа�

тації та ремонту машин Центральноук�
раїнського національного технічного
університету проходив ІІ етап Всеук�
раїнських студентських олімпіад зі
спеціальності "Відновлення та підви�
щення зносостійкості деталей і кон�
струкцій" (галузь знань "Механічна інже�
нерія", спеціальність 132 "Матеріалоз�
навство") та зі спеціальності "Транс�
портні технології та засоби в агропро�
мисловому комплексі" (галузь знань "Аг�
рарні науки", спеціальність 208 "Аг�
роінженерія"), а також Міжнародна на�
уково�практична конференція "Підви�
щення надійності машин і обладнання.
Increase of Machine and Equipment
Reliability".

Учасників олімпіад та конференцій
провідали проректор ЦНТУ із наукової
роботи, професор Олександр Левченко;
декан факультету будівництва та транс�
порту ЦНТУ (колишній факультет проек�
тування та експлуатації машин) Володи�
мир Яцун; заступник завкафедри екс�
плуатації та ремонту машин ЦНТУ Сергій
Магопець; професор кафедри експлуа�
тації та ремонту машин Віктор Аулін. 

Завдання кожної з олімпіад склада�
лись із двох частин: розв'язання тестових
завдань основних фахових дисциплін та
письмове вирішення творчих завдань.
Крім цього, учасникам олімпіади "Віднов�
лення та підвищення зносостійкості дета�
лей і конструкцій" пропонувалось � за ба�
жанням та в рамках окремого заліку �
взяти участь в практичному конкурсі за
спеціальністю: виконати зварювання де�
талей електродуговим способом в лабо�
раторії кафедри ЕРМ. 

Переможці та призери ІІ туру Всеук�
раїнської студентської олімпіади зі
спеціальності 

"Відновлення та підвищення зно�
состійкості деталей і конструкцій"

І місце � Максим Ткаченко
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства ім.
Петра Василенка); 

ІІ місце � Роман Поліщук (Хмель�
ницький національний університет), Ва�
силь Вербицький (Центральноук�
раїнський національний технічний
університет), Василь Юрків (Івано�
Франківський національний технічний
університет нафти і газу), Євгеній Заха�
ров (Національний технічний універси�
тет України "Київський політехнічний
інститут ім. І. Сікорського"), Микола Ко�
тов (Запорізький національний
технічний університет), Роман Пишний
(Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пу�
люя), Олексій Тарасов (Приазовський

державний технічний університет); 
ІІІ місце � Роман Ференчук

(Дніпровський державний аграрно�еко�
номічний університет), Руслан Гарбуз
(Національний університет біоресурсів і
природокористування України), Олег
Підлужний (Тернопільський національ�
ний технічний університет імені Івана
Пулюя), В'ячеслав Красносьолов (Мико�
лаївський національний аграрний
університет), Олександр Літостанський
(Таврійський державний агротехно�
логічний університет), Артем Хватов
(Житомирський агротехнічний коледж),
Євгеній Яненко (Житомирський
національний агроекологічний універ�
ситет), Данила Харченко (Кремен�
чуцький національний університет імені
Михайла Остроградського), Дмитро За�
морій (Криворізький державний педа�
гогічний університет). 

Переможці та призери ІІ туру Всеук�
раїнської студентської олімпіади зі
спеціальності "Транспортні технології та
засоби в агропромисловому комплексі"

І місце � Єлизавета Антощенко (Цент�
ральноукраїнський національний
технічний університет); 

ІІ місце � Юлія Вєтушка (Харківський
національний університет міського гос�
подарства ім. О.М. Бекетова), Іван Сла�
тов (Луцький національний технічний
університет), Марія Воловиченко
(Харківський національний авто�
мобільно�дорожній університет), Владис�
лав Жук (Вінницький національний
технічний університет), Володимир Пло�
тиця (Тернопільський національний
технічний університет ім. І. Пулюя), Тетя�
на Юшкевич (Харківський національний
технічний університет сільського госпо�
дарства ім. П.Василенка), Юлія Піщалюк
(Національний університет водного гос�
подарства та природокористування);

ІІІ місце � Тарас Грачов (Центральноук�
раїнський національний технічний

університет), Ярослав Матушевський
(Житомирський агротехнічний коледж),
Максим Калініч (Дніпровський держав�
ний аграрно�економічний університет),
Олексій Бугайов (Кременчуцький
національний університет ім. М. Острог�
радського), Ярослав Кльова (ВП НУБіП
України "Ніжинський агротехнічний інсти�
тут"), Віталій Коркішка (Миколаївський
національний аграрний університет),
Андрій Оліфіренко (Національний універ�
ситет біоресурсів і природокористування
України), Олександр Плющаков
(Таврійський державний агротехно�
логічний університет), Вадим Балаболов
(Житомирський національний агроеко�
логічний університет). 

За результатами конкурсу доповідей
Міжнародної науково�практичної кон�
ференції "Підвищення надійності машин
і обладнання. Increase of Machine and
Equipment Reliability" дипломами
відзначено роботи наступних учасників: 

І місце � Едуард Синдецький (При�
азовський державний технічний універ�
ситет), Василь Юрків (Івано�
Франківський національний технічний
університет нафти і газу), Микита Напо�
лов (Центральноукраїнський національ�
ний технічний університет), Валерія Му�
ковоз (Харківський національний
технічний університет імені Петра Васи�
ленка), Віталій Чернега (Вінницький
національний технічний університет),
Юлія Піщалюк (Національний універси�
тет водного господарства та природоко�
ристування);

ІІ місце � Євгеній Захаров
(Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інсти�
тут ім. І. Сікорського"), Юлія Костюченко
(Ніжинський агротехнічний інститут ВП
НУБіП України), Артем Хватов (Жито�
мирський агротехнічний коледж),
Андрій Романчук (Івано�Франківський
національний технічний університет
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В середині квітня в Центральноук�
раїнському національному технічному
університеті проходила II Міжнародна
науково�практична конференція "Кон�
курентоспроможна модель інноваційно�
го розвитку економіки України". 

Співорганізаторами конференції,
окрім нашого навчального закладу, та�
кож виступили Академія економічних
наук України, Спілка економістів Ук�
раїни, Кіровоградська обласна держав�
на адміністрація, Міська рада міста
Кропивницького і виконавчий комітет,
Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України. А також за�
клади вищої освіти України, Польщі,
Словаччини, Молдови, Лівану, Марокко. 

Пленарне засідання ІІ Міжнародної
науково�практичної конференції "Кон�
курентоспроможна модель інно�
ваційного розвитку економіки України"
відкрив голова оргкомітету, проректор
із наукової роботи ЦНТУ, доктор еко�
номічних наук, професор Олександр
Левченко. Інноваційна складова � над�
звичайно важлива умова для розвитку
економіки країни, відзначив професор
Левченко. Отже, тематика конференції
актуальна як для сьогодення, так й для
майбутнього України. 

"Сама економіка України має досить
високий ресурсний потенціал, � гово�
рить Олександр Левченко, � Проте неба�
гато ефективніше використовувати ре�
сурсний потенціал на інноваційних за�
садах. Наприклад, міжнародні експерти
кажуть: Україна могла б більше зароб�
ляти а сільському господарстві, якби ми
не просто експортували зерно, а пропо�
нували світу результат технологічної пе�
реробки сільськогосподарської про�
дукції. В такому випадку зростатиме до�
дана вартість економіки України, про�
дуктивність праці та рівень ВВП.
Збільшення рівня інноваційності агро�

промислового комплексу позитивно
впливатиме на рівень конкурентоспро�
можності економіки України. 

Наша кафедра економіки, менедж�
менту та комерційної діяльності вивчає
питання людського розвитку, питання
безперервного професійного розвитку.
Ми бачимо проблему в еміграції пра�
цездатного населення країни. Держава
вкладає кошти в шкільну освіту, в про�
фесійну підготовку, роботодавці також
вкладають кошти в розвиток персоналу,
проте працівники можуть залишити Ук�
раїну. Ми бачимо таку тенденцію по ба�
гатьом підприємствам: кваліфіковані
досвідчені працівники виїжджають за
кордон. Безумовно, проблема трудової
еміграції � проблема соціальної безпе�
ки, національної безпеки України. По�
над 70% надходжень до місцевих бюд�
жетів (важливо для децентралізації) � це
надходження від ПДФО. Як формувати�
муться бюджети територій, якщо пада�
тимуть відрахування від працездатного
населення? 

Ми говоримо про необхідність безпе�
рервного професійного розвитку на
інноваційних засадах, про необхідність
створення якісних інноваційних робо�
чих місць. На жаль, зараз в економіці
умови оподаткування, умови відносин
із владою для великого бізнесу прева�
люють над умовами для малого та се�
реднього бізнесу. Проте, ми знаємо, в
провідних країнах світу малий та се�
редній бізнес забезпечує 70% робочих
місць. Малий та середній бізнес вкла�
дає зароблені кошти в ті території, на
яких працює; малий та середній бізнес
більш активно впроваджує сучасні тех�
нології та стартапи. Тому питання мало�
го і середнього бізнесу в контексті інно�
ваційного розвитку економіки також
актуальне. Наведу приклад: ІТ�ком�

панія, де працює 10�15 осіб, за рахунок
продажу в усьому світі однієї
комп'ютерної гри заробляє більше, ніж
ресурсний експорт нашого АПК. Це
свідчить про величезний потенціал
інноваційної економіки". 

Із доповідями на пленарному
засіданні конференції "Конкурентоспро�
можна модель інноваційного розвитку
економіки України" виступив доцент ка�
федри економіки, менеджменту та ко�
мерційної діяльності ЦНТУ, д.е.н. Володи�
мир Сибірцев (тема доповіді: "Освітня
складова збалансованості ринку праці в
умовах інноваційних трансформацій");
доцент кафедри ЕМКД, к.е.н. Юрій Ма�
лаховський (тема доповіді: "Сучасні
особливості формування соціального
капіталу національної економіки");
аспірантка кафедри ЕМКД Анна Криво�
ротенко (тема доповіді англійською мо�
вою: "A knowledge transfer perspective in
higher education") та інш.

