Професор університету Сорбонна Ів Валля:
“Ваші студенти дуже мотивовані до навчання”
У квітні місяці в Центральноук
раїнському національному технічному
університеті працював унікальний про
ект в рамках співпраці ВНЗ із "Феде
рацією обмінів ФранціяУкраїна": пер
ший в навчальному закладі курс інтен
сивного вивчення французької мови,
який читав викладачволонтер із Пари
жу, професор університету Сорбонна Ів
Валля. Студенти від цих курсів у шалено
му захваті, викладачеві із Франції дуже
сподобалося працювати із українськи
ми студентами, керівництво ЦНТУ щиро
налаштовано розвивати співпрацю із
"Федерацією обмінів ФранціяУкраїна",
тобто є певні підстави говорити про те,
що наступного року проект інтенсивних
курсів французької буде продовжено. А
поки що, по завершенню цьогорічних
курсів,професор із Франції Ів Валля
поділився своїми враженнями про на
ших студентів, наше місто, нашу країну.
Для початку нагадаємо, як з'явився
проект співпраці між ЦНТУ та "Феде
рацією обмінів ФранціяУкраїна". Історія
організації "Федерація обмінів Франція
Україна" (FEFU) налічує вже маже 25
років. Починалась вона із соціальногу
манітарних проектів у вигляді допомоги

На фото: слухачі курсів разом із викладачами ЦНТУ та професором Сорбонни Івом
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Криворотенко, Денис Шкляренко, Віталіна Жалдак, Максим Петленко, Олена
Федорченко, Дмитро Головченко. Нижній ряд (зліванаправо): Юлія Хлівна, Владислава
Натальченко, Ів Валля, Лариса Сало, Тетяна Котенко, Марина Прижигалінська.

дітям з України, які потерпіли від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
дітямсиротам та дітям із малозабезпе
чених сімей, які виховуються в школах
інтернатах та дитячих будинках сімейно
го типу. "Федерація…" організовувала
перебування таких дітей під час їхніх
канікул у Франції, у французьких сім'ях.
Згодом діяльність "Федерації…" було

розширено до співробітництва з ук
раїнськими навчальними закладами: це
обміни учнями шкіл, коледжів, ліцеїв
Франції та України; лінгвістичні нав
чальні проекти; обміни студентами, ор
ганізація стажувань наших студентів у
Франції та допомога у навчанні ук
раїнських студентів у Франції.
(Початок. Закінчення на 9 10 11 й стор.)

Ефективне використанняенергоресурсів:
обміни досвідом та пошуки інвесторів
Протягом 12 травня на території Цент
ральноукраїнського
національного
технічного університету тривали галузева
сесія "Енергоефективність. Енергозбере
ження" муніципального інвестиційного
форуму "TIME to INVEST" та однойменна
Всеукраїнська спеціалізована виставка,
одним із співорганізаторів яких також ви
ступає ЦНТУ. В рамках заходів було пре
зентовано проекти, технології, обладнан
ня, спрямовані на зменшення витрат
енергоресурсів, впровадження політики
енергозбереження, розвиток альтерна
тивних джерел енергії.

Нагадаємо, восени минулого року у
нашому
місті
відбулися
перша
спеціалізована виставка "Енергоефек
тивність. Енергозбереження", а також
перший муніципальний інвестиційний
форум "TIME to INVEST". Виставка та фо
рум проходили за підтримки та за учас
тю значної кількості представників Цен
тральноукраїнського (на той час ще
Кіровоградського)
національного
технічного університету. Тому продов
ження заходів було вирішено організу
вати безпосередньо на території нашого
навчального закладу.
(Початок. Закінчення на 7 8 й стор.)

2 CТОР.
13го квітня в Центральноукраїнському
національному технічному університеті в
рамках традиційного щорічного "Дня науки"
проходили наукові конференції викладачів,
аспірантів та співробітників, студентів та
магістрантів навчального закладу.
На запрошення оргкомітету, перед по
чатком пленарного засідання конференції
виступив директор Департаменту інфраст
руктури та промисловості Кіровоградської
обласної державної адміністрації Олек
сандр Корнюша, який розповів про співпра
цю департаменту із науковцями ЦНТУ.
"Країна, яка не розвиває науку, пере
творюється на колонію  сказав свого ча
су Нобелівський лауреат Фредерік Жоліо
Кюрі,  розпочав своє вітальне слово
Олександр Корнюша.  І це абсолютно
точні слова. На початку роботи на посаді
директора Департаменту інфраструктури
та промисловості, я відчув, що наука пере
буває у своєму середовищі, державне уп
равління  у своєму, а виробничники зай
маються своїми справами, і зрозумів, що
потрібно налагоджувати зв'язок між галу
зями. Михайло Іванович Черновол одразу
відгукнувся на мої пропозиції співпраці в
розробці програм розвитку окремих сфер
та втілення наукових розробок регіональ
ного змісту у виробництво. (одним з пер
ших кроків цієї співпраці стало проведен
ня на базі університету спільного круглого
столу на тему "Сучасні технології в промис
ловості, енергетиці та на транспорті
регіону"  прим.) Зокрема, на наступному
засідання обласної ради розглядатиметь
ся розроблена за участі науковців вашого
університету програму інформатизації під
назвою "Електронна Кіровоградщина".
Зрозуміло, що наука, наукове середови
ще, науковці можуть допомагати держав
ному управлінню приймати правильні
змістовні рішення, які матимуть високий
коефіцієнт корисної дії".
Ректор Центральноукраїнського наці
онального технічного університету, профе
сор Михайло Черновол представив ос
новні підсумки наукової роботи універси
тету за 2016 рік.
"Університети відрізняються від інших
закладів освіти саме тим, що не лише готу
ють кадри високої кваліфікації, а ще й
займаються науковою діяльністю,  гово
рить Михайло Черновол.  В наш час зай
матися наукою в Україні не просто, в пер
шу чергу з точки зору фінансування науко
вих досліджень. Проте, незважаючи на за
гальні важкі обставини, наш університет
все ж демонструє позитивну динаміку. Об
сяги виконаних в 2016 році науково
дослідних робіт, порівняно з попереднім
роком, виросли майже на 20%. Кафедри
університету співпрацювали в рамках 67
договорів
про
науковотехнічне
співробітництво із різними підприємства
ми, з установами Національної академії
наук України, іншими установами.
Університет брав участь в розробці
декількох програм розвитку Кіровог
радської області: стратегічного розвитку,
інноваційного розвитку тощо.
Спеціалісти Центру енергозбереження,
енергетичного менеджменту і консалтин
гу, який діє при кафедрі електротехнічних
систем та енергетичного менеджменту,
протягом 2016 року здійснили енергетич
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“Країна, яка не розвиває
науку, перетворюється
на колонію...”
ний аудит семи закладів освіти та
підприємств комунальнопобутового сек
тору. Науковцями університету розробле
но проект обласної програми дорожньої
карти з розвитку відновлюваних джерел
енергії в Кіровоградській області.
На виконання заходів комплексної
програми охорони навколишнього сере
довища, активно співпрацювала із депар
таментом екології облдержадміністрації
сертифікована лабораторія кліматичного
моніторингу кафедри екології та охорони
навколишнього середовища.

задіяно 945 студентів ЦНТУ, до другого ту
ру вийшло 35 студентів, 12 з них вибороли
призові місця (це найкращий показник серед
ВНЗ Кіровоградщини). Також п'ятеро сту
дентів ЦНТУ вибороли призові місця кон
курсів студентських наукових робіт. За уча
стю студентів опубліковано 712 статей, от
римано 20 патентів.
Міністерство освіти і науки України
довірило нашому університету виступати
базовим навчальним закладом при прове
денні фіналів всеукраїнських студентських
олімпіад з чотирьох спеціальностей.

Зараз кафедра аудиту та оподаткуван
ня працює разом із департаментом агро
промислового розвитку ОДА над вивчен
ням особливостей оподаткування сільсько
господарських підприємств різного юри
дичного типу. Дуже серйозна тема, вона
матиме значний резонанс і не лише у нас в
області.
Також університет співпрацює із
міської владою. Наш навчальний заклад
став співорганізатором муніципального
інвестиційного форуму "TIME to INVEST"
(вже у травні цього року на базі ЦНТУ
відбудеться наступна сесія форуму  прим.)
та всеукраїнської виставки "Енергоефек
тивність. Енергозбереження"  2016.
Минулого року наш університет вперше
взяв участь у ІІ турі конкурсувідбору про
ектів наукових робіт молодих науковців за
освітньою програмою імені Жана Мане
Європейського Союзу.
Загалом, протягом минулого року в
університеті було проведено 36 різних науко
вих та науковотехнічних заходів, зокрема,
сім міжнародних та дев'ять всеукраїнських.
Науковцями ЦНТУ видано 14 монографій, 14
навчальних посібників, один підручник,
опубліковано 1244 статті, видано 23 наукові
збірники та збірники тез доповідей.
Звичайно, крім викладачів, участь у на
уководослідній роботі університету також
беруть й студенти. У першому турі Всеук
раїнських студентських олімпіад було

Минулого року в університеті з'явились
нові напрямки наукової роботи, взагалі нові,
яких раніше у нас не було. Наші науковці по
ступово публікуються у міжнародних видан
нях, які входять до наукометричних баз да
них. В рейтингу українських ВНЗ публікацій у
базі Scopus наш університет зробив, можна
сказати, величезний стрибок.
Це дуже коротко про результати нашої
роботи за минулий рік. Дякую вам усім за
все, що нам вдалося зробити в 2016 році,
і сподіваюсь, що 2017го року ми спільни
ми зусиллями зробимо ще більше".
Протягом пленарного засідання конфе
ренції було представлено три доповіді:
"Актуальні питання кібербезпеки" (до
повідач  завідувач кафедри програмуван
ня та захисту інформації ЦНТУ, доктор
технічних наук, професор Олексій
Смірнов); "Стан водних екосистем Цент
ральної України" (доповідач  завідувач
кафедри екології та охорони навколиш
нього середовища ЦНТУ, кандидат
біологічних
наук,
доцент
Ольга
Мєдвєдєва); "Механотроніка і 3D друк у
контексті промислової революції" (до
повідач  завідувач кафедри металоріза
льних верстатів та систем ЦНТУ, д.т.н., про
фесор Андрій Кириченко).
Завкафедрою програмування та захисту
інформації Олексій Смірнов навів факти
кібернетичних злочинів та випадки кіберне
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тичної війни проти України (наприклад, ата
ки комп'ютерних систем управління енерго
постачальних компаній України, хакерські
атаки на урядові сайти тощо), на фоні який
значно зростає роль одних з найбільш
кваліфікованих фахівців у ІТ сфері 
спеціалістів у галузі захисту інформації.
"Сучасні фахівці із захисту інформації
мають бути готові до розробки та прийнят
тя абсолютно нових рішень,  говорить
професор Олексій Смірнов.  Завдяки
підготовці на нашій кафедрі, фахівці
вміють не тільки використовувати існуючі
інструменти, а й створюють інші. Студенти
кафедри власноруч реалізують ключові
алгоритми криптографічного захисту, ма
ють курс лекцій та лабораторні практику
ми зі спеціального курсу математики для
криптографії, реалізують самостійно такі
інструменти, як сніфери мережевих па
кетів, антивіруси (у тому числі мережеві),
тому здатні генерувати власні рішення за
дач в галузі захисту інформації".
Завкафедрою екології та охорони на
вколишнього середовища ЦНТУ Ольга
Мєдвєдєва в контексті аналізу стану вод
них екосистем Центральної України роз
повіла про науководослідну роботу за те
мою "Дослідження екологічного стану
Кременчуцького водосховища в районі
водогону
"ДніпроКіровоград"",
що
здійснюється колективом кафедри еко
логії та ОНС.
Зокрема, проведеними дослідженнями
акваторії, прилеглих територій, рибних ре
сурсів та загального біологічного різно
маніття визначено ряд загрозливих тен
денцій, які найближчим часом можуть
значно погіршити екологічну ситуацію і
навіть зробити цю ситуацію неконтрольо
ваною. Такі загрози роблять надзвичайно

На замовлення сайту Освіта.ua видавни
ча служба "УРАН" склала рейтинг ук
раїнських вищих навчальних закладів за
показниками наукометричної бази даних
SciVerse Scopus: кількість публікацій,
кількість цитувань та індекс Гірша. Цент
ральноукраїнський національний технічний
університет, поперше, вперше потрапив до
такого рейтингу; подруге, одразу посів 105
місце з 136 вищих навчальних закладів.
Повністю рейтинг українських універси
тетів за показниками бази даних SciVerse
Scopus станом на квітень 2017 року наве
дено на сайті Освіта.ua.
Результати обчисленого рейтингу ви
щих навчальних закладів базуються на по
казниках бази даних Scopus, що є інстру
ментом для відстеження цитованості на
укових статей, які публікуються навчаль
ним закладом або його співробітниками.
База даних Scopus постійно індексує по
над 20 тисяч наукових журналів та сотні
книжкових серій.
Станом на квітень 2017 року до бази
даних Scopus включено 136 вищих нав
чальних закладів України, що на дев'ять
вищих навчальних закладів більше ніж у
квітні 2016 року.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні
заклади України розташовані за індексом

актуальним продовження розпочатого
фахівцями кафедри комплексу досліджень.
У доповіді завкафедрою металоріза
льних верстатів та систем ЦНТУ, професо
ра Андрія Кириченко було привернуто ува
гу до тенденцій використання сучасних за
собів виробництва, у тому числі, техно
логій 3D друку, які дозволяють знижати
собівартість дрібносерійного та індивіду
ального виробництва товарів.
Незважаючи на те, що загалом в Україні
відповідні процеси протікають повільно,
кафедра металорізальних верстатів та сис
тем ЦНТУ спрямовує свою науковопрак
тичну діяльність в галузях мехатроніки, ро
бототехніки, верстатів з ЧПУ, 3D друку тощо.
Зокрема, на кафедрі розроблено та виго
товлено єдиний в Україні дослідний зразок
швидкісного дельтаробота для сортуваль
нопакувальних операцій.
В рамках держбюджетної тематики ство
рено унікальний дослідний зразок модель
ного верстата з механізмом паралельної

структури, на якому проходять випробуван
ня різні варіанти компоновок, конструкцій
робочих органів, засоби підвищення геоме
тричної та кінематичної точності. Напрацю
вання фахівців кафедри в галузі мехат
роніки та механізмів паралельної структури
стали основою для розробки прогресивних
конструкцій 3Dпринтерів.
Як відзначив професор Андрій Кири
ченко, науковопрактична діяльність у га
лузях мехатроніки і 3D друку сприяє попу
ляризації науки і техніки, підвищенню пре
стижу інженерних спеціальностей та роз
витку STEMосвіти.
По завершенні пленарного засідання,
робота LI наукової конференції викла
дачів, аспірантів та співробітників Цент
ральноукраїнського національного техніч
ного університету та ХLVІІI наукової конфе
ренції студентів та магістрантів ЦНТУ була
продовжена на кафедрах навчального за
кладу за окремими тематичними секціями.
Підготував Олександр Виноградов.

ЦНТУ наблизився до першої
100 українських ВНЗ за
показниками Scopus
Гірша  показником, що базується на
кількості наукових публікацій і кількості їх
цитувань. Згідно з даними рейтингу, найви
щий індекс Гірша серед університетів Ук
раїни мають Київський національний
університет ім. Шевченка, Харківський
національний університет ім. Каразіна та
Чернівецький національний університет
ім. Федьковича.
В даному рейтингу представлено два
ВНЗ нашої області: Центральноук
раїнський (Кіровоградський) державний
педагогічний університет імені Володими
ра Винниченка (103 місце, минулого року 
100 місце) та Центральноукраїнський
національний технічний університет (105
місце, минулого року  поза рейтингом).
Відповідні показники науковців ЦНТУ:
кількість публікацій у виданнях наукометрич
ної бази даних SciVerse Scopus  41; кількість
цитувань  34; Індекс Гірша (hіндекс) 

4.Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець
чи наукова установа опублікувала N науко
вих статей, кожна з яких була процитована
щонайменше N разів, а решта ж статей були
процитовані менше, ніж N разів.
Для довідки: "Scopus"  бібліографічна і
реферативна база даних, а також інстру
мент для відстеження цитованості статей,
опублікованих в наукових виданнях. База
даних індексує більше 20 000 наукових ви
дань з технічних, медичних та гуманітарних
наук. Також, до бази даних потрапляють
публікації наукових журналів, матеріали
конференцій та книжкових видань. Роз
робником та власником "Scopus" є видав
нича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus",
окрім іншого, використовуються при скла
данні деяких рейтингів провідних універси
тетів світу. Наприклад, Times Higher
Education або QS World University Rankings.
За інформацією сайту Освіта.ua
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В середині квітня Центральноук
раїнський національний технічний універ
ситет проводив фінальні етапи одразу чоти
рьох Всеукраїнських студентських олімпіад
за декількома спеціальностями галузей
знань 0505 "Машинобудування та металоо
бробка" та 1001 "Техніка та енергетика аг
рарного виробництва".
Міністерство освіти і науки України виз
начило Центральноукраїнський національ
ний технічний університет базовим ВНЗ для
проведення ІІ етапу Всеукраїнських сту
дентських конференцій за спеціальностя
ми "Машини та обладнання сільськогоспо
дарського виробництва", "Відновлення та
підвищення зносостійкості деталей і кон
струкцій" (галузь знань 0505 "Машинобуду
вання та металообробка") та спеціальнос
тями "Транспортні технології та засоби в аг
ропромисловому комплексі" і "Процеси,
машини та обладнання агропромислових
підприємств" (галузь знань 1001 "Техніка
та енергетика аграрного виробництва", на
прям "Процеси, машини та обладнання аг
ропромислового комплексу").
Також паралельно олімпіадам відбулися
ХІ Всеукраїнська науковопрактична кон
ференція студентів, аспірантів та молодих
учених "Підвищення надійності машин і об
ладнання" та науковопрактична конфе
ренція "Досягнення та перспективи галузі
сільськогосподарського виробництва".
Фінали студентських олімпіад за цими
спеціальностями в нашому навчальному
закладі відбуваються далеко не в перше,
деякі, взагалі, вже мають більш, ніж 10
річну історію, традиційно вони проходять на
базі кафедри експлуатації та ремонту ма
шин і кафедри сільськогосподарського ма
шинобудування.
Студентів технічних вищих навчальних
закладів України та їхніх керівників, які
завітали до нашого університету, перед
стартом олімпіад привітали проректор
ЦНТУ із наукової роботи, професор Олек
сандр Левченко, декан факультету проекту
вання та експлуатації машин Володимир
Яцун, професор кафедри експлуатації та
ремонту машин Віктор Аулін, завкафедрою
сільськогосподарського машинобудування
професор Микола Свірень та інш.
"Наш університет пишається тим, що до
нас на олімпіади та конференції приїхали
представники 23 вищих навчальних за
кладів з різних куточків України,  зазначив
професор Олександр Левченко.  Дуже
приємно, що студентські олімпіади та кон
ференції з кожним роком не втрачають, а
навпаки, набувають популярності та авто
ритету, про що свідчить зростання кількості
учасників. Велика кількість учасників ІІ ета
пу студентських олімпіад говорить про по
тенціал технічної освіти, інженерної освіти,
це дуже важливо з огляду на те, що всі інно
ваційні зрушення у світі відбулись та відбу
ваються завдяки технічним наукам, інже
нерній думці та технологіям. Хочу побажати
учасникам олімпіад проявити усі ваші знан
ня, які ви отримали від своїх викладачів, а
учасникам науковопрактичних конфе
ренцій  побажати гарних дискусій та нових
ідей, щоб ці ідеї надихали вас на подальші
дослідження".
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Всеукраїнські
студентські олімпіади
та конференції у ЦНТУ

Фінали Всеукраїнських студентських
олімпіад "Процеси, машини та обладнання
агропромислових підприємств", "Машини
та обладнання сільськогосподарського ви
робництва", "Транспортні технології та за
соби в агропромисловому комплексі" про
ходили в два тури: у першому турі студенти
розв'язували тестові завдання з основних
фахових дисциплін, у другому  вирішували
письмове творче завдання. Олімпіада
"Відновлення та підвищення зносостійкості
деталей і конструкцій" додатково мала й
третій тур, який полягав у перевірці прак
тичних навичок зі спеціальності, шляхом
виконання завдання із зварювання дета
лей електродуговим способом.
Поки студенти були зайняті розв'язуван
ням завдань, їхні керівники поділилися
спогадами, думками та враженнями про
студентські олімпіади.
Олександр Тихонов, доцент кафедри ре
монту машин Харківського національного
технічного університету сільського госпо
дарства імені Петра Василенка, розповів
про історію створення студентської
олімпіади "Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва".
"До 2003 року такої олімпіади в Україна
взагалі не існувало,  згадує Олександр Ти
хонов.  Тому було поставлено завдання за
початкувати студентські олімпіади із такої
спеціальності. Навіщо вони були потрібні?
Наука потребує поповнення у вигляді моло
дих вчених, а за допомогою студентських
олімпіад та наукових конференцій сту
дентів можна виявити обдаровану молодь!
Лише в змаганні між такими ж студентами
таких самих спеціальностей інших вищих
навчальних закладів можна знайти талано
виту молодь, яка вміє думати головою. Ко
ли ми примічаємо талановиту молодь на
олімпіадах, ми сприяємо їхній творчій