Подані на конференцію наукові ро�
боти дотримані в межах наступної тема�
тики: вища освіта як чинник людського
розвитку в умовах інноваційних транс�
формацій; інноваційний розвиток ре�
ального сектору економіки, галузей та
інфраструктури; державне регулювання
інноваційного розвитку економіки:
вітчизняний та міжнародний досвід;
формування та розвиток сучасних інно�
ваційно�інтегрованих структур; соціаль�
но�економічні важелі забезпечення
конкурентоспроможності суб'єктів гос�
подарювання в умовах становлення
інноваційної парадигми розвитку;
кількісні та якісні аспекти розвитку
людського потенціалу в контексті інно�
ваційно�інвестиційних трансформацій;
інформаційно�аналітичне забезпечен�
ня інноваційного розвитку.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ЕЕММККДД

ВВссееууккррааїїннссььккіі  ссттууддееннттссььккіі  ооллііммппііааддии  ттаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя

нафти і газу), Михайло Петровський
(Центральноукраїнський національний
технічний університет), Тетяна Юшкевич
(Харківський національний технічний
університет імені Петра Василенка),
Максима Ткаченка (Харківський
національний технічний університет
імені Петра Василенка), 

ІІІ місце � Валентин Снісаренко (Авто�
транспортний коледж "Криворізький
національний університет"), Ярослав
Матушевський (Житомирський агро�

технічний коледж), Леонід Мельник (Ав�
тотранспортний коледж "Криворізький
національний університет"), Максим
Савчук (Автотранспортний коледж "Кри�
ворізький національний університет"),
Максим Комісаренко (Центральноук�
раїнський національний технічний
університет), Сергій Криницький
(Національний університет біоресурсів і
природокористування України), Руслана
Коваль (Вінницький національний
технічний університет), Дмитро Заморій
(Криворізького державного педа�

гогічного університету), Валерію Батій
(Харківський національний технічний
університет імені Петра Василенка),
Микола Котов (Національний універси�
тет "Запорізька політехніка"), Ігор Лука�
шук (Центральноукраїнський національ�
ний технічний університет). 

Фотографії студентських олімпіад та
науково�практичної конференції можна
переглянути на сторінках ЦНТУ у
соціальних мережах.

ЗЗаа  ммааттееррііааллааммии  ккааффееддррии  ееккссппллууаа��
ттааццііїї  ттаа  ррееммооннттуу  ммаашшиинн  ЦЦННТТУУ

(Продовження. Початок на 8й стор.)

""ККооннккууррееннттооссппррооммоожжннаа  ммооддеелльь  ііннннооввааццііййннооггоо
ррооззввииттккуу  ееккооннооммііккии  УУккррааїїннии""::  ввииккллииккии  ссььооггооддеенннняя
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Web of Science � одна з найбільших у
світі наукометричних баз даних науко�
вих публікацій. Вікно до глобального
світу для кожного сучасного науковця.
Доступ до Web of Science українські ус�
танови отримали відносно недавно, в
2015 році, тому в роботі із базою на�
уковці з України все ще мають певні пи�
тання. Наприклад, існує стереотип, на�
чебто всі публікації у виданнях WoS є
платними та коштують величезні гроші.
Але цей тезис � хибний, запевняє
фахівець з навчання клієнтів інфор�
маційних та аналітичних ресурсів ком�
панії Clarivate Analytics, к.б.н. Ірина Ти�
хонкова. Про особливості роботи із ба�
зою WoS Ірина Тихонкова розповіла на�
уковцям, викладачам та співробітникам
Центральноукраїнського національного
технічного університету під час навчаль�
ного семінару за темою: "Можливості
платформи Web of Science для якісних
наукових досліджень та навчання".
Семінар, якій відбувся минулого тижня в
бібліотеці ЦНТУ, було проведено пред�
ставником компанії Clarivate Analytics
за підтримки Міністерства освіти і науки
України.

Як повідомлялось раніше, Централь�
ноукраїнський національний технічний
університет увійшов до обмеженого ко�
ла ЗВО України, яким за рахунок
Міністерства освіти і науки України було
здійснено передплату прав доступу до
міжнародних наукових баз даних: до на�
укометричної універсальної рефератив�
ної бази даних SCOPUS видавництва
Elsevier та до однієї із найбільших на�
укометричних баз даних Web of Science
компанії Clarivate Analytics. 

ДДлляя  ддооввііддккии: Web of Science (Web of
Science Core Collection) � це рефератив�
на наукометрична база даних, що надає
доступ до бібліографічних даних науко�
вих публікацій з найбільш значимих у
науковому світі періодичних видань,
книг та матеріалів наукових конфе�
ренцій. Також WoS відображає цито�
ваність публікацій, що дозволяє дізна�
тися актуальність тієї чи іншої роботи та
оцінити її вплив на наукову спільноту.

Web of Science дозволяє організову�
вати пошук за ключовими словами, за
окремим автором або за організацією
(університетом). Результат пошуку за
цими критеріями дозволяє оцінити за�
гальну кількість публікацій, кількість ци�
тувань, h�індекс та інші показники. 

Web of Science охоплює матеріали з
природничих, технічних, біологічних,
суспільних, гуманітарних наук і мистец�
тва. Центральна частина платформи

Web of Science Core Collection включає
в себе понад 21 тис. провідних жур�
налів світу, у тому числі майже два де�
сятки українських наукових журналів.
Загалом реферативна база Web of
Science налічує понад 230 тисяч видань
� це 150 млн. документів. 

Проводячи для науковців різних уста�
нов України семінари по роботі із база�
ми Web of Science та іншими продукта�
ми Clarivate Analytics (Journal Citation
Report, EndNote, ResearcherID тощо),
фахівець з навчання клієнтів Ірина Ти�
хонкова відповідає на багато питань
слухачів курсів. За її словами, най�
частіше науковці звертаються з двома
типовими проблемами. 

"Типова складність, про яку запиту�
ють науковці, те, що вони не можуть
знайти в базі робіт за своєю темою, �
розповідає Ірина Тихонкова. � Платфор�
ма Web of Science Core Collection пра�
цює на одній з восьми мов, � до речі, до
бази додано майже 18 тис. документів
українською мовою, � проте первинна
індексація здійснюється лише
англійською. Отже, ви повинні дуже ко�
ректно писати назви, терміни, прізвища
тощо. Краще використовувати інстру�
менти для розширеного пошуку:
фільтри, ключові слова. В базі більше
200 тематичних категорій, знайти мож�
на статті за будь�якою спеціальністю.
Треба навчитися знаходити". 

"Друга проблема: науковці вважа�
ють, що їхні роботи не надрукують без
грошей, � говорить представник ком�
панії Clarivate Analytics Ірина Тихонкова.
� Хоча 70% публікацій виходить саме за
форматом "відкритого доступу", тобто
безкоштовно для авторів. Проблема у
тому, що в інформаційному полі перева�

жають рекламні розсилки та спам, які
нав'язують думку про платність публіку�
вання. Але це не так. Особисто я маю
близько 20 статей в журналах Web of
Science, які було опубліковано безкош�
товно. Інколи науковці вважають, що
безкоштовні статті публікуватимуться
дуже довго, а якщо заплатити кошти �
статтю буде надруковано швидше. Ні, це
теж хибний стереотип. Рецензування
статей що в журналах відкритого досту�
пу, що в журналах традиційного доступу,
однаково потребуватиме часу: тиждень,
два тижні, місяць, два місяці, в залеж�
ності від редакції, але рецензування
все одно буде. Після того, як стаття
пройде рецензування та буде прийнята
до друку, її надрукують відповідно до
черги. Певна черга існує в кожному
журналі. Від дати подачі статті в ре�
дакцію до публікації може пройти від
півроку до півтора року, це нормальний
термін для міжнародних видань. І це та�
кож ніяким чином не залежить від того,
платив автор за публікацію, чи ні". 

Як згадувалось вище, існують дві мо�
делі публікацій в наукових журналах:
"відкритого доступу" або "закритого до�
ступу" (тобто, за передплатою читачів). У
другому випадку читач сплачує певну су�
му за доступ до повного тесту статті. В
першому випадку � автор наперед спла�
чує журналу "плату за публікацію", фак�
тично ту суму, яку видавництво отрима�
ло б від читачів протягом декількох
років. Тоді стаття стає загальнодоступ�
ною, будь�хто може клікнути на поси�
лання та прочитати весь текст (модель
"відкритого доступу", перш за все,
пов'язана з електронними виданнями). 

Зрозуміло, коли стаття знаходиться у

(Продовження. закінчення на 11й стор.)
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відкритому доступі, більше людей мо�
жуть її відкрити та почитати. З іншого
боку, науковці, яким певна стаття
потрібна для роботи, прочитають текст,
навіть якщо за нього треба сплатити.
Найголовніше � контент, а не вид досту�
пу. При якісному контенті науковці,
яким потрібна стаття, обов'язково її
прочитають та процитують. 

Тим не менше, частка публікацій за
моделлю "відкритого доступу" останнім
часом збільшується і зараз складає
30% від загалу. За словами Ірина Тихон�
кової, основною рушійною силою зрос�
тання кількості відкритих наукових
публікацій � фонди, організації чи уста�
нови, що надають гранти за науковими
програми. Часто грантодавці ставлять
вимогу: статі, що публікуються за їхніми
дослідженнями, мають знаходитися у
відкритому доступі. Тому науковцям слід
уважно вивчати вимоги гранту щодо
публікацій та завчасно передбачити
гроші, необхідні для друку статей за мо�
деллю "відкритого доступу" (а в деяких
видавництвах сума публікації може
складати більше 5000 доларів!), в кош�
торисі грантової заявки. Наприклад,
фінансування досліджень за рамковою
програмою ЄС "Горизонт 2020" перед�
бачають обов'язковість публікування
усіх результатів у відкритому доступі. 

Отже, не всі публікації в журналах
наукометричної бази Web of Science
платні (при тому, що сам автор має пра�
во визначити, яку модель публікації об�
рати). Проте всі публікації повинні прой�
ти рецензування. Як розповіла науков�
цям ЦНТУ під час семінару фахівець з
навчання клієнтів інформаційних та
аналітичних ресурсів компанії Clarivate
Analytics Ірина Тихонкова, рецензенти
оцінюють, перш за все: новизну та акту�
альність теми, використання сучасних
методів досліджень, логічність викла�
дення матеріалу, обробку результатів,
мову та оформлення статті, використану
автором(авторами) літературу. Тому ав�
торам важливо самим вивчати
публікації останніх років за темою
досліджень. Без посилань на такі
публікації буде дуже складно опубліку�
вати свої статті. 

Також авторам важливо дотримувати�
ся норм доброчесності: не намагатися
опублікувати одні й ті самі статті (навіть ви�
дозмінені) в різних журналах, дотримува�
тися самоцитування не більше 20% тощо.

На семінарі в ЦНТУ "Можливості
платформи Web of Science для якісних

наукових досліджень та навчання" були
розглянуті питання критеріїв вибору
журналів для публікацій; питання без�
пеки науковців: як не стати жертвою
шахраїв або сумнівних ділків, що пропо�
нують посередницькі послуги за
публікації у виданнях наукометричних
баз даних (насправді у невідомо яких
виданнях). 

"Публікації у "хижацьких" виданнях �
це, перш за все, втрачені результати ва�
шої наукової роботи, тому що ви вже не
матимете право опублікувати цю статтю
повторно в будь�якому авторитетному
виданні, � говорить Ірина Тихонкова. �
Як вберегтися від "хижацьких" жур�
налів? Не довіряти сліпо агресивній
спам�рекламі та самостійно перевіряти
історію журналів по базі Web of Science,
використовуючи ISBN видання".

Під час семінару було розібрано
практичний кейс одного з типових
варіантів використання платформи Web
of Science Core Collection науковцями з
України, які планують виконувати
дослідження за програмами міжнарод�
них грантів. 

Наприклад, науковець в результаті
моніторингу різних програм знайшов
чудовий грант саме за своєю темою на�
укових досліджень. Наприклад, за умо�
вами гранту, який надає уряд Франції,
також потрібна співучасть французький
науковців. Як їх знайти? За допомогою
інструментів пошуку порталу Web of
Science � дуже просто. Спочатку за клю�
човими словами підшукуються
публікації за даною темою. Далі, вклю�
чивши фільтр "території", ви знаходите
статті за темою з певної країни. Потім,
відсортувавши всі публікації за часом
та за кількістю цитувань, ви отримуєте

перелік науковців Франції, які не так
давно публікувалися за потрібною вам
темою. Далі ви можете написати автору
або декільком авторам листи, роз�
повівши про себе та запропонувавши
співпрацю в межах відповідного гранту. 

"Цей алгоритм � не фантазія, � роз�
повідає представник компанії Clarivate
Analytics Ірина Тихонкова. � Є чимало
прикладів того, як українські науковці
таким чином створювали консорціуми з
іноземними колегами". 

"Фактично, Web of Science з'явилась
в Україні наприкінці 2015 року, � гово�
рить Ірина Тихонкова. � Це доволі дорога
база даних, проте передплата за кошти
Міністерства освіти і науки України до�
зволила залучити до роботи з базами
Web of Science чимало вітчизняних за�
кладів вищої освіти. Ми фіксуємо ди�
наміку збільшення кількості запитів з Ук�
раїни на 15�20% щомісяця. Це свідчить
про зростання рівня залучення ук�
раїнських науковців до світової науки". 

Також протягом семінару розгляда�
лись питання підбору тематичних науко�
вих журналів в Journal Citation Report;
використання можливостей безкоштов�
ного референс�менеджера EndNote
base для створення бази публікацій за
темою дослідження та оформлення ста�
тей за форматом певного видання; пи�
тання створення на наповнення
профілю науковця в системі
ResearcherID.

Всі матеріали семінару "Можливості
платформи Web of Science для якісних
наукових досліджень та навчання"
розміщено на сайті бібліотеки ЦНТУ в по�
силанні на 96�сторінкову презентацію. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

(Закінчення. Початок на 9й стор.)
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Група з десяти викладачів чотирьох ка�

федр Центральноукраїнського національ�
ного технічного університету завершила
двохмісячне стажування в Університеті
соціальних та економічних наук в місті
Пшеворськ, Польща (Wyzsza Szkola
Spoleczno�Gospodarcza w Przeworsku).
Програма стажування � "Сучасний універ�
ситет в системі європейської освіти: мето�
ди навчання, науково�педагогічний розви�
ток, дистанційна освіта та інтер�
націоналізація навчального процесу". Та�
кож на минулому тижні, під час перебуван�
ня в Пшеворську делегації нашого нав�
чального закладу, було підписано угоду
про співпрацю між ЦНТУ та WSSG.

Як відомо, стажування є одним з інстру�
ментів підвищення кваліфікації викла�
дачів. Відповідно, викладачі, які зацікав�
ленні удосконалювати власні навички, шу�
кають та знаходять різноманітні варіанти
стажувань, як в Україні, так і за кордоном. 

Восени минулого року старший викла�
дач кафедри загального землеробства
ЦНТУ Катерина Васильковська, вивчаючи
в Відділі міжнародних відносин нашого
навчального закладу пропозиції стажу�
вань від закордонних університетів та ор�
ганізацій, звернула увагу на стажування в
Університеті соціальних та економічних на�
ук польського міста Пшеворськ. Це було
стажування за актуальною в умовах
євроінтеграції України програмою "Сучас�
ний університет в системі європейської
освіти: методи навчання, науково�педа�
гогічний розвиток, дистанційна освіта та
інтернаціоналізація навчального проце�
су". Одна з умов цього стажування � нав�
чання групи осіб, тому до проекту долучи�
лись ще дев'ять викладачів Центральноук�
раїнського національного технічного
університету. Загалом в Університеті
соціальних та економічних наук міста Пше�
ворськ стажувались представники ЦНТУ:

старший викладач кафедри загального
землеробства, кандидат технічних наук
Катерина Васильковська;

доцент кафедри сільськогосподарсько�
го машинобудування, кандидат технічних
наук Олексій Васильковський;

доцент кафедри сільськогосподарсько�
го машинобудування, кандидат технічних
наук Віктор Дейкун;

старший викладач кафедри сільського�
сподарського машинобудування, канди�
дат технічних наук Руслан Кісільов;

доцент кафедри матеріалознавства та
ливарного виробництва, кандидат
технічних наук Олександр Кузик;

доцент кафедри загального землероб�
ства, кандидат сільськогосподарських на�
ук Галина Кулик;

старший лаборант кафедри сільського�
сподарського машинобудування, канди�
дат технічних наук Олена Лузан;

старший викладач кафедри сільського�
сподарського машинобудування, канди�
дат технічних наук Олександр Нестеренко;

доцент кафедри будівельних, дорожніх
машин і будівництва, кандидат технічних
наук Андрій Тихий;

старший викладач кафедри загального
землеробства, кандидат сільськогоспо�
дарських наук Тамара Шепілова.

Програма стажування складалась з двох
частин. Перша � дистанційне вивчення мето�
дичної літератури за вищезазначеною тема�
тикою (для цього всі учасники стажування
від ЦНТУ отримали особисті облікові записи
та паролі доступу до електронної бібліотеки
та moodle�системи дистанційного навчання
WSSG), друга частина � лекції від викладачів
Університету соціальних та економічних наук
безпосередньо в аудиторіях навчального за�
кладу в місті Пшеворськ. 

Як розповіла ініціатор стажування,
старший викладач кафедри загального
землеробства Катерина Васильковська,
лекції в польському університеті читались
майже весь робочий тиждень. Навіть у
день приїзду групи стажистів ЦНТУ до
Пшеворська заняття тривали до десятої
години вечора. Читали лекції викладачі
WSSG, серед яких був й наш співвітчиз�
ник, професор, доктор економічних наук
Ігор Брітченко, який вже декілька років
працює в Університеті соціальних та еко�
номічних наук міста Пшеворськ. 

Блоки навчального курсу програми
стажування "Сучасний університет в сис�
темі європейської освіти…":

"Болонський процес в системі розвитку
вищої освіти в країнах ЄС";

"Інноваційні методи та технології в
освітньому процесі, інтеграція науки та
практики";

"Науково�педагогічний розвиток та
підвищення кваліфікації викладачів";

"Дистанційні технології навчання у
вищій освіті";

"Інтернаціоналізація навчального про�
цесу та академічна мобільність викла�
дачів та студентів: польсько�британський
досвід Wyzsza Szkola Spoleczno�
Gospodarcza";

"Управління знаннями як інноваційна
стратегія управління та прогнозування
розвитку вищої агротехнічної та агро�
номічної освіти".

Також протягом занять стажисти ЦНТУ

отримали від своїх польських колег цікаву
інформацію про те, як науковці польських
закладів вищої освіти працюють із науко�
метричними базами Scopus, Web of
Science, Index Copernicus тощо та дізнались
про зміни кваліфікаційних вимог до викла�
дачів ЗВО Польщі протягом інтеграції
польської вищої школи до освітнього про�
стору ЄС. По завершенні стажування в
польському університеті викладачі ЦНТУ от�
римали сертифікати про успішне прохо�
дження 180�годинного курсу підготовки за
програмою "Сучасний університет в системі
європейської освіти: методи навчання, на�
уково�педагогічний розвиток, дистанційна
освіта та інтернаціоналізація навчального
процесу". Також необхідно відзначити, що
дане стажування відбувалось при сприянні
асоціації "Підтримка українських науковців
в Європейському Союзі".