діяльності та направляємо на шлях, рухаю
чись яким вони можуть стати вченими. Ме
та студентських олімпіад  знайти найкра
щих серед кращих. Призери та переможці
олімпіад стають ближче до науки, зростає
їхня зацікавленість продовжувати навчати
ся на високому рівні. Крім цього, участь в
студентських олімпіадах також враховують
ся як додаткові показники при вступі до
аспірантури".
"Особисто я вперше приїхав на
олімпіаду до вашого університету, але сту
денти нашого інституту беруть участь в та
ких олімпіадах тут вже вчетверте, тому чув
багато відгуків,  розповідає представник
кафедри експлуатації машин та технічного
сервісу
відокремленого
підрозділу
Національного університету біоресурсів і
природокористування України "Ніжинський
агротехнічний інститут" Ілхом Махмудов. 
Найчастіше чути відгуки студентів про то,
що їм було цікаво! Коли студенти спілкують
ся зі студентами інших навчальних за
кладів, вони стикаються із питаннями, які,
можливо, раніше не вивчали у нас в інсти
туті. Це спілкування надає студентам
імпульс вивчати щось нове, дізнаватися
про щось нове, розвиватися у тому чи іншо
му напрямку. Такі олімпіади стимулюють
бажання студентів вивчати більше, ніж пе
редбачає звичайна навчальна програма.
Це цікаво та корисно для освітнього проце
су студентів. Також студентам важливо
оцінити під час олімпіади власний конку
рентний рівень на фоні однолітків з інших
навчальних закладів України".
"Студенти та викладачі нашого універси
тету регулярно беруть участь в олімпіадах
або науковопрактичних конференціях у
вашому ВНЗ, і вони високо оцінюють
рівень організації цих заходів,  говорить
(Продовження на 5 й стор.)
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Всеукраїнські студентські олімпіади та конференції в ЦНТУ
(Продовження. Початок на 4 й стор.)
доцент кафедри сільськогосподарських ма
шин Вінницького національного аграрного
університету Анатолій Грицун.  Кожен ви
щий навчальний заклад має власні наукові
школи та наукові напрями, відповідно, про
водить навчальний процес у тому розрізі
програми, у якому він сильніший. Це при
родно. Але під час олімпіад та конференцій
студенти, завдяки можливостей спілкуван
ня, розширюють свій освітній кругозір. Такі
заходи сприяють обміну думками, обміну
досвідом, тому їх потрібно організовувати
якомога частіше".
Як розповів доцент кафедри ремонту
машин
Харківського
національного
технічного університету сільського госпо
дарства імені Петра Василенка Олександр
Тихонов, наш Центральноукраїнський (по
передня назва  Кіровоградський) націо
нальний технічний університет було обрано
базовим ВНЗ для проведення ІІ етапу Все
українських
студентських
олімпіад
відповідно думки провідних науковців
профільних наукових напрямів.
"Наприклад, олімпіада зі спеціальності
"Машини та обладнання сільськогоспо
дарського виробництва" проходить у вашо
му університеті на базі кафедри сільського
сподарського машинобудування з 2006 ро
ку,  говорить Олександр Тихонов.  Більше
десяти років в одному ВНЗ. Про що це
свідчить? Про те, що у вас є відповідна ба
за, є науковці, які можуть щось показати і
чомусь научити. Базовий ВНЗ тієї чи іншої
олімпіади обирає Міністерство освіти і на
уки України, але за рекомендацією
провідних науковців відповідної галузі. На
уковці знають, де знаходиться потужна ба
за та рекомендують МОН, де саме краще
провести олімпіаду. Критерії відповідності:
потужна наукова школа, достатня ма
теріальна база і можливості організувати
роботу та проживання великої кількості
гостей  учасників олімпіад.
Тобто, колективна думка провідних вче
них: ЦНТУ має усі можливості для того, щоб
проводити одразу декілька Всеукраїнських
олімпіад, що ваш університет й робить про
тягом вже більше 10 років".
До речі, кожен з вищезгаданих наукових
керівників студентів згадав чимало при
кладів того, коли призери олімпіад від їхніх
ВНЗ ставали науковцями.
"Мій колишній студент Іван Рибалко у
2010 році посів ІІІ місце на олімпіаді в
КНТУ за спеціальністю "Відновлення та
підвищення зносостійкості деталей і кон
струкцій",  розповідає доцент ХНТУСГ
Олександр Тихонов,  Зараз він вже канди
дат технічних наук, старший викладач на
шої кафедри ремонту машин, лауреат
премії Верховної Ради України. Сьогодні у
вашому університеті також проходить
олімпіада за спеціальністю "Транспортні
технології та засоби в агропромисловому
комплексі". На цю олімпіаду від нашого
університету разом зі студентами приїхав

науковий керівник Андрій Кравцов, мій ко
лишній магістрант, кандидат технічних наук,
докторант. Колись він також був в призерах
олімпіади, а зараз вже привіз на олімпіаду
своїх студентів".
Зокрема, по кафедрі експлуатації ма
шин та технічного сервісу "Ніжинського аг
ротехнічного інституту" НУБіП України, як
розповів Ілхом Махмудов, як мінімум, троє
колишніх учасників ІІ етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад вже стали кандида
тами наук, працюють викладачами на ка
федрі, двоє нещодавно закінчили навчан
ня в аспірантурі та готують дисертації, а
один колишній призер олімпіади вже є док
тором технічних наук, викладає в
Національному університеті біоресурсів і
природокористування України.
"Учасники ІІ етапу Всеукраїнських
олімпіад, дійсно, є найкращими студентами
за своєю спеціальністю,  додає доцент
Вінницького національного аграрного
університету Анатолій Грицун.  Вони стають
не лише науковцями, а й також дуже потуж
ними виробничниками, керівниками
підрозділів виробничих підприємств, ліде
рами галузі у впровадженні нових передо
вих технологій".
Як розповів доцент кафедри металургії
та технології зварювального виробництва
Приазовського державного технічного
університету (місто Маріуполь) Олександр
Бєлік, він є постійним учасником та гостем
олімпіад за спеціальністю "Відновлення та
підвищення зносостійкості деталей і кон
струкцій" з 2006 року. Перші олімпіади
приймала кафедра експлуатації та ремонту
машин КНТУ, потім на деякий час олімпіади
"переїхали" до Приазовського державного
технічного університету, потім МОН знову
визначило КНТУ базовим ВНЗ для прове
дення олімпіад за цією спеціальністю.
На думку Олександра Бєліка, за цей час
рівень організації олімпіад в ЦНТУ лише
покращився. Що стосується відношення
студентів до таких заходів, то вони, звичай
но, виявляють зацікавленість виграти при
зове місце. Для того, щоб продемонструва
ти якомога кращі результати, студенти час
то вивчають додаткові теми, читають додат

кову навчальну літературу, тренуються ви
конувати практичні завдання, тобто, пра
цюють над підвищенням власного рівня
знань.
У підсумку наводимо перелік пере
можців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад, визначених автори
тетним складом журі.
На базі кафедри експлуатації та ремонту
машин
Олімпіада за спеціальністю "Транспортні
технології та засоби в агропромисловому
комплексі":
І місце  Олександр Гришайло
(Харківський національний автомобільно
дорожній університет).
ІІ місце  Валентина Василик (Вінницький
національний технічний університет);
Мар'яна Януш (Тернопільський національ
ний технічний університет ім. І.Пулюя); Ар
тем Єрмалаєв (Центральноукраїнський
національний технічний університет).
ІІІ місце  Микола Кривобочек (Жито
мирський національний агроекологічний
університет); Ольга Рудик (Автотранспорт
ний коледж "Криворізький національний
університет"); Каріна Славгородська
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства ім.
П.Василенка); Олександр Степанов (Цент
ральноукраїнський
національний
технічний університет); Сергій Лень (Мико
лаївський національний аграрний універ
ситет); Євген Топільов (Дніпропетровський
аграрноекономічний університет).
Олімпіада за спеціальністю "Відновлен
ня та підвищення зносостійкості деталей і
конструкцій"
І місце  Віталій Мірний (Центральноук
раїнський національний технічний універ
ситет).
ІІ місце  Таїсія Акритова (Запорізький
національний технічний університет); Мак
сим Волков (Тернопільський національний
технічний університет ім. Івана Пулюя);
Дмитро Балянда (Хмельницький національ
ний університет); Михайло Іванків (Івано
Франківський національний технічний
університет нафти і газу); Віктор Івлєв
(Продовження. Закінчення на 6 й стор.)
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Всеукраїнські студентські олімпіади та конференції в ЦНТУ
(Закінчення. Початок на 4 5 й стор.)
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства ім. Пе
тра Василенка); Олександр Панченко
(Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут").
ІІІ місце  Євген Омельченко (Одеський
національний політехнічний університет);
Костянтин Бучковський (Вінницький
національний технічний університет); Олек
сандр Лопата (Національний технічний
університет
України
"Київський
політехнічний інститут" ім. Ігоря Сокорсько
го); Руслан Матвійчук (Житомирський
національний агроекологічний універси
тет); Анатолій Репашевський (При
азовський державний технічний універси
тет); Валентин Тульчій (Миколаївський
національний аграрний університет).
На базі кафедри сільськогосподарсько
го машинобудування
Олімпіада за спеціальністю "Процеси,
машини та обладнання агропромислових
підприємств"
І місце  Віталій Липченко (Центрально
український національний технічний
університет).
ІІ місце  Максим Шахов (Вінницький
національний аграрний університет); Іван
Джигановський (Львівський національний
аграрний університет); Антон Сідельник
(Сумський національний аграрний універ
ситет); Олександр Диба (Уманський
національний університет садівництва).
ІІІ місце  Ігор Упиренко (Центральноук
раїнський національний технічний універси
тет); В'ячеслав Пирогов (Харківський
національний
технічний
університет
сільського господарства імені Петра Васи
ленка); Антон Сірик (Відокремлений підрозділ
НУБіП "Ніжинський агротехнічний інститут");
Андрій Ціома (Кременчуцький національний
університет ім. М. Остроградського); Олек
сандр Звягинцев (Миколаївський національ
На базі кафедри програмування та захис
ту інформації Центральноукраїнського
національного технічного університету відбу
лась ІІ Міжнародна науковопрактична кон
ференція "Інформаційна безпека та
комп'ютерні технології", участь в якій взяли
понад 130 представників шести країн: докто
ри та кандидати наук, аспіранти, студенти,
слухачі Малої академії наук учнівської мо
лоді, представники наукововиробничих
підприємств та підприємств ІТгалузі.
На початку роботи конференції із віталь
ним словом виступили голова оргкомітету
конференції проректор із наукової роботи
ЦНТУ, д.е.н., професор Олександр Левченко та
заступник голови оргкомітету конференції, до
цент кафедри програмування та захисту
інформації ЦНТУ, к.т.н. Єлизавета Мелешко.
Мета даної конференції  інтеграція зусиль з
впровадження
результатів
наукових
досліджень, встановлення творчих контактів і
розширення наукових зв'язків у галузях інфор
маційної безпеки та комп'ютерних технологій.
Протягом виступів доповідачі поділилися
теоретичними та практичними результатами
своїх досліджень, пов'язаних з інфор
маційною безпекою, програмуванням та
комп'ютерними системами штучного інте

ний аграрний університет).
Олімпіада за спеціальністю "Машини та об
ладнання сільськогосподарського виробниц
тва"
І місце  Олександр Козачок (Сумський
національний аграрний університет).
ІІ місце  Богдан Бойчук (Луцький
національний технічний університет);
Сергій Дурман (Таврійський державний аг
ротехнологічний університет); Богдан Сіряк
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені
Петра Василенка); Олексій Стехно
(Національний університет біоресурсів і
природокористування України).
ІІІ місце  Юрій Ванжула (Вінницький
національний аграрний університет); Ігор
Коцюк (Тернопільський національний
технічний університет ім. Івана Пулюя); Ан
тон Горун (Дніпропетровський державний
аграрноекономічний університет); Олексій
Ходарін (Миколаївський національний аг
рарний університет); Микола Прозор (Цент
ральноукраїнський національний техніч
ний університет).

За підсумками ХІ Всеукраїнської науко
вопрактичної конференція студентів,
аспірантів та молодих учених "Підвищення
надійності машин і обладнання" найкращи
ми доповідями визначено виступи наступ
них студентів: Антон Ройтих, Харківський
національний
технічний
університет
сільського господарства імені Петра Васи
ленка, тема роботи: "Експериментальна
оцінка залежності коерцитивної сили від
механікогеометричних характеристик де
талі" (науковий керівник  д.т.н., професор
О.С. Гринченко); Лілія Монастирська,
ХНТУСГ, тема роботи: тема: "Вибір зерноз
бирального транспортного комплексу з за
стосуванням логістичного підходу" (науко
вий керівник  к.т.н., доцент, А.Г. Кравцов).
Фотоальбом студентських олімпіад та на
уковопрактичних конференцій на кафедрі
експлуатації та ремонту машин і кафедрі
сільськогосподарського машинобудування
ЦНТУ можна переглянути на сторінках
університету у соціальних мережах.
Підготував Олександр Виноградов.

Конференція “Інформаційна
безпека та комп’ютерні
технології”
лекту (особлива увага приділялася обгово
ренню питань інформаційної безпеки). Учас
ники конференції готували доповіді за на
прямами: інформаційна безпека держави,
суспільства та особистості; програмування та
інформаційнокомунікаційні технології; інте
лектуальні системи та штучний інтелект.
В перший день конференції із доповідями
виступали доктори та кандидати наук, викла
дачі та аспіранти, на другий день доповідали
представники наукововиробничих підпри
ємств ІТгалузі та студенти. Загалом, ма
теріали для ІІ Міжнародної науковопрактич
ної конференції "Інформаційна безпека та
комп'ютерні технології" підготували 133
представника 40 навчальнонаукових за
кладів, установ та організацій України, Грузії,
Білорусі, Росії, Азербайджану та Молдови.

Серед учасників конференції з України були
науковці, викладачі та студенти з Кропив
ницького, Києва, Вінниці, Дніпра, Житомира,
Запоріжжя, Львова, Харкова, Одеси, Сум,
Черкас та Миколаєва.
Учасники конференції виявили жвавий
інтерес до обговорюваних тем, підтримували
дискусії та задавали безліч питань доповіда
чам, а також висловили бажання продовжу
вати брати участь в подібних заходах кафед
ри програмування та захисту інформації
ЦНТУ. За результатами ІІ Міжнародної науко
вопрактичної конференції "Інформаційна
безпека та комп'ютерні технології" видано
друкований та електронний збірник тез, що
містить більше 100 тез доповідей.
Єлизавета Мелешко, к.т.н., доцент кафедри
програмування та захисту інформації ЦНТУ.

Інформаційна сторінка
(Продовження. Початок на 1 й стор.)
Цього разу під час виставки понад 30
підприємств та організацій представили
товари та послуги, яки поєднані однією
метою  енергозбереження. На виставці
презентували опалювальне обладнання,
що працює на альтернативних від природ
ного газу видах палива; теплові насоси;
сучасні технології та матеріали для
будівництва або утеплення приміщень;
електротранспорт (скутери, автомобілі,
тролейбуси); засоби для економії енергії:
побутові та промислові LEDсвітильники.
Банківські установи презентували для
громадян або організацій кредитні про
грами для проектів з енергозбереження.
Декілька експозицій було облаштовано
співорганізаторами виставки, Центрально
українським національним технічним
університетом. Зокрема, представники ка
федри будівельних, дорожніх машини і
будівництва ЦНТУ презентували екологічні
та енергоефективні матеріали для виготов
лення будівельних конструкцій. Фахівці ка
федри електротехнічних систем та енерге
тичного менеджменту ЦНТУ представили
обладнання, що використовується в роботі
лабораторії енергоаудиту та універси
тетського Центру енергозбереження, енер
гетичного менеджменту і консалтингу.
Галузеву секцію муніципального інвес
тиційного форуму та спеціалізовану вистав
ку "Енергоефективність. Енергозбережен
ня" відвідали очільники міста та області: го
лова Кіровоградської облдержадміністрації
Сергій Кузьменко; міський голова Кропив
ницького Андрій Райкович; секретар
міської ради Андрій Табалов, директор Де
партаменту інфраструктури та промисло
вості Кіровоградської обласної державної
адміністрації Олександр Корнюша.
Як зазначив міський голова Кропив
ницького Андрій Райкович, форум та вис
тавка "Енергоефективність. Енергозбере
ження" важливі та актуальні для міста з
точки зору залучення інвестицій, капіталу
та інтелекту в енергозберігаючі технології.
"Сьогодні ми приділяємо велику увагу пи
танню інвестування в енергозберігаючі
технології комунального сектору нашого
міста,  зауважив під час виступів Андрій
Райкович.  Нам треба спільно із євро
пейськими фінансовими структурами в
найкоротший термін реалізувати заходи із
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Ефективне використання
енергоресурсів: обміни
досвідом та пошуки
інвесторів

енергозбереження, суттєво знизити спо
живання теплової енергії, електроенергії
для житлових будинків та комунальних за
кладів. Цей шлях повинен до того ж бути
швидким і ефективним. У нас у місті є
технічний університет, ми маємо фахових
працівників наукового сегменту, еко
номістів, які здатні розробляти та впрова
джувати проекти із енергозбереження від
початку до завершення. Тому я хочу поба
жати вам, щоб ваші наукові ідеї, розроб
ки, інвестиційні проекти були впрова
джені у виробництво та реалізовані. Впев
нений, що на наступному етапі наш форум
отримає перехід від теоретичних презен
тацій до практичного впровадження".
На думку секретаря міськради Кропив
ницького Андрія Табалова, органи влади
та місцевого самоврядування мають
більше перейматися великими енергоз
берігаючими проектами, натомість кожен
мешканець міста може зробити свій вне

сок, реалізувавши невеликий особистий
проект. Наприклад, перевівши опалення
приватного домоволодіння на альтерна
тивні види палива, замінивши у себе вдо
ма усі лампи розжарювання на енергоо
щадні світлодіодні та інше.
За словами голови КОДА Сергія Кузь
менко, Кабінет міністрів України стимулює
підприємства, організації або окремих
громадян до розумного використання
енергетичних ресурсів, через програми
"теплих кредитів", "зелених тарифів" тощо,
також Уряд стимулює зниження викорис
тання природного газу та перехід на аль
тернативні джерела енергії. "Сподіваюсь,
науковий і технічний потенціал, який має
наша країна, та який, у тому числі, пред
ставлено сьогодні на виставці,  зауважив
Сергій Кузьменко,  буде використано для
вирішення задач із енергозбереження, що
стоять перед областю, перед містом".
Проректор із наукової роботи Цент
ральноукраїнського національного тех
нічного університету, професор Олександр
Левченко привітав гостей муніципального
інвестиційного форуму та спеціалізованої
виставки "Енергоефективність. Енергозбе
реження" і запросив підприємства та ор
ганізації до співпраці з ЦНТУ в питаннях
енергозбереження.
"Наш університет активно займається
проблемами енергозбереження, енергое
фективності, виконуючи дослідження та
презентуючи власні розробки у цих на
прямках,  говорить професор Олександр
Левченко.  Ми маємо науковий і
технічний потенціал для здійснення
досліджень в сфері енергозабезпечення,
(Продовження. Закінчення на 8 й стор.)
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Інформаційна сторінка

Ефективне використанняенергоресурсів:
обміни досвідом та пошуки інвесторів
(Закінчення. Початок на 1 7 й стор.)
енергозбереження, в університеті працює
сертифікована лабораторія із енергоауди
ту, яка надає практичні послуги для
вирішення зазначених питань. Ми вже ак
тивно співпрацюємо із підприємствами
комунальної власності, соціальної сфери,
які замовлять проведення досліджень з
енергоефективності. Відповідно до поши
реної в усьому світі практики, наш універ
ситет відкритий для співпраці та готовий
брати активну участь у процесах, що відбу
ваються в економічній та соціальній сфе
рах області. Також наш університет вдяч
ний міській владі за те, що вони обрали
нас партнером при проведенні таких важ
ливих для нашого регіону інвестиційного
форуму і виставки".
Керівник управління економіки міської
ради Андрій Паливода розповів про деякі
результати проведеного наприкінці листо
пада 2016 року першого муніципального
інвестиційного форуму "TIME to INVEST".
Зокрема, міська рада Кропивницького
розробила проект рішення "Про внесення
змін до програми сталого енергетичного
розвитку", який направлений на створен
ня енергопаспорту міста. Налагоджено ро
боту із Європейською ініціативою "Угода
мерів", яка допомагає налагоджувати кон
такти з фінансовими європейськими
інституціями та лобіює міські проекти в
сфері енергоефективності. Також міська
влада подала до Європейського банку ре
конструкції та розвитку два проекти: із
розвитку в місті електротранспорту та мо
дернізації комунальної сфери, на загальну
суму більше 20 мільйонів євро. Крім цьо
го, результатами першого форуму стали
напрацювання по програмам консуль
таційної і методичної підтримки із енерго
ефективності органів ОСББ.