Знаходячись у місті Пшеворськ в Універ�
ситеті соціальних та економічних наук вик�
ладачі й науковці Центральноукраїнського
національного технічного університету та�
кож мали зустрічі з представниками
керівництва WSSG, в ході яких було підпи�
сано текст (укладеної заздалегідь) угоди
про співробітництво між ЦНТУ та WSSG.
Угода передбачає співпрацю навчальних
закладів у сфері науково�технічного та
культурного розвитку та інтеграції науки,
взаємний обмін інформацією щодо загаль�
ного і фахового навчання тощо. 

Зокрема, в освітньому напрямку
співробітництва планується проводити
обміни викладачів з метою отримання но�
вих знань та вивчення досвіду методики
навчання і професійної діяльності; прово�
дити стажування викладачів та студентів,
спільні наукові та методичні семінари,
конференції, фахові заняття і лекції. Крім
цього, розглядаються шляхи організації
навчання за програмами "подвійних дип�
ломів" в ЦНТУ та WSSG. В рамках наукової
співпраці угодою передбачається прове�
дення спільних наукових заходів та
взаємна публікація наукових праць вик�
ладачів та співробітників навчальних за�
кладів у часописах та періодичних видан�
нях обох університетів. 

ССттаажжуувваанннняя  ппррееддссттааввннииккіівв  ЦЦННТТУУ
вв  ппооллььссььккооммуу  ууннііввееррссииттееттіі
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ССттууддееннтт  ііннжжееннееррннооггоо  ккооллеедджжуу  ЦЦННТТУУ  ппееррееммааггааєє  вв
ууннііввееррссииттееттссььккооммуу  ккооннккууррссіі  33DD��ммооддееллюювваанннняя

В квітні в Центральноукраїнському
національному технічному університеті
відбувся ІІ конкурс 3D�моделювання та
3D�друку, в якому змагались по четверо
студентів кафедри металорізальних
верстатів та систем ЦНТУ та Кропив�
ницького інженерного коледжу ЦНТУ. 

Також організатори конкурсу поєдна�
ли даний захід із профорієнтаційною
кампанією серед студентів третього та
четвертого машинобудівних спеціаль�
ностей інженерного коледжу ЦНТУ. Для
делегації студентів та викладачів коле�
джу було проведено ознайомчі екскурсії
лабораторіями кафедри технологій ма�
шинобудування і кафедри металоріза�
льних верстатів та систем механіко�тех�
нологічного факультету ЦНТУ. 

Як розповів завкафедрою мета�
лорізальних верстатів та систем Андрій
Гречка, у порівнянні із першим конкур�
сом 3D�моделювання зараз оргкомітет
вирішив удосконалити змагальний ас�
пект цього інженерного турніру. Завдан�
ня конкурсу � деталь, яку потрібно було
відтворити в тримірній моделі, розроби�
ли простішим, ніж минулого разу. Тому
що тоді за підсумками конкурсу лише
один учасник встиг виконати завдання
протягом відведеного на розв'язання
задачі часу (власне, він й посів перше
місце). Але ж студентам цікавіше змага�
тися одне з одним, перевірити власні
уміння на фоні інших студентів. Тому ор�
ганізатори запропонували деталь�зав�
дання більш простої форми � із розра�
хунку, що всі учасники конкурсу гаран�
товано зможуть виконати завдання. Пи�
тання лише в методах вирішення задачі,
в інструментарії, що використовують
конкурсанти, та в часі на виконання
завдання. Ще одна відмінність від попе�
реднього конкурсу � до участі запросили
студентів не лише четвертого (випускно�
го) курсу Кропивницького інженерного
коледжу ЦНТУ, а також й студентів треть�
ого курсу коледжу.

Загалом учасниками конкурсу стали
четверо студентів Центральноукраїнсько�
го національного технічного університету:
Дмитро Амбружевич (група ГМ(МВ)�17�
3СК), Олександр Прокопов (ПМ(ТМ)�17�
3СК), Сергій Цируленко (ПМ(ТМ)�18�3СК),
Богдан Завгородній (ПМ(МО)�16�3СК); та
четверо студентів Кропивницького інже�
нерного коледжу ЦНТУ: Антон Василенко,
Всеволод Суворов, Дмитро Некрашевич,
Денис Казарін.

За регламентом змагань студенти

коледжу отримували 10% гандикап по
часу виконання завдання. Саме за цим
правилом й визначився переможець ІІ
університетського конкурсу 3D�моделю�
вання та 3D�друку. Студент ЦНТУ Богдан
Завгородній виконав завдання за 30
хвилин, представник інженерного коле�
джу Дмитро Некрашевич витратив на
вирішення задачі 33 хвилини, проте
завдяки правилу "10% бонусу", журі
конкурсу оголосило переможцем сту�
дента ІІІ курсу Кропивницького інже�
нерного коледжу ЦНТУ Дмитра Некра�
шевича. Третє місце посів студент ЦНТУ
Олександр Прокопов. 

Переможець та призери отримали
нагороди � ексклюзивні медалі, виго�
товлені на обладнанні кафедри мета�
лорізальних верстатів та систем. Решту
учасників заохотили грамотами. Наго�
роджували учеників конкурсу декан ме�
ханіко�технологічного факультету ЦНТУ,
професор Кириченко Андрій та завіду�
вач кафедри металорізальних верстатів
та систем ЦНТУ Андрій Гречка.

Як розповів переможець ІІ універси�
тетського конкурсу 3D�моделювання та
3D�друку, студент третього курсу
спеціальності "Прикладна механіка"
Кропивницького інженерного коледжу
ЦНТУ Дмитро Некрашевич (на фото � по
центру), із тримірним комп'ютерним мо�
делюванням він познайомився не так
давно, на другому курсі навчання в ко�
леджі, коли за програмою їм почали
викладати такий предмет. Звичайно, до
вступу до коледжу Дмитро чув про 3D�
друк, проте безпосередньо з 3D�
графікою зіткнувся вже в навчальному
закладі (вперше наживо роботу 3D�
принтеру побачив також у коледжі). 

За словами Дмитра Некрашевича,
3D�моделювання настільки сильно спо�
добалось і зацікавило, що стало одним
з його хобі. Вдома у вільний час він
постійно створює різноманітні три�
вимірні моделі, якщо щось не вдається �
консультується з викладачами, виправ�
ляє помилки і креслить далі. Дмитро
розмірковує над тим, щоб придбати 3D�
принтер та мати можливість вдома не
лише створювати моделі в 3D, а й розд�
руковувати їх. Після завершення нав�
чання у коледжі Дмитро Некрашевич
планує продовжувати здобувати освіту
за теперішнім фахом і хоче стати інже�
нером. "Якщо майбутня робота буде
пов'язана з 3D�моделюванням та 3D�
друком, я не заперечуватиму", � гово�
рить Дмитро.

Як повідомив один із організаторів
конкурсу, завкафедрою металоріза�
льних верстатів та систем ЦНТУ Андрій
Гречка, враховуючи значний інтерес
студентів університету та коледжу до да�
ного змагання, наступного сезону кон�
курс 3D�моделювання можна буде про�
водити в два тури: спочатку � відбірко�
вий етап для багатьох учасників, а потім
� фінал зі складними та цікавими зав�
даннями для найкращих молодих
спеціалістів із 3D�моделювання. 

До речі, цікаво відзначити, як сла�
лась доля переможця першого універ�
ситетського конкурсу 3D�моделювання
та 3D�друку Костянтина Шараватова.
Він закінчив магістратуру із відзнакою,
поступив і зараз навчається в аспіран�
турі при кафедрі металорізальних вер�
статів та систем ЦНТУ. 

Фотографії конкурсу можна перегля�
нути в альбомі на сторінках ЦНТУ в
соціальних мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв
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Колектив викладачів двох еко�
номічних факультетів Центральноук�
раїнського національного технічного
університету розпочав стажування за
курсом "Методика викладання еко�
номічних дисциплін: порівняльний ас�
пект Польща�Україна", яке було ор�
ганізовано в рамках договору про
співпрацю між ЦНТУ та університетом
"Люблінська Політехніка". Перша части�
на стажування походила на базі
польського навчального закладу.

Сам договір про співробітництво між
Центральноукраїнським національним
технічним університетом та державним
університетом "Люблінська Політехніка"
було підписано восени минулого року,
проте співпрацювати університети по�
чали набагато раніше. У квітні 2018 ро�
ку в нашому навчальному закладі про�
ходила масштабна Міжнародна науко�
во�практична конференція "Конкурен�
тоспроможна модель інноваційного
розвитку економіки України", основни�
ми організаторами якої виступили ЦНТУ
і Комітет Верховної Ради України з пи�
тань бюджету. Крім цього, в організації
та проведенні конференції взяли участь
майже два десятки наукових ор�
ганізацій, представництв органів дер�
жавної влади та місцевого самовряду�
вання, навчальних закладів декількох
країн. Серед них також був й універси�
тет "Люблінська Політехніка". 

За ініціативи кафедри економіки, ме�
неджменту та комерційної діяльності
ЦНТУ, Центральноукраїнський
національний технічний університет та
"Люблінська політехніка" почали пере�
мовини про створення спільної
магістратури, де студенти могли б нав�
чатися за програмами "подвійного дип�
лому". Перемовини зайняли деякий час,
оскільки потрібно було детально узго�
джувати навчальні програми та учбові
плани спільної магістратури. В листо�
паді 2018 року сторони вийшли на укла�
дання договору про співпрацю, який пе�
редбачає навчання за програмами
"подвійних дипломів", стажування вик�
ладачів та студентів, спільну участь у
дослідженнях та наукових конфе�
ренціях, симпозіумах тощо. 

Відповідно до договору про співпра�
цю й було організовано спеціалізоване
стажування "Методика викладання еко�
номічних дисциплін: порівняльний ас�
пект Польща�Україна". Викладачі еко�
номічних факультетів ЦНТУ прибули до
університету "Люблінська Політехніка",
де протягом тижня вивчали досвід

польських колег. Стажування проходили
представники ЦНТУ: доцент кафедри
економіки, менеджменту та комерційної
діяльності, к.е.н. Анна Левченко; 

доцент кафедри економіки, менедж�
менту та комерційної діяльності, к.е.н.
Юрій Малаховський; 

завідувач кафедри економічної те�
орії, маркетингу та економічної кіберне�
тики, д.е.н. Руслана Жовновач; 

ст. викладач кафедри економіки, ме�
неджменту та комерційної діяльності,
к.е.н. Наталія Красножон; 

ст. викладач кафедри економіки, ме�
неджменту та комерційної діяльності,
к.е.н. Тетяна Рябоволик; 

доцент кафедри економіки та
підприємництва, к.е.н. Людмила
Запірченко; 

доцент кафедри економічної теорії,
маркетингу та економічної кібернетики,
к.е.н. Максим Загреба; 

доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування,
к.е.н. Ірина Загреба; 

асистент кафедри економіки, менед�
жменту та комерційної діяльності, к.е.н.
Ілона Царенко.

Як розповіла учасниця проекту Ілона
Царенко, стажування поділено на дві
частини. Перша � заняття в Польщі на
базі університету "Люблінська
Політехніка": чотири тематичні блоки
питань, загальна тривалість лекцій май�
же 150 годин, друга частина (в Україні) �
індивідуальні заняття за допомогою си�
стеми дистанційної освіти польського
навчального закладу. У підсумку стажу�
вання кожен з учасників має підготува�
ти окрему наукову роботу. 

Фактично, дане стажування можна
розглядати як програму підвищення
кваліфікації викладачів економічних
кафедр ЦНТУ. Безперечно, набутий

досвід європейських колег учасники
стажування планують використовувати
в навчальному процесі в ЦНТУ.

Протягом передування в
"Люблінській політехніці" викладачі
ЦНТУ також вивчали методику роботи
польських колег в таких сферах як про�
ведення вступної кампанії, ведення
агітаційної і профорієнтаційної роботи.
Як розповіла Ілона Царенко, дуже ціка�
во та актуально було відвідати лекції,
які проводили не професійні викладачі,
а спеціалісти�практики, яких польський
університет регулярно запрошує для
проведення занять зі студентами. 

Загалом договір про співробітництво
між ЦНТУ та університетом "Люблінська
Політехніка" передбачає можливість
організації стажувань викладачів та
студентів не тільки економічного
профілю. "Люблінська Політехніка" � по�
тужний технічний університет, який має
сучасні лабораторії мехатроніки, робо�
тотехніки, архітектури, автомобілебуду�
вання тощо. Відповідно, викладачів
технічних кафедр нашого університету
зацікавить можливість організації ста�
жувань в польському університеті за
своєю тематикою. 

Для студентів договір між ЦНТУ та
"Люблінською Політехнікою" також на�
дає можливість навчатися у мовних
школах при польському навчальному
закладі. На літніх канікулах вони запро�
шують студентів тих закладів вищої
освіти України, з якими вони співпра�
цюють, на двотижневі курси інтенсив�
ного вивчення польської мови.
Відповідно, студенти Центральноук�
раїнського національного технічного
університету тепер також можуть брати
участь у мовних школа при "Люблінській
Політехніці". 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ееккооннооммііккии,,
ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ккооммееррццііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі  

ССттаажжуувваанннняя  ппррееддссттааввннииккіівв  ФФЕЕММ  ттаа  ФФООФФ  вв
""ЛЛююббллііннссььккіійй  ппооллііттееххннііцціі""



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 15 CТОР.

13 квітня у Центральноукраїнському
національному технічному університеті
проходив обласний етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з програмуван�
ня, що має статус 1/8 фіналу сту�
дентської першості світу з програмуван�
ня АСМ�ІСРС (The ACM International
Collegiate Programming Contest).
Чемпіонат ACM�ICPC проводиться під
егідою Асоціації обчислювальної техніки
та університету Бейлор (США). 

Олімпіада АСМ�ІСРС є творчим зма�
ганням з теоретичної та практичної
підготовки студентів у мистецтві
комп'ютерної алгоритмізації й створен�
ня ефективних програм, що реалізують
обрані алгоритми. В Україні вона прохо�
дить за наказом Міністерства освіти і
науки України з метою активізації нав�
чально�пізнавальної діяльності сту�
дентів та реалізації їх творчих здібнос�
тей, підвищення якості підготовки
фахівців для української економіки, а
також виявлення й відбір обдарованої
студентської молоді для участі у ко�
мандній студентській першості світу з
програмування АСМ�ICPC.

Особливістю і перевагою цієї
олімпіади є те, що перевірку розв'язку
задач (розроблених учасниками про�
грам), формування турнірної таблиці і,
відповідно, визначення переможців
змагання здійснює не журі, а програм�
на система ejudge. Більш того, сама си�
стема фізично знаходиться далеко від
місця проведення олімпіади. Напри�
клад, сервер ejudge Центрального
регіону, до складу якого входить й Кіро�
воградська область, знаходиться на
Сумщині. Тому результати олімпіади є
об'єктивними, а переможцем стає най�
краща, найспритніша, найбільш ерудо�
вана команда студентів�програмістів.

Кожна команда, що складається з
трьох студентів, отримує для розв'язан�
ня 15 задач різного рівня складності.
Змагання тривають п'ять годин, пе�
ревірка розв'язків задач виконується у
режимі он�лайн системою ejudge. 

Розв'язком задачі є написана сту�
дентами програма: файл з вихідним ко�
дом, написаний однією із дозволених
правилами олімпіади мов програмуван�
ня: C, C++, Java, Pascal, C# або Python.
Учасники через Інтернет завантажують
вихідні коди до ejudge. Система ejudge
компілює програми, тестує їх, а потім
або зараховує, або відхиляє.

Цього року в чемпіонаті з програму�
вання взяли участь дев'ятнадцять ко�
манд закладів вищої освіти Кіровоград�

щини: вісім команд у групі технічних
ЗВО, сім � педагогічних, чотири �
юніорська група (коледжі Кіровог�
радської області). За результатами зма�
гань найкращі команди кожної групи
направляються для участі у Центрально�
українському етапі, під час якого коман�
ди ЗВО Черкаської, Дніпропетровської,
Кіровоградської та Полтавської облас�
тей змагатимуться за путівку до фіналу
Всеукраїнського етапу � півфіналу сту�
дентської першості світу з програмуван�
ня АСМ�ІСРС.

За підсумками змагань 2019 року в
групі технічних ЗВО призерами стали
команди:

Команда "Remastered" у складі сту�
дентів ЦНТУ: Шаповалов Артем, Хлистун
Владислав, Кобець Микола (тренер �
к.т.н., старший викладач кафедри кібер�
безпеки та програмного забезпечення
ЦНТУ Коваленко А.С.);

Команда "Master�class" у складі сту�
дентів ЦНТУ: Дробко Олена, Дощенко
Владислав, Мельник Сергій (тренер � вик�
ладач кафедри кібербезпеки та програм�
ного забезпечення ЦНТУ Ладигіна О.А.);

Команда "Raiders" у складі студентів
ЦНТУ: Железняк Богдан, Кірєєв Сергій,
Сніховський Андрій (тренер � викладач
кафедри кібербезпеки та програмного
забезпечення ЦНТУ Конопліцька�Сло�
боденюк О.К.);

Серед команд педагогічних навчаль�
них закладів кращі результати показа�
ли: команда "HelloWorld" у складі сту�
дентів ЦДПУ: Сокол Марина, Мельник
Дмитро, Майоров Микита (тренер � до�
цент Лупан І.В.); команда "BSOD" у
складі студентів ЦДПУ: Сиволап Олек�
сандр, Нога Антон, Філоненко Євгеній
(тренер �  доцент Лупан І.В.); команда

"return_NULL" у складі студентів ЦДПУ:
Горбач Костянтин, Бондаренко Роман,
Москальов Євгеній (тренер �  доцент Лу�
пан І.В.).

Змагання юніорської групи (команди
студентів коледжів) завершилися таки�
ми результатами:

І місце � команда Олександрійського
політехнічного коледжу "OPC�1": студен�
ти Яніна Шляпіна, Вадим Головченко,
Денис Ведерников (тренер � викладач
Кудінович Д.С.).

ІІ місце � команда Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ "NOSB": сту�
денти Дмитро Музиченко, Олександр
Сушков, Євгеній Жук (тренер � викладач
Амеліна М.Г.)

ІІІ місце � команда Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ
"Dream_Team": студенти Ілля Саранчук,
Матвій Возносіменко, Артур Токарський
(тренер � викладач Амеліна М.Г.).

Таким чином, відповідно до встанов�
лених правилами олімпіади квот щодо
представництва ЗВО в Центральноук�
раїнському турі олімпіади, в наступному
раунді турніру, який відбудеться у місті
Дніпро, нашу область представлятимуть
команди "Remastered", "Master�class",
"HelloWorld", "BSOD", "OPC�1", "NOSB".

Разом з тим, у загальному рейтингу
всіх команд, які взяли участь у даному
етапі олімпіади, що має статус 1/8 фіна�
лу АСМ�ІСРС, перше місце здобула ко�
манда студентів ЦНТУ "Remastered".