Під час презентаційної платформи га
лузевої сесії "Енергоефективність. Енер
гозбереження" муніципального інвес
тиційного форуму "TIME to INVEST" завка
федрою електротехнічних систем та енер
гетичного менеджменту ЦНТУ, професор
Петро Плєшков виступив із доповіддю "Ос
новні етапи та заходи впровадження сис
теми енергетичного менеджменту", де
розповів, серед іншого, про діяльність
Центру енергозбереження, енергетичного
менеджменту і консалтингу, створеного на
базі кафедри ЕТС та ЕМ.
Зазначений центр виконує енергетичні
аудити із розробленням енергетичних пас
портів; здійснює прогнозування потреб в
паливноенергетичних ресурсах, виконує
обґрунтування та впровадження заходів
підвищення рівня енергоефективності ус
танов; здійснює впровадження комплекс
них енергетичних систем з альтернативни
ми джерелами енергії для віддалених
об'єктів районів області тощо.
Також центр займається підвищенням
рівня енергоефективності районів Кірово
градської області та створенням систем
моніторингу енергоспоживання для бюд
жетних закладів на основі впровадження
АСКУЕ; підготовкою та експертизами інно
ваційних проектів та програм з енергоо
щадження, наданням консалтингових по
слуг щодо підвищення рівня енергоефек
тивності районів Кіровоградської області.
Крім цього, центр здійснює підготовку та
перепідготовку висококваліфікованих
фахівців з енергоощадження.
За
словами
Петра
Плєшкова,
спеціалісти Центру енергозбереження,
енергетичного менеджменту і консалтингу
із науковими ступенями кандидатів наук
та докторів наук виконують комплексні
енергетичні обстеження й аналіз викорис
тання паливноенергетичних ресурсів з
метою виявлення резервів енергозбере
ження; проводять наукове прогнозування
потреб в паливноенергетичних та інших
ресурсах; виконують розробку систем
комплексного використання традиційних
та альтернативних джерел електричної і
теплової енергій за критерієм мінімізації
оплати енергоресурсів; розробляють сис

теми обліку і контролю використання
енергоресурсів та багато іншого.
Як наголосив професор Петро
Плєшков, Центр енергозбереження, енер
гетичного менеджменту і консалтингу при
кафедрі ЕТС та ЕМ університету має усі
відповідні свідоцтва та ліцензії на право
проведення енергетичних аудитів. Вже
цього року Центр внесено до переліку
підприємств Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження
України, що здійснюють послуги з енерге
тичного аудиту, енергетичного сервісу і
впроваджують системи енергоменедж
менту. Лабораторія центру у достатній
кількості оснащена сучасною контрольно
вимірювальною апаратурою, що дозволяє
одночасно як виконувати дослідження,
так і навчати спеціалістів.
Останнім часом фахівцями Центру
енергозбереження, енергетичного менед
жменту і консалтингу виконано енерге
тичні аудити або енергетичні обстеження
двох загальноосвітніх шкіл міста Кропив
ницький; дитячої обласної лікарні; Світло
водського політехнічного коледжу; чотирь
ох шкіл та дитячого садочку Ком
паніївського району, Знам'янської баль
неологічної лікарні. Причому, як зазначає
професор Петро Плєшков, вартість ком
плексу робіт із енергоаудиту фахівців
університетського
Центру
вигідно
відрізняється від вартості послуг ко
мерційних підприємств.
Також протягом галузевої сесії "Енерго
ефективність. Енергозбереження" муніци
пального інвестиційного форуму "TIME to
INVEST" було представлено доповіді учас
ників на теми: енергетичний менеджмент
в бюджетній сфері; пошук та залучення
інвестицій в галузь енергозбереження;
перспективи використання сонячної енер
гетики; енергозберігаюче світлодіодне
освітлення; енергоощадні заходи в ОСББ
та "теплі кредити" для ОСББ та інше.
Фотоальбом форуму та виставки можна
переглянути на сторінках ЦНТУ у соціаль
них мережах.
Підготував Олександр Виноградов .
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Професор університету Сорбонна Ів Валля:
“Ваші студенти дуже мотивовані до навчання”
(Продовження. Початок на 1 й стор.)

До складу "Федерації обмінів
ФранціяУкраїна" входять 15 асоціацій,
що об'єднують більше 700 господарств,
організацій, підприємств, навчальних
закладів, які працюють в рамках куль
турних обмінів між країнами. Загалом,
"Федерацією…" було організовано
1170 стажувань для студентів із України
на підприємствах Франції; 253 поїздки
студентів або викладачів для практики
французької мови.
Позаминулого року під час семінару
в Києві "Дні аграрної освіти і науки
Франції в Україні" доцент кафедри за
гального землеробства ЦНТУ Лариса
Сало зацікавилась презентацією "Фе
дерації обмінів ФранціяУкраїна" та за
пропонувала представникам керівниц
тва ФОФУ розглянути можливість поши
рення їхньої діяльності у напрямку сту
дентських обмінів на Кіровоградську
область. Декілька етапів перемовин, які
тривали багато місяців, завершилися
візитом делегації "Федерації обмінів
ФранціяУкраїна" на чолі копрезиден
том ФОФУ Філіпом Жене до Централь
ноукраїнського національного технічно
го університету та підписанням догово
ру про співпрацю.
"Федерація обмінів ФранціяУк
раїна" пропонує українським студентам,
молодим науковцям або викладачам
комплексні стажування чотирьох рівнів
складності, від простого проживання у
французькій родині з метою вивчення
французької мови, до роботи на
підприємстві у Франції або навчання у
французькому вищому навчальному за
кладі. Також ця організація практикує
проведення лінгвістичних курсів безпо
середньо в стінах українських універси
тетівпартнерів, коли ФОФУ через
"Асоціацію іноземної французької мови
ФранціяУкраїна" направляє до України
викладачівволонтерів із Франції, які
працюють зі студентами на інтенсивних
курсах іноземної мови.
Відповідно, в Центральноукраїнсько
му національному технічному універси
теті інтенсивний курс студентам читав
викладач французької мови університе
ту Сорбонна, професор Ів Валля. Окрім
Сорбонни, пан Валля також працював в
паризькому "Університеті П'єра і Марії
Кюрі" та у Міністерстві з закордонних та
європейських справ Франції.
Як розповідає пан Валля, в Сорбонні
він читає французьку мову французь
ким студентам, які вчаться на педагогів
(тобто, безпосереднім носіям мови). В
Міністерстві закордонних справ він

викладав методику французької для
іноземціваспірантів, які писали дисер
тації з французької мови.
Авжеж, він звик працювати із сту
дентами або вже дорослими слухачами
курсів, які дуже добре володіють фран
цузькою. Натомість тут, у Кропив
ницькому,пан Валля читав курс для сту
дентів різних категорій, як таких, що мо
жуть спокійно розмовляти французь
кою і вже перебували на стажуванні чи
навчанні у Франції (наприклад, Анна
Криворотенко або Олена Федорченко),
так і новачків, що лише починають вив
чати французьку.
Інтенсивний курс французької в
ЦНТУ працював два тижні, десять робо
чих днів. Займались на курсі студенти,
які беруть участь у франкомовних
міжнародних програмах Відділу міжна
родних зв'язків ЦНТУ. Усі десять днів з
ранку до вечора студенти отримували
майже повне занурення у французьку
мову. Вони старанно вчили те, що їм
розповідав викладач із Парижу, роз
мовляли із ним французькою (або трохи
англійською, мсьє Валля українською
знає лише декілька слів), між собою та
кож спілкувалися французькою. Коли
після занять усі разом виходили на про
гулянку у місто, теж говорили із гостем
нашого університету його мовою. Деякі
студентикурсанти жартують, що навіть
ввечері дома за звичкою продовжува
ли говорити французькою, і дивува
лись, чому їх не розуміють?..
Також на інтенсивному курсі студенти
опановували відеопосібники та аудіо
уроки, вивчали нові терміни, фрази,
пробували писати та розв'язували тес
тові завдання. За підсумками курсу
інтенсивного вивчення французької мо
ви студенти отримали символічні сер
тифікати, підписані ректором ЦНТУ, про