Більш детальніше про результати
олімпіади можна ознайомитись на веб�
сайті АСМ�ICPC, переглянути фотозвіт
олімпіади можна у FB�спільноті кафедри
кібербезпеки та програмного забезпе�
чення ЦНТУ.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ккііббееррббеезз��
ппееккии  ттаа  ппррооггррааммннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя

ККооммааннддаа  ЦЦННТТУУ  ��  ппееррееммоожжееццьь  11//88  ффііннааллуу  ссттууддееннттссььккооїї
ппеерршшооссттіі  ссввііттуу  зз  ппррооггррааммуувваанннняя  ААССММ��ІІССРРСС
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33��йй  ссееззоонн  ккууррссіівв  ффррааннццууззььккооїї  ммооввии  вв  ЦЦННТТУУ
На початку травня на базі "Франко�

українського культурного центру" ЦНТУ
втрете розпочалися курси інтенсивного
вивчення французької мови, організо�
вані в рамках співпраці університету з
Федерацією обмінів Франція�Україна.
Читає курс професор із Франції Філіп
Паші. Також він є керівником ама�
торської театральної трупи, отже одна з
особливостей його викладання � теат�
ральні постановки за участю студентів.

Співпраця Центральноукраїнського
національного технічного університету
із Федерацією обмінів Франція�Україна
(FEFU) розпочалася у грудні 2016 року,
коли представники FEFU вперше
приїхали до нашого навчального закла�
ду представити студентам свої програ�
ми стажування. Федерація обмінів
Франція�Україна пропонує українським
студентам, молодим науковцям або
викладачам комплексні стажування чо�
тирьох рівнів складності, від простого
проживання у французькій родині з ме�
тою вивчення французької мови, до ро�
боти на підприємстві у Франції або нав�
чання у французькому вищому навчаль�
ному закладі. Також FEFU та "Асоціація
іноземної французької мови Франція�
Україна" через програму FLE: Francais
langue etrangere ("Французька � як іно�
земна мова") організовує на базі ук�
раїнських партнерських навчальних за�
кладів курси французької мови, які чи�
тають викладачі�волонтери із Франції. 

Загалом, FEFU співпрацює із 22 за�
кладами вищої освіти України, проте
"Асоціація іноземної французької мови
Франція�Україна" має лише близько де�
сяти викладачів�волонтерів. Кожен рік

Федерація обмінів Франція�Україна виз�
начає, в яких саме українських універси�
тетах будуть проводитися курси вивчен�
ня французької (перевага надається тим
навчальним закладам, які готують сту�
дентів для подальшого стажування за
програмами FEFU). Третій рік поспіль
Центральноукраїнський національний
технічний університет отримує право
приймати у себе курси інтенсивного
вивчення французької мови.

Займаються на курсах студенти ЦНТУ
та школярі Навчально�виховного
об'єднання №6 (Кропивницький). 

Цьогорічний курс читає професор
Філіп Паші. В 1966 році поступив до
національної школи підготовки вчи�
телів (місто Аррас), потім навчався в ко�
леджі загальної освіти (місто Лілль). От�
римав диплом бакалавра історії та гео�
графії в університеті міста Лілль. Став
професором з французької історії та
географії в коледжі загальної освіти
Лілля. В 1993 році пан Філіп Паші отри�
мав сертифікат CAPES (Certificat

d'Aptitude au Professorat de
l'Enseignement Secondaire) університету
міста Гренобль � сертифікат викладача
закладів середньої освіти. 

Захоплюється театром та з 1972 ро�
ку виступає на аматорських сценах.
Грав у молодіжному театрі міста Хем
(1981�87 рр.), пройшов майстер�клас
театральної практики в коледжі
Марліоз. З 1998 року входив до складу
аматорської театральної трупи "Життя з
полегшенням". 

Після виходу на пенсію (2012 рік),
пан Філіп Паші очолює театральний
клуб коледжу Марліоз. Як викладач�во�
лонтер читає курси FLE ("Французька �
як іноземна мова") іноземцям у
соціальному центрі міста Шамбері. 

За програмами Федерації обмінів
Франція�Україна Філіп Паші вже тричі
працював в Україні. В 2016 році він
викладав в Чернігові, в 2017�18 роках �
у Мелітополі. Крім цього, він створював
театральну майстерню для студентів
Академії архітектури міста Дніпро. 

Відділ міжнародних зв'язків ЦНТУ ра�
зом із англомовними розмовними клуба�
ми факультету економіки та менеджменту
та факультету обліку та фінансів провели
на базі "Українсько�Канадського Центру"
ЦНТУ зустріч зі старшокласниками шкіл
обласного центру, в яких поглиблено вив�
чають англійську мову. Студенти та
аспіранти університету розповіли школя�
рам про особливості економічної освіти в
Україні та Канаді.

Як повідомив один з активних учас�
ників англомовного розмовного клубу фа�
культету обліку та фінансів, доцент кафед�
ри бухгалтерського обліку ЦНТУ Олек�
сандр Гай, основна мета цього заходу �
спілкування наживо зі школярами облас�
ного центру та знайомство школярів з
економічними факультетами ЦНТУ.
Оскільки передбачалось вести спілкуван�
ня англійською, то запросили учнів школи
№34, школи №25 та школи №14, в яких
поглиблено вивчають англійську мову (та�

ких шкіл у Кропивницькому більше, ніж
три, тому організатори планують надалі
проводити подібні зустрічі й для учнів
інших шкіл). Насамперед школярів
привітав (звичайно, англійською) прорек�
тор із наукової роботи ЦНТУ, професор
Олександр Левченко, який розповів гос�
тям про можливості студентів нашого нав�
чального закладу, у тому числі � в навчанні
та стажуванні за кордоном. 

Із доповідями виступили аспірантка ка�
федри економіки, менеджменту та ко�
мерційної діяльності Анна Криворотенко;
студентка четвертого курсу кафедри обліку
та аудиту Карина Курмаз, магістрант кафе�
дри економіки, менеджменту та ко�
мерційної діяльності Ярослав Хоменко. Во�
ни розказали школярам про особливості
підготовки аудиторів та менеджерів в Ка�

наді та Україні: скільки часу потрібно на
навчання, якими навичками мають во�
лодіти фахівці, якою може бути робота та�
ких спеціалістів; чим відрізняються систе�
ми менеджменту в Україні та Канаді, якими
є особливості топ�менеджменту двох
країн. Студенти жваво відповідали на до�
даткові питання школярів, а аспірантка Ан�
на Криворотенко розповіла про власний
досвід стажувань за кордоном.

Крім цього, викладачі ЦНТУ: доцент ка�
федри бухгалтерського обліку Олександр
Гай і викладач кафедри економіки, менед�
жменту та комерційної діяльності Інна
Савіцька надали школярам інформацію
щодо перспектив навчання, стажування
та працевлаштування студентів еко�
номічних факультетів нашого університету. 

ППрроо  ооссооббллииввооссттіі  ннааввччаанннняя  ееккооннооммііссттіівв
вв  УУккррааїїнніі  ттаа  вв  ККааннааддіі..  ААннггллііййссььккооюю



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 17 CТОР.

Кафедра економіки, менеджменту та
комерційної діяльності ЦНТУ провела
англомовний круглий стіл, темою якого
стало обговорення механізмів удоско�
налення співпраці держави та
суспільства в питаннях розвитку
соціальної сфери економіки. В заході
взяли участь викладачі й студенти кафе�
дри ЕМКД, а також гість з Лівану, викла�
дач Американського університету куль�
тури та освіти (Бейрут) Хусейн Набулсі.

Кафедра економіки, менеджменту та
комерційної діяльності Центральноук�
раїнського національного технічного
університету регулярно проводить ком�
плекс заходів, направлених на підви�
щення рівня володіння англійською мо�
вою викладачами та студентами кафед�
ри: англомовні круглі столи, конфе�
ренції, дискусійні клуби. При нагоді до
цих заходів залучаються гості з�за кор�
дону. Зокрема, в 2016 році кафедра
ЕМКД провела англомовний круглий
стіл "Вища освіта, інновації та розвиток
національної економіки"; декілька
років поспіль роках кафедра проводить
обласні науково�практичні конференції
учнівської та студентської молоді "Су�
часний стан економіки України: пробле�
ми та перспективи розвитку", під час
яких учні, студенти та магістранти пре�
зентують доповіді іноземними мовами. 

Чергове зібрання англомовного
круглого столу кафедри економіки, ме�
неджменту та комерційної діяльності
ЦНТУ на тему "Внесок економічної на�
уки у розвиток сучасної медицини: Ук�
раїна та Ліван" розпочалося з приємної
події. Проректор із наукової роботи
ЦНТУ, професор Олександр Левченко
(голова спеціалізованої вченої ради К
23.073.03 нашого навчального закла�
ду) вручив диплом доктора філософії

представнику Американського універ�
ситету культури та освіти / American
University of Culture & Education (Бейрут,
Ліван) Хусейну Набулсі. 

Пан Хусейн Набулсі захистив дисер�
тацію минулого року на засіданні
спеціалізованої вченої ради в ЦНТУ. (Те�
ма дисертації "Механізм регулювання
державно�приватного партнерства у
соціальній сфері", науковий керівник �
доцент кафедри економіки, менедж�
менту та комерційної діяльності ЦНТУ
Юрій Малаховський).

В рамках даного круглого столу було
порівняно практики різних країн та на�
укових шкіл у сфері організування та
удосконалення співпраці держави та
суспільства у питаннях розвитку
соціальної сфери економіки з незмінни�
ми вузловими питаннями: освіта, наука,
культура, медицина. Логічним продов�
женням наукових розвідок у сфері
функціонування комплексного ме�
ханізму регулювання державно�приват�
ного партнерства у соціальній сфері
національної економіки України та

Лівану стало зосередження на пробле�
матиці розвитку її медичного сегменту. 

Представником Американського
університету культури та освіти було
презентовано окремі результати пози�
тивного аналізу сучасного стану діяль�
ності центральних органів державного
управління сферою охорони здоров'я у
цій близькосхідній державі. 

Натомість, нормативні наукові уяв�
лення про перспективи розвитку сучас�
ної "медицини 5П": презиційної, персо�
налізованої, предиктивної, превентив�
ної та партисипаторної, з можливістю
для кожного особисто здійснювати пер�
сональний дизайн власного здоров'я,
удосконалювати тіло, проходити
періодичне діагностування, лікування
на ранніх стадіях захворювання, вибу�
довувати доцільну послідовність попе�
реджувальних оздоровчих заходів � бу�
ло представлено доцентом ЦНТУ Юрієм
Малаховським. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ееккооннооммііккии,,
ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ккооммееррццііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі

9 квітня 2019 року на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 23.073.03
Центральноукраїнського національного
технічного університету відбувся захист ди�
сертації Сергія Дудко на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук. Тема
дисертації: "Мотивація професійного роз�
витку персоналу підприємств на етапі
євроінтеграції України". 

Дисертаційна робота за спеціальністю
08.00.07 � демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика, виконана
в Центральноукраїнському національному
технічному університеті. Науковий
керівник � завідувач кафедри економіки
та підприємництва ЦНТУ, доктор еко�

номічних наук, професор Марина Вален�
тинівна Семикіна.

Офіційними опонентами дисертаційної
роботи виступили: завідувач кафедри
обліку і оподаткування Чернівецького тор�
говельно�економічного інституту Київсько�
го національного торговельно�еко�
номічного університету, доктор еко�
номічних наук, професор Світлана
Дмитрівна Лучик; доцент кафедри уп�
равління персоналом і економіки праці
Хмельницького національного університе�
ту, кандидат економічних наук, доцент Ок�
сана Олександрівна Чернушкіна.

Дисертація присвячена узагальненню
науково�методичних засад і розробці науко�
во�практичних рекомендацій щодо моти�
вації професійного розвитку персоналу
підприємств на етапі євроінтеграції України.

В дисертаційній роботі розкрито
сутність професійного розвитку персона�
лу. Поглиблено характеристику мотивації
професійного розвитку персоналу, визна�
чено її інструменти, механізм, методи і тех�
нології. Здійснено комплексну оцінку тен�
денцій та особливостей мотивації про�
фесійного розвитку персоналу в Україні і в
ЄС на різних економічних рівнях. Вдоско�
налено методичний інструментарій оцінки
персоналу, стану професійного розвитку
працівників, дієвості мотивації. Розробле�
но структурно�функціональну побудову мо�
делі механізму мотивації професійного
розвитку персоналу підприємств, адапто�
ваного до завдань євроінтеграції з ЄС. 

Із дисертацією можна ознайомитися у
бібліотеці Центральноукраїнського
національного технічного університету.

ККррууггллиийй  ссттіілл::  ""ВВннеессоокк  ееккооннооммііччннооїї  ннааууккии  уу
ррооззввииттоокк  ссууччаассннооїї  ммееддииццииннии::  УУккррааїїннаа  ттаа  ЛЛіівваанн""

ЗЗааххиисстт  ддииссееррттааццііїї



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя18 CТОР.

18�19 квітня на базі Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ проходив V
Всеукраїнський конкурс фахової май�
стерності з професії токар серед за�
кладів вищої освіти, що ведуть підготов�
ку молодших спеціалістів. В ювілейному
конкурсі взяли участь 19 студентів нав�
чальних закладів Херсона, Дніпра, Тер�
нополя, Полтави, Кропивницького, Чер�
кас, Дрогобича, Жовтих Вод, Смілої,
Світловодська. 

Цього року традицію проведення да�
ного конкурсу було відновлено після
дворічної перерви. Ще можна відзначи�
ти, що з попередніх чотирьох конкурсів
фахової майстерності з професії токар
2012�16 років, три проходили в нашому
місті на базі засновника цього Всеук�
раїнського конкурсу � Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ (тоді ще за
назви закладу "Кіровоградський маши�
нобудівний коледж КНТУ"). Одного разу
конкурс відбувався в Черкаському
політехнічному коледжі.

19 учасників цьогорічного Всеук�
раїнського конкурсу фахової майстер�
ності з професії токар представляли 11
команд закладів вищої освіти Херсона,
Дніпра, Тернополя, Полтави, Кропив�
ницького, Черкас, Дрогобича, Жовтих
Вод, Смілої, Світловодська. 

Завдання конкурсу складалось з
двох частин, теоретичної та практичної:
комп'ютерного тестування (40 питань)

та виготовлення деталі на універсаль�
ному токарно�гвинторізному верстаті,
відповідно. Практична частина конкур�
су транслювалась у он�лайн режимі в
мережі Інтернет.

Крім цього, організатори конкурсу
провели для учасників майстер�клас з
3D�моделювання та програмування об�
робки на верстаті з ЧПУ фірми HAAS; ек�
скурсію навчальним закладом та ознай�
омили студентів з інших міст з історією
нашого обласного центру та з сучасни�
ми машинобудівними підприємствами
Кропивницького. 

За результатами виконання завдань,
в V Всеукраїнському конкурсі фахової

майстерності з професії токар серед за�
кладів вищої освіти, що ведуть підготов�
ку молодших спеціалістів, переміг сту�
дент Кропивницького інженерного ко�
леджу ЦНТУ Денис Казарін. Друге місце
посів представник Смілянського коле�
джу харчових технологій Руслан Бабич,
третє місце � ще один студент КІК ЦНТУ
Дмитро Некрашевич. 

Також репортаж про відкриття V Все�
українського конкурсу фахової май�
стерності з професії токар можна про�
читати на Інформаційному порталі Кіро�
воградщини "Гречка" gre4ka.info. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ККррооппииввннииццььккооггоо
ііннжжееннееррннооггоо  ккооллеедджжуу  ЦЦННТТУУ

ВВссееууккррааїїннссььккиийй  ккооннккууррсс  ппооввееррттааєєттььссяя  ддоо  ррііддннооїї  ддооммііввккии

На початку 2019 року вийшов друком навчально�методич�
ний посібник "Наукова робота студентів: методичні поради та
рекомендації", автором якого є доцент кафедри економічної
теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноук�
раїнського національного технічного університету, к.е.н. Ро�
ман Яковенко. 

Посібник містить методичні поради щодо організації та
проведення наукової роботи студентів економічних та інже�
нерно�технічних спеціальностей.

В сучасних умовах найвагомішою роллю індивідуальної ро�
боти студентів виступає їх діяльність у сфері наукового пошу�
ку. Науково�дослідна робота студентів дедалі більше набуває
свого виховного та світоглядного значення, особливо на тлі
загальної пасивності молоді, суспільного падіння рівня куль�
тури та обізнаності. Крім виховної функції, наукова робота
студентів сприяє підвищенню мотивації навчального проце�
су, змінює профорієнтаційні пріоритети особистості, приму�
шує студентів поглянути на навчання з іншого боку. В книзі
наведено загальні вимоги щодо оформлення результатів на�
укових досліджень, визначено принципи та етапи творчої
взаємодії студентів з науковими керівниками. Особливе
місце у структурі посібника приділено орієнтовній тематиці
наукових досліджень, яка спроможна розширити коло пізнан�
ня економічної теорії, міжнародних та глобальних еко�
номічних відносин, національної економіки та її державного

регулювання, маркетингу тощо. Навчально�методичний
посібник "Наукова робота студентів: методичні поради та ре�
комендації" розрахований як на студентів, так і на викла�
дачів, що здійснюють керівництво науковою роботою сту�
дентів. Із книгою можна ознайомитись на кафедрі еко�
номічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ддооцц..  ккаафф..  ЕЕТТММЕЕКК  РРооммааннаа  ЯЯккооввееннккаа

ННааввччааллььнноо��ммееттооддииччнниийй
ппооссііббнниикк  ввииккллааддааччаа  ЦЦННТТУУ

19 березня в актовій залі Центральноукраїнського
національного технічного університету проходив півфінал
міського турніру "Молодіжна ліга гумору". Команда ЦНТУ
посіла перше місце півфінальних змагань та стала одним з
фіналістів "Молодіжної ліги гумору" Кропивницького. 

Попередній раунд турніру відбувся в середині грудня мину�
лого року на базі обласного Центру дитячої і юнацької твор�
чості. До півфіналу пробилися шість команд, до складу яких
входять студенти навчальних закладів обласного центру. Зо�
крема, команди Центральноукраїнського національного
технічного університету, Центральноукраїнського державно�
го педагогічного університету, Донецького національного ме�
дичного університету, льотної академії Національного
авіаційного університету та інш. За рішенням журі до фіналу
вийшли всі шість учасників півфіналу. 

Склад команди "Жигулі" студентів Центральноукраїнсько�
го національного технічного університету: Євгеній Шелест
(група ЕК�17 3СК); Софія Бєлік (група МК�18); Вероніка Ах�
мадієва (група АІ�18); Аліна Левченко (група ІС�18); Анна Пуп�
ченко (група ІС�18); Дмитро Казбеков (група КІ�16); Олек�
сандр Вітошко Дмитро Казбеков (група КІ�16). Звукорежисер
команди Богдан Завгородній (група ПМ(МО) 16�3СК). 



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 19 CТОР.

Команда "Совенята" Центральноук�
раїнського національного технічного
університету посіла ІІ місце весняного
сезону ХХІІ чемпіонату міста Кропив�
ницький з "Брейн�рингу" серед сту�
дентів закладів вищої освіти.

Організаторами традиційного
чемпіонату міста з "Брейн�рингу" стали

управління молоді та спорту міської ра�
ди Кропивницького, Кіровоградська об�
ласна Ліга інтелектуального розвитку
(КОЛІР) та громадська організація
"Team Europe Кропивницький". 