фесором Михайлом Черноволом і про
фесором Сорбонни Івом Валля.
Сказати, що студентам сподобався
цей інтенсивний курс  нічного не сказа
ти. За їхніми відгуками, їхнім настроєм
добре видно, що від курсу вони у шале
ному захваті. Не кажучи вже про прак
тичну користь у вигляді підвищення
власного рівня французької мови.
Студент групи ОО 163СК факультету
обліку та фінансів нашого університету Мак
сим Петленко належить до категорії слу
хачів інтенсивного курсу, яких можна на
звати новачками в опануванні французь
кої. Цю мову він вивчає лише із січня поточ
ного року. Фактично Максим навчається в
ЦНТУ перший рік, раніше він закінчував ма
шинобудівний коледж університету.
"Ще до вступу до технічного універси
тету я чув від друзів, що їхні знайомі, які
навчаються в КНТУ, їздять на стажуван
ня до Франції,  розповідає Максим Пет
ленко.  Мені, взагалі, подобаються
французька культура, французька
історія, тому я подумав, якщо в універ
ситеті є можливість поїхати до нової для
себе країни на практику чи стажування,
чому б не спробувати? Я ще займаюся
легкою атлетикою, як раз наприкінці
минулого року були відповідальні зма
гання, тому я багато тренувався і мені
не вистачало часу на вивчення фран
цузької (до речі, змагання принесли
Максиму золоту медаль на чемпіонаті
Кіровоградської області із легкої атле
тики серед юнаків та дівчат у дисципліні
"стрибки у довжину"  прим.). Але вже
після зимових канікул я одразу знайшов
репетитора та почав вивчати французь
ку. Я періодично дізнавався у Відділі
міжнародних зв'язків про наявні про
грами стажування і там мені розказали,
що
незабаром
до
університету
(Продовження на 10 й стор.)
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приїжджає волонтервикладач і у нас
будуть працювати інтенсивні курси
французької. Коли я навчався із репе
титором, я вивчав нові слова, грамати
ку, часи, слухав діалоги та переказував
зміст почутого. Тобто знав більше, ніж
просто алфавіт, і на цих курсах не відчу
вав себе повним новачком. До того ж
пан Валля міг будьщо пояснити прости
ми французькими словами, тому його
розуміли усі. Більш того, професор зумів
"розговорити" кожного з нас, навіть тих,
хто раніше не розмовляв французькою.
Особисто я, хоча вивчаю французьку
відносно недавно, не боявся говорити
французькою та підтримувати розмови.
Це дуже важливо при вивченні інозем
ної мови: не боятися говорити. Для ме
не найголовніший результат цих курсів
полягає у тому, що у мене з'явилась
впевненість у собі, упевненість у тому,
що я здатен перейти на інший рівень. І
з'явилось розуміння того, що вивчити
французьку  це не є щось неможливе.
Тому я буду продовжувати вчити фран
цузьку. Після цих курсів я ще більше на
лаштований пройти відбір за програ
мою стажування та поїхати до Франції".
Студентка ЦНТУ Віталіна Жалдак вже
була на стажуванні у Франції за програ
мою "KiFrance". Вона вже розмовляє
французькою, а курс інтенсивного вив
чення мови професора Валля викорис
тала для підвищення власного рівня.
"Ще у 2010 році один мій знайомий,
який на той час вчився в КНТУ, поїхав до
Франції на навчання,  розповідає
Віталіна.  Згодом він отримав у Франції
декілька дипломів про вищу освіту і по
теперішній час досі там живе та працює.
Цей приклад для мене став неабияким
стимулом, адже я давно мріяла навча
тися у Франції! Тоді я побачила, що це
не недосяжна мрія. Через знайомих я
чула, що в КНТУ є програми закордон
них стажувань, у тому числі, стажування
у Франції. Тому я подумала, що варто
вступати саме до Кіровоградського
національного технічного університету.
Французьку мову я вчила років п'ять у
школі, потім, коли вже навчалась в
КНТУ, два роки ходила на курси фран
цузької, аж доки мені не випала мож
ливість поїхати до Франції на стажуван
ня за програмою "KiFrance". Я працю
вала в кафе сімейного типу, тож довело
ся багато спілкуватись з людьми, що ду
же добре для вивчення мови. Перебу
ваючи в іншій країні, ти краще ро
зумієш, чого ти хочеш від життя, та що ти
повинен знати та вміти. Тому я вважаю,

що молоді люди мають якомога частіше
їздити на стажування за кордон, щоб
побачити, чому саме вони повинні нав
чатися. Ці курси дозволили мені знову
зануритись в емоції "перебування у
Франції". Мені вдалося оновити знання
французької мови та дізнатися багато
нового".
Два тижні в Україні проминули надто
швидко, зізнається професор Сорбонни.
"Зазвичай, у себе у Франції я даю
інтенсивні курси тривалістю дватри дні,
максимум  п'ять днів,  розповідає Ів Вал
ля.  Тут ми працювали п'ять днів на тиж
день і ще раз п'ять днів на тиждень. Я
вперше читав настільки тривали інтен
сивні курси, і, чесно кажучи, перед тим, як
їхати до України, я навіть трохи побоював
ся, чи впораюсь з цим завданням? Але за
раз я бачу, що час минув дуже швидко".
 Мсьє Валля, відомо, що курси фран
цузької за програмами "Федерації обмінів
ФранціяУкраїна" в українських універси
тетах для наших студентів читають волон
тери, які не отримують за це плати. Для
вас особисто, яким був мотив поїхати до
України попрацювати ці два тижні?
Ів Валля:  Я цікавлюсь методиками
викладання в навчальних закладах
інших країн. Коли ти все життя читаєш
курс лише у Франції, лише на одному й
тому ж місці, ти не навчишся нічому но
вому. Я багато викладав не тільки у
Франції, а й в інших країнах Європи, тому
можу порівнювати, як і де працюють нав
чальні заклади. Тобто, один з мотивів 
професійний саморозвиток. Подруге, я
вважаю, що якщо університет має ба
жання розвивати вивчення студентами
французької мови,це дуже важливо, пе
редусім, для самих студентів, але якщо в
університеті немає викладача французь
кої, хтось має приїхати та допомогти ор
ганізувати таке навчання.

 Напевне, ви готувалися до поїздки,
щось читали про Україну, про Кропив
ницький, про наш університет. Де саме
ви знаходили інформацію?
Ів Валля:  Міністерство закордонних
справ Франції надає загальну інфор
мацію про країну перебування. Посоль
ство Франції в Україні не рекомендує
громадянам Франції, які подорожують
до України, їздити на Схід України та ра
дить дуже обережно поводити себе у ви
падку поїздки до Криму. Решта території
країни абсолютно без обмежень.
Напередодні поїздки, я шукав куль
турні центри або організації, де можна
отримати французькою інформацію про
вашу країну та про ваше місто. Знайшов
буквально два центри: один в Парижі, в
посольстві України, другий  в по
сольстві Франції в Україні. В інфор
маційному центрі, до якого я звернувся
за телефонним дзвінком до українсько
го посольства, мені взагалі нічого тол
ком не розповіли, ні про місто, ні про
країну. Більше говорили про те, що у вас
тут погано, криза, війна. Суцільна анти
реклама. Я хотів побачити якісь брошу
ри, буклети, інформаційні листки про Ук
раїну французькою, але нічого такого у
них не було. Тоді я зателефонував до по
сольства Франції в Україні. Там повто
рили майже те саме. Мені це здалося
дуже дивним, і я, навіть, почав вагати
ся, їхати, взагалі, до України чи ні? Про
те, мої сумніви розвіяв мій колишній ко
лега по Міністерству, який останні три
чотири роки працює при посольстві
Франції в Україні, і також пов'язаний із
міжнародними програмами обмінів.
 Якщо Ви бачили, як працюють
університети в декількох країнах Євро
пи, з якими з них можна порівняти наш
навчальний заклад?
(Продовження. закінчення на 11 й стор.)

Міжнародна діяльність
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Професор університету Сорбонна Ів Валля:
"Ваші студенти дуже мотивовані до навчання"
(Закінчення. Початок на 1 9 10 й стор.)

Ів Валля:  У вашому університеті ду
же багато різних спеціальностей. Таке
різноманіття характерно, наприклад,
для університетів Німеччини. Проте,
здебільшого, в європейських універси
тетах спеціальностей менше, але вони
більш уніфіковані. Університети різних
країн в межах подібних спеціальностей
мають подібні або однакові дисципліни,
що сприяє навчанню студентів за про
грамами "подвійних дипломів". В
Європі серед молоді дуже поширена
практика паралельного навчання в
декількох університетах, навіть в
декількох країнах.
 В Україні, на жаль, частка молодих
людей, хто добре знає іноземні мови,
менше, ніж хотілося. Який відсоток фран
цузьких студентів знає іноземні мови?
Ів Валля:  Думаю, майже такий саме
відсоток, як і у вас. В французьких
університетах навчається не дуже бага
то молоді, хто знає ще якусь мову, окрім
французької. Хоча у нас в країні в бага
тьох університетах є окремі курси, що
викладаються лише англійською. Про
те, не так давно в Франції зробили
обов'язкову вимогу: для того, щоб отри
мати "високий диплом" (тобто, диплом
про вищу освіту) потрібно знати інозем
ну мову на рівні, мінімум, В1.
 Якої ви думки про наших студентів?
Ів Валля:  Вони дуже вмотивовані
вчитися. Крім того, вони мають вели
чезне терпіння вчитися. У франції, на
приклад, багато студентів ходять до
університетів, не розуміючи, навіщо?
Ваші студенти, з якими я працював на
курсі, чудово знають, навіщо вони
вчаться. Вони розуміють, що завдяки
навчанню будують своє майбутнє життя.
 Уявіть ситуацію: хлопці та дівчата,
які зараз слухали ваш курс французької,
раптом опинилися посеред дороги десь
у Франції. Без мобільних телефонів, без
доступу до Інтернету. Виходячи із їхніх
навичок, як ви вважаєте, змогли б вони
дати собі раду? Розпитати випадкових
перехожих про напрямок руху, домови
тися про якусь їжу, дістатися до вокзалу,
доїхати до посольства?
Ів Валля:  Я впевнений, ніхто з них
не залишиться у біді!Можливо, дебю
тантам, які нещодавно почали вивчати
французьку, було б важче, але всі ці сту
денти вже можуть спілкуватися простою
розмовною мовою. Принаймні, я ро
зумів усе, що вони намагалися говорити
французькою. Спочатку вимова була не
дуже, але, на завершення курсів,у них,
дійсно, гарно виходило говорити фран
цузькою. Якщо б вони ще місяць попра

цювали на такому курсі інтенсивного
вивчення мови  взагалі б могли вільно
спілкуватися між собою.
Розмовляти для них вже не важко.
Писати французькою  так, ще складно,
але, сподіваюсь, вони продовжать нав
чання. Важливо усвідомлювати, що для
вивчення іноземної мови потрібно пра
цювати кожного дня. Я розумію, що це
важко, а інколи навіть неможливо,але
треба щодня хоча б трошки слухати
інформацію іноземною мовою, десь
щось читати іноземною, пробувати пи
сати. Вчити мову потрібно кожного дня.
 Незважаючи на графік занять, сту
денти встигли трохи познайомити вас із
нашим містом...
Ів Валля:  Коли ми гуляли містом, сту
денти виступали в якості гідів. Вони роз
повідали мені про саме місто, про
пам'ятники архітектури, про цікаві
місцеві історії, які вони знали. Ми
відвідали історичну частину міста і су
часні райони, були на центральній
площі біля пам'ятника героям Небесної
Сотні та у парку біля пам'ятника загиб
лим військовим (мова йде про Ко
валівський парк  прим.). До речі, у ва
шому місті війна відчувається лише за
наявністю пам'ятників полеглим солда
там та молодих людей у військовій
формі на вулицях.
Студенти розповідали, звичайно,
французькою, і я розумів абсолютно
усе, що вони кажуть (а говорили різні
студенти, не хтось один з них).Я отримав
дуже багато цікавої інформації про ва
ше місто, а, найголовніше, для мене ста
ло очевидним, що ці молоді люди дуже
люблять своє місто.
 Мсьє Валля, ви казали, що викори
стовуєте такі міжнародні програми для
професійного саморозвитку. Що вам
"додали" ці курси в ЦНТУ?

Ів Валля:  З точки зору психології
мені було цікаво спостерігати за проце
сом навчання ваших студентів: як вони
сприймають нову інформацію, як вони
розуміють нову інформацію. Для мене,
як викладача, це дуже важливо. За
своєю реакцією та мімікою ваші студен
ти дуже "живі" і відкриті для навчання, з
ними легко працювати.
Крім цього, я бачу користь не лише
для себе та студентів, а також для вашо
го університету. Я розумію, що ці курси 
лише перший крок у співпраці між ва
шим навчальним закладом та "Феде
рацією обмінів…", ваш ректор високо
оцінив цей проект і запросив мене про
довжити читати інтенсивний курс фран
цузької мови. Я не проти. Я прийняв за
прошення пана Черновола. Тепер
складність полягатиме лише у тому, щоб
наступного разу відкоригувати дату
приїзду, оскільки, як ви знаєте, я пра
цюю в університеті (до вас я приїхав під
час квітневих канікул), і важливо вибра
ти такий час роботи курсів, щоб усім бу
ло зручно.
 Зараз, після двох тижнів у місті Кро
пивницький ви могли б би рекомендува
ти своїм друзям чи знайомим відвідати
наше місто в якості туристів?
Ів Валля:  Звичайно, так! Але я усім
буду радити їхати до вашого міста у
травні, коли розквітає найбільше тюль
панів у парку! Скільки там різних коль
орів! Я в захваті!
Підготував Олександр Виноградов
Автор щиро вдячний за допомогу в ро
боті над інтерв'ю співорганізатору курсів
в університеті, доценту кафедри загаль
ного землеробства ЦНТУ Ларисі Сало.
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Третій рік поспіль в Центральноук
раїнському національному технічному
університеті проходить Регіональна науково
практична конференція "Екологічні пробле
ми сучасності та шляхи їх вирішення". Однією
з особливостей усіх трьох конференцій є те,
що участь у виступах та обговореннях беруть
не лише науковці, викладачі, екологипрак
тики чи студенти відповідної спеціалізації, а
ще й учнівська молодь.
В ролі організаторів конференцій "Еко
логічні проблеми сучасності та шляхи їх
вирішення" традиційно виступає багато
організацій, які так чи інакше зацікавлені
екологічною тематикою.
Зокрема, співорганізаторами цьо
горічної конференції виступили два
найбільших університети обласного цент
ру: ЦНТУ та Центральноукраїнський дер
жавний педагогічний університет імені Во
лодимира Винниченка; представники ор
ганів державної та місцевої влади: депар
тамент екології та природних ресурсів
Кіровоградської обласної державної
адміністрації, управління земельних
відносин та охорони навколишнього при
родного середовища Кіровоградської
міської ради та Державна екологічна
інспекція у Кіровоградській області;
освітні та навчальні заклади: комуналь
ний заклад "Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського", КЗ
"Кіровоградський обласний центр еколо
гонатуралістичної творчості учнівської
молоді", КЗ "Кіровоградський обласний
центр
науковотехнічної
творчості
учнівської молоді"; а також Кіровог
радський науководослідний експертно
криміналістичний центр МВС України та
громадська організація "Українське гро
мадське об'єднання міжвідомчих ко
мунікацій у сфері охорони навколишнього
природного середовища еЕкологія".
Відкрив ІІІ Регіональну науковопрак
тичну конференцію "Екологічні проблеми
сучасності та шляхи їх вирішення", пленар
не засідання якої щороку гостинно прий
має бібліотека ЦНТУ, проректор із науко
вої роботи нашого університету, професор
Олександр Левченко. У своєму виступі
Олександр Миколайович зауважив на за
лежності рівня економіки держави від ста
ну навколишнього середовища.
"Більшість людей звикла розглядати
проблеми екології з точки зору катастроф
або природних явищ, які можуть нести для
них загрозу,  зазначає Олександр Лев
ченко.  Але як економіст, хочу сказати, що
питання екології  це стратегічне питання
економічного розвитку держави. В сучас
ному світі екологія є невід'ємною части
ною якості життя. Чиста вода, чисте
повітря  це також товар, який має вели
чезний попит. Якщо ви почнете порівню
вати різни країни з точки зору якості жит
тя, то побачите, що, одні країни частіше
приваблюють громадян оселятися у них,
інші, навпаки, змушують своїх громадян
емігрувати. Проблеми екології неможна
недооцінювати. Якщо ми хочемо, дійсно,
побудувати конкурентоспроможну та при
датну для комфортного життя країну, в якій
хотіли би залишатися жити наші діти, наші
онуки, то необхідно приділяти більше ува
ги питанням екології. Навіть, якщо у май

Інформаційна сторінка

“Вирішення проблем екології —
стратегічне питання
економічного розвитку
держави”

бутньому населення матиме великий
рівень доходу, ніхто з молоді не залишати
меться тут жити при забрудненому навко
лишньому середовищі, коли залишати
меться все менше й менше чистої питної
води та чистого повітря. Якщо ж молодь
стане масово виїжджати з країни, у нас не
буде оновлення професійних кадрів, не
буде виробництв, не буде інвестицій. Тому
питання екології  це стратегічне питання
економічного розвитку держави
Попереднім поколінням, на жаль, пи
тання екології були не так важливі. Але су
часна молодь більше орієнтовна на якісні
умови життя, тому молодь буде більш ак
тивно ставити такі питання, вимагати
вирішення проблем екології та захищати
навколишнє середовище. Тому такі конфе
ренції, які привертають увагу до проблем
екології, дуже важливі".
Директор департаменту екології та при
родних ресурсів Кіровоградської облдер
жадміністрації Олександр Ковтунов роз
повів про основні екологічні проект де
партаменту, виконані протягом останньо
го часу, зокрема про проекти екологічної
модернізації підприємств, реконструкції
очисних споруд декількох об'єктів та інше.
"Зараз ми працюємо, переважно, вже
із наслідками того, що свідомість значної
частини людей щодо екології була на недо
статньо високому рівні,  говорить Олек
сандр Ковтунов.  Тому надзвичайно важ
ливо виховувати в молодих людях належ
не ставлення до навколишнього середо
вища, і саме на таких конференціях ми мо
жемо підвищувати наш рівень свідомості з
питань екології".
Як раз про один з практичних проектів
департаменту екології та природних ре

сурсів Кіровоградської ОДА, пов'язаний із
дослідженнями екологічного стану Кре
менчуцького водосховища, та який вико
нує колектив кафедри екології та охорони
навколишнього середовища ЦНТУ, учасни
кам конференції розповіли завкафедрою
екології та ОНС, к.б.н., доцент Ольга Мед
ведєва і аспірант кафедри ЕОНС Олег
Краснюк.
Після пленарного засідання роботу ІІІ
Регіональної науковопрактичної конфе
ренції "Екологічні проблеми сучасності та
шляхи їх вирішення" було продовжено у
двох тематичних секціях. Доповіді презен
тували викладачі, студенти університетів,
учні, вчителі шкіл.
Основна тематика робіт: сучасний
досвід екологічної освіти (шкільної, по
зашкільної та спеціальної); організація та
підтримка здорового способу життя; тех
нологічні, правові та економічні аспекти
взаємодії людини з природою; оцінка і
моніторинг хімічних, біохімічних та
біологічних параметрів стану довкілля;
дослідження і охорона флори та фауни,
біоценологія і заповідна справа тощо.
На завершення конференції виступи її
учасників було відзначено грамотами.
До речі, як повідомила директор
бібліотеки ЦНТУ Вікторія Євміна, цього ро
ку матеріали конференції "Екологічні
проблеми сучасності та шляхи їх вирішен
ня" буде опубліковано одразу в електрон
ному варіанті із розміщенням в електрон
ному репозитарії Центральноукраїнського
національного технічного університету.
Фотоальбом конференції можна пере
глянути на сторінках університету у
соціальних мережах.
Підготував Олександр Виноградов.
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Представники ЦНТУ відремонтували
ще один автомобіль для військових
На кафедрі експлуатації та ремонту ма
шин Центральноукраїнського національ
ного технічного університету відновили хо
дові можливості бойового позашляховика
УАЗ 34го окремого мотопіхотного ба
тальйону 57 мотопіхотної бригади Зброй
них сил України.
Нагадаємо, позаминулого року колек
тив кафедри ЕРМ університету відновив та
подарував 34му мотопіхотного батальйо
ну "Батьківщина" (назва при формування 
батальйон територіальної оборони "Кіро
воград2") повнопривідну вантажівку УАЗ
3303, а згодом викладачі та студенти ка
федри ЕРМ допомогли відремонтувати ще
два авто: командирський позашляховик
УАЗ469 та фургон УАЗ452. Відтоді
співпраця між кафедрою експлуатації та
ремонту машин ЦНТУ та військовими 34
го ОМпБ стала регулярноюю.
Не так давно військові попросили
університет допомогти відремонтувати ще
один позашляховик УАЗ469. Звісно, ре
монтували автомобіль на базі кафедри
ЕРМ за сприянням адміністративногоспо
дарської частини університету.
"Проблема, з якою до нас звернулися
військові, полягала у тому, що на авто
мобілі вийшов з ладу двигун,  розповідає
заступник завідувача кафедри експлуа
тації та ремонту машин ЦНТУ, доцент
Сергій Магопець.  В нашій лабораторії
спеціалісти кафедри повністю розібрали
двигун, почистили його, відрегулювали,
замінили на нові деякі деталі, а також по
ставили новий головний вузол двигуна,