У фінальному раунді чемпіонату взя�
ли участь команди Центральноук�
раїнського національного технічного

університету, Центральноукраїнського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка ("Скіф");
Університету сучасних знань ("Еврика");
Кропивницького будівельного коледжу
("Логос"), Кіровоградського медичного
коледжу ім. Є.Мухіна ("Корнеліум"); Еко�
номіко�технологічного інституту імені
Р.Ельворті ("Прайд"); Кропивницького
інституту державного та муніципального
управління ("Феміда"). 

У відбірковому турі команда ЦНТУ під
назвою "Совенята" один бій програла з
рахунком 0:1, натомість інший бій виг�
рала 3:0 та зрештою отримала право на
вихід до наступного раунду. 

В півфіналі "Совенята" перемогли ко�
манду "Прайд" 1:0, проте в фіналі, на
жаль, поступилися студентам Кропив�
ницького будівельного коледжу з
мінімальним рахунком 1:2. 

Срібні призери весняного сезону ХХІІ
студентського чемпіонату міста Кропив�
ницький з гри "Брейн�ринг", команда
Центральноукраїнського національного
технічного університету "Совенята":
Олександр Ткаченко (МТФ, КБ 18), Анас�
тасія Дудченко (ФАЕ, КМ 18), Богдан Зо�
лотухін (МТФ, КБ 18), Олександра Кири�
лова (ФЕМ, МЕ 16), Олексій Таран (ФЕМ,
МЕ 17), Олександр Філіпов (АТФ, АІ 18),
Євген Шаповал (ФЕМ, МЕ 18). Тренер ко�
манди: Вікторія Демчик (ФЕМ, УП15).

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ппррооффссппііллккооввооггоо
ккооммііттееттуу  ссттууддееннттіівв  ЦЦННТТУУ

ППррооффеессоорр  іі  ммааггііссттррааннтт  ЦЦННТТУУ  ппееррееммааггааююттьь  ннаа
ччееммппііооннааттіі  УУккррааїїннии  зз  ддззююддоо  ссеерреедд  ммааййссттрріівв

На початку квітня в Дніпрі проходив V Відкритий чемпіонат
України з дзюдо серед майстрів (ветеранів). В складі команди
Кіровоградської області виступали представники ЦНТУ: про�
фесор кафедри ЕРМ Юрій Кулєшков та магістрант кафедри
ЕМКД Рустам Рахманкулов. Обоє виграли змагання у своїх
вікових та вагових категоріях, чим допомогли збірній Кіровог�
радщини посісти ІІ загальнокомандне місце.

Як повідомив професор кафедри експлуатації та ремонту
машин ЦНТУ Юрій Кулєшков, в змаганнях взяли участь спорт�
смени з України, Білорусі, Грузії, країн Балтії, Молдови, навіть
приїхали борці з Іспанії та Португалії. Збірна Кіровоградської
області налічувала 22 ветерани боротьби дзюдо.  

Загалом представники Кіровоградщини вибороли чотири
золоті медалі в чоловічій сітці чемпіонату. З них дві (тобто,
50%) � на рахунку професора та магістранта Центральноук�
раїнського національного технічного університету. 

Юрій Кулєшков (виступав у категорії М7: вік 60�64 роки, вага
до 74 кг) і Рустам Рахманкулов (виступав у категорії М1: вік 30�
34 роки, вага до 66 кг) не зазнали протягом турніру жодної по�
разки. Професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ
Юрій Кулєшков на шляху до чемпіонського титулу переміг діючо�
го чемпіона світу з самбо серед майстрів Віталія Южакова. 

Магістрант кафедри економіки, менеджменту та ко�
мерційної діяльності (випускник бакалавріату кафедри екс�
плуатації та ремонту машин ЦНТУ) Рустам Рахманкулов чоти�
ри двобої виграв найвищою оцінкою "іппон".

ССррііббнніі  ""ССооввеенняяттаа""



ССССппппоооорррртттт20 CТОР.

“Ñòóäåíòñüêèé â³ñíèê”–

ãàçåòà êîëåêòèâó ñòóäåíò³â,

âèêëàäà÷³â òà

ñï³âðîá³òíèê³â

Öåíòðàëüíîóêðà¿íñüêîãî

íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî

óí³âåðñèòåòó

Ðåäàêòîð: 
Î.Ñ.Âèíîãðàäîâ, 

×ëåíè ðåäêîëåã³¿: 
â³ä ñòóäðàäè —

Îëåêñàíäð Êèðè÷åíêî

Âèõîäèòü 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. 

Ðåºñòðàöiéíèé ÊÃ 0204-Ó.

Çàì. ¹      .
Òèðàæ 400 ïðèì.

Íàøà àäðåñà: 25006, 

ì. Êðîïèâíèöüêèé,

ïð. Óí³âåðñèòåòñüêèé, 8,

ÖÍÒÓ, ðåäàêöiÿ

«Ñòóäåíòñüêîãî âiñíèêà».

Êîìï’þòåðíà

âåðñòêà òà äðóê 

âèêîíàíi â ÐÂË ÖÍÒÓ. 

Ñïîñiá äðóêó

îôñåòíèé.

Óì. äðóê. àðê. – 2.

ППееррееммооггаа  ббееййссббооллііссттіівв  вв  ппеерршшооммуу  ттууррнніірріі  22001199  ррооккуу

ННаа  ффооттоо  ��  ккооммааннддаа  ""BBiiooTTeexxCCoomm��ККННТТУУ""  ��  ппееррееммоожжееццьь  ммііжжннааррооддннооггоо  ттууррнніірруу  зз  ббееййссббооллуу  ""ККууббоокк
ККооллооддииццььккооггоо""  22001199  ррооккуу  

верхній ряд (зліва�направо): Юрій Бойко, Володимир Битяк, Євгеній Жанталай, Андрій Бойко, Дмитро Неліпа, Роман Бой�
ко, Олег Шкатула, Руслан Дейкун, Сергій Штапура, Костянтин Бойко, Денис Бречко, Сергій Лімаренко;

нижній ряд (зліва�направо): Олексій Савченко, Євгеній Поляков, Олександр Сотіріаді, Владислав Косенко, Георгій
Гвритішвілі, Максим Лісницький, Дмитро Лімаренко, Костянтин Чухас, Юрій Швець, Ілля Великий. 

Перша бейсбольна команда міста
Кропивницький "BioTexCom�КНТУ" виг�
рала міжнародний турнір "Кубок Коло�
дицького", який проходив у нашому місті
минулого тижня. Молодіжна команда
обласного центру "BioTexCom�
СДЮШОР" посіла на цих змаганнях ІІІ
місце. В складі обох команд виступають
студенти, викладачі та випускники Цент�
ральноукраїнського національного
технічного університету.

"Кубок Колодицького" започатковано
в 1999 році. Змагання присвячено
пам'яті колишнього заступника началь�
ника облспортуправління та керівника
спортивного клубу "Горн" В'ячеслава
Юхимовича Колодицього. Свого часу
В'ячеслав Колодицький (пішов з життя в
1998 році) працював в складі групи одно�
думців, яка вибудувала фундамент успіху
бейсболу та софтболу Кіровоградщини.

Традиційно змагання проходять в се�
редині квітня, напередодні старту ново�
го бейсбольного сезону, що дозволяє
командам перевірити свій рівень підго�
товки після зимового міжсезоння. 

В змаганнях 2019 року взяли участь

чотири команди: "BioTexCom�КНТУ"
(Кропивницький) � 23�разовий чемпіон
та 21�разовий володар Кубку України з
бейсболу; "BioTexCom�СДЮШОР" (Кро�
пивницький) � срібний призер та
фіналіст Кубку України з бейсболу
2017�18 років; БК "Мінськ" (Мінськ,
Білорусь) � чемпіони Білорусі з бейсболу
останніх років, учасник змагань рівня
Європейських кубків; БК "АТМА"�мол.
(Київ) � молодіжний склад бронзового
призеру чемпіонату України з бейсболу
2018 року.

До фіналу "Кубку Колодицького"�
2019 вийшли команди БК "Мінськ" (три
перемоги � нуль поразок по ходу турніру)
та "BioTexCom�КНТУ" (дві перемоги � од�
на поразка на попередньому етапі зма�
гань). В принциповому, напруженому та
драматичному матчі перемогу із
мінімальної перевагою 2:1 вибороли
бейсболісти міста Кропивницький. 

Також за підсумками турніру двох
гравців команди "BioTexCom�КНТУ"
відзначено індивідуальними нагорода�
ми. Званням "Кращого відбиваючого"
судді нагородили Олександра Сотіріаді,

званням "Кращого захисника" � Владис�
лава Косенко (студент ЦНТУ). 

Головний тренер команди
"BioTexCom�КНТУ" � доцент кафедри
фізичного виховання ЦНТУ, ЗТУ Юрій
Бойко; один з тренерів команди � до�
цент кафедри фізичного виховання
ЦНТУ, ЗТУ Руслан Дейкун. 

В складі першої бейсбольної коман�
ди міста виступають діючі студенти Цен�
тральноукраїнського національного
технічного університету: Костянтин Чу�
хас, Георгій Гвритішвілі, Олексій Савчен�
ко, Владислав Косенко, Андрій Бойко. 

Церемонію нагородження учасників
змагань проводили віце�президент Фе�
дерації бейсболу та софтболу України,
голова комісії Національного
Олімпійського комітету України із
зв'язків із осередками, завкафедрою
фізичного виховання ЦНТУ, доцент Во�
лодимир Ковальов, заступник началь�
ника управління освіти і науки, молоді і
спорту Кіровоградської ОДА Уляна Со�
коленко, головний тренер національної
збірної України з бейсболу Олег Бойко.