так як попередній вузол зазнав фізичних
пошкоджень, в результаті чого двигун пе
рестав працювати. Цей вузол довелося ду
же довго шукати, оскільки в наш час, в
принципі, залишилося не багато деталей
до машин, які випускалися серійно ще в
1970х роках. Фактично, фахівці кафедри
здійснили капітальний ремонт двигуна.
Потім ми його зібрали наново і поставили
на машину  все працює.
Цей УАЗ прийшов до лабораторії нашої
кафедри із зони АТО. На передовій такі ав
томобілі працюють в умовах бездоріжжя,
в умовах значних навантажень на техніку.
Тому,
окрім
капремонту
двигуна,
співробітники кафедри ЕРМ також
вiдремонтували та відрегулювали кар
данні передачі переднього та заднього ве
дучих мостів машини, замінили частину
елементів трансмісії та інше. Деякі деталі
та вузли нам надали військові, деякі де
талі кафедра вишукувала сама, викорис
товуючи для цього власні ресурси.
Якщо пам'ятаєте, у випадку із попе
реднім УАЗ469 34го батальйону, який бу
ло відремонтовано у нас на кафедрі, сту
денти повністю реставрували зовнішній
вигляд автомобіля. Зараз ми теж могли
повернути машині "парадний" вигляд, про
те роботи з капітального ремонту кузова і
фарбування потребували б додаткового
часу і ресурсів. Проте військовим машина
потрібна вже зараз, а не через місяць. Ав
томобіль поїде на передову, де набагато
важливіше, щоб машина надійно працю
вала, їздила справно і швидко, а як вона

буде при цьому виглядати  то вже друго
рядне. Для наших друзіввійськових
потрібно, щоб машина, поперше, була на
ходу, подруге, повернулася в розпоря
дження бойового підрозділу якомога
швидше. Тому ми зробили акцент на
відновленні основних вузлів та ме
ханізмів, а не зовнішнього вигляду".
Як повідомив Сергій Магопець, основну
частину робіт по капітальному ремонту дви
гуна автомобіля виконав провідний інже
нер кафедри експлуатації та ремонту ма
шин ЦНТУ Віталій Горєв. Студентів цього ра
зу вирішили не долучати до ремонту авто,
оскільки у квітні місяці традиційно відбу
вається багато студентських олімпіад, кон
ференції, семінарів у різних ВНЗ України,
тому найкращі студенти кафедри були зай
няті підготовкою до наукових заходів.
Підготував Олександр Виноградов.

Виробнича компанія відзначила роботу студента ЦНТУ
Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва ЦНТУ
вже декілька років плідно співпрацює з міжнародної компанією
"URSA", яка виробляє та реалізує ізоляційні будівельні матеріали
в багатьох країнах світу і має своє представництво в Україні. Не
щодавно представники компанії відвідали кафедру БДМіБ для
того, щоб вручити магістранту Руслану Іщенко нагороду за призо
ве місце минулорічного всеукраїнського конкурсу студентських
проектів, який організовує "URSA".
Конкурс проводиться для студентів та випускників будівничих
та інженерних спеціальностей ВНЗ України. Для участі у конкурсі
подаються студентські роботи, в яких використано приклади су
часних технологій тепло та звукоізоляції будівель. Минулого ро
ку в фіналі конкурсу, де журі також розглядало роботи студентів
будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів Києва,
Одеси, Полтави, Дніпра, проект магістранта ЦНТУ Руслана Іщен
ко посів призове третє місце. Тема магістерської кваліфікаційної
роботи випускника кафедри будівельних, дорожніх машин і
будівництва нашого університету: "Ізоляційні матеріали, які по
кращать завтрашній день: наукове обґрунтування термомо
дернізації гуртожитку № 1 КНТУ в місті Кіровоград", науковий
керівник  професор Віктор Пашинський.
Під час візиту до ЦНТУ менеджер представництва фірми
"URSA" в Україні О.Ф. Сулацков вручив Руслану Іщенко сер
тифікат про третє місце Всеукраїнського конкурсу студентських
проектів 2016 року та цінний подарунок. Оскільки Руслан зби
рається продовжувати діяльність в будівельній галузі міста
Києва, він сподівається, що сертифікат про співпрацю з такою
фірмою стане в нагоді у його подальшій кар'єрі.

Завкафедрою будівельних, дорожніх машин і будівництва
ЦНТУ, професор Владислав Настоящий та професор Віктор Па
шинський висловили сподівання на подальше плідне
співробітництво кафедри із компанією "URSA".
За інформацією кафедри будівельних,
дорожніх машин і будівництва.
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Святкування Дня науки – 2017: нагороди та привітання
18 травня в приміщенні кібернетико
технічного коледжу відбулися урочистості з
нагоди цьогорічного Дня науки в Україні.
Під час заходу відзначено науковців міста
та області, працівників наукових установ
та навчальних закладів, серед яких, без
умовно, були й представники Центрально
українського національного технічного
університету.
До початку офіційної частини святкових
заходів в холі коледжу працювала науко
вотехнічна виставка, де також були пред
ставлені експозиції окремих кафедр ЦНТУ.
Під час урочистостей науковців Кіровог
радщини привітав перший заступник голо
ви облдержадміністрації Сергій Коваленко.
"Розвиток науки визначає рівень життя в
державі, рівень розвитку суспільства, 
звернувся до гостей свята Сергій Ковален
ко.  В Кіровоградській області, як правило,
наука сконцентрована у вищих навчальних
закладах, але також існує наука на
підприємствах, зокрема, це підприємство
"Радій". Приємно, що в 2016 році на на
укові дослідження, розробки, в Кіровог
радській області витрачено більше 70 млн.
гривень. Обласна влада підтримує на
уковців, зокрема, молодих науковців. Ли
ше учора пройшло засідання конкурсної
комісії, де молоді науковці Кіровоградщини
представляли власні доробки, які можуть
бути застосовані на території всієї України".
Відповідно до рішення обласної комісії з
питань підтримки молодих науковців, цього
року обласну премію присуджено двом
представникам Центральноукраїнського
національного технічного університету.
Першу премію призначено старшому вик
ладачу кафедри програмування та захисту
інформації ЦНТУ Олександру Доренському
за науковий проект з методології та техно
логії проектування і тестування програмно
го забезпечення складних систем. ІІ
премію призначено доценту кафедри про
грамування та захисту інформації ЦНТУ,
к.т.н. Єлизаветі Мелешко за розробку ме

тодів аналізу соціальних мереж з погляду
інформаційної безпеки держави.
Крім цього, обласна комісія визначила
трьох аспірантів, які отримуватимуть сти
пендію
Кіровоградської
облдер
жадміністрації та обради (при відборі кан
дидатур перевага надавалася науковим
розробкам, що мають практичне значен
ня для соціальноекономічного та культур
ного розвитку нашого регіону). Серед сти
пендіатів 2017 року  аспірант кафедри
економіки та підприємництва Централь
ноукраїнського національного технічного
університету Антон Мельнік.
Науковців Кіровоградщини також
привітали представники керівництва вищих
навчальних закладів обласного центру.
"Наука  фундамент добробуту всіх
процвітаючих держав в XXI столітті,  за
значив проректор із наукової роботи
ЦНТУ, д.е.н., професор Олександр Левчен
ко.  Без науки Україна на матиме жодних
шансів стати конкурентоспроможною
країною і отримати те гідне визнання, на
яке вона заслуговує. Наші науковці ще ма
ють значний потенціал, тому я хочу поба
жати науковцям не втрачати оптимізму,

Учні вшановують тренера
На початку квітня в спортивній залі
Центральноукраїнського національного
технічного університету проходив IV турнір
з класичного волейболу, присвячений
пам'яті тренера, судді, викладача кафедри
фізичного виховання університету, колиш
нього голови спортклубу КНТУ Миколи
Шевченка (19462011).
Започаткували цей турнір в 2014 році
учні, вихованці та друзі Миколи Шевчен
ка. Відтоді змагання проходять щороку під
егідою Кіровоградської федерації волей
болу (президент федерації  Дмитро Янчук)
за підтримки спортивного клубу технічно
го університету, обласного відділення
комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України, при
хильників волейболу, а також значну до
помогу у проведенні турніру надають ме

ценати з числа колишніх спортсменів, які
тренувалися та грали під керівництвом
Миколи Івановича Шевченка.
Учасників IV турніру з класичного во
лейболу пам'яті Миколи Шевченка
привітали проректор ЦНТУ, професор
Олександр Левченко, завкафедрою
фізичного виховання ЦНТУ; представник
Національного олімпійського комітету Ук
раїни Володимир Ковальов; президент
Кіровоградської федерації волейболу
Дмитро Янчук; син Миколи Шевченка
Андрій, начальник обласного відділення
комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України Олек
сандр Шевченко.
В змаганнях 2017 року взяли участь
шість команд: волейбольний клуб "Кірово
градобленерго", ВК факультету фізичного

щоб ваші розробки були гідно оцінені та
отримали належний рівень зацікавле
ності з боку підприємств".
Керівник Управління освіти, науки, мо
лоді та спорту Кіровоградської облдер
жадміністрації Володимир Таборанський
вручив науковцям грамоти від управління.
Серед відзначених наукових працівників 
завкафедрою металорізальних верстатів
та систем ЦНТУ, д.т.н., професор Андрій Ки
риченко, та завідувач кафедри аудиту та
оподаткування ЦНТУ, д.е.н., професор На
талія Шалімова.
Грамоти від Кіровоградської обласної
організації профспілки працівників освіти
та науки України отримали представники
ЦНТУ: керівник Центру виховної роботи,
к.т.н., доцент Олег Бевз і заступник декана
факультету автоматики та енергетики
ЦНТУ з профорієнтаційної роботи к.т.н.,
доцент Олександр Сербул.
В концертній програмі урочистостей до
Дня науки2017 взяли участь студенти
Центральноукраїнського національного
технічного університету Владислав Скля
ров і Антон Безай.
виховання Центральноукраїнського дер
жавного педагогічного університету ім. В.
Винниченка, ВК "ЦНТУ", ВК "Нафтохімік"
(Кременчук), ВК "УкрАгроКом" (Го
ловківка), ВК "Лісгосп" (Оникієве). Вигра
ли турнір волейболісти з команди "Наф
тохімік", друге місце посіла команда ФФВ
ЦДПУ, третє  ВК "Кіровоградобленерго".
Команда Центральноукраїнського наці
онального технічного університету виступа
ла в наступному складі: Володимир Мас
ленко (група КІ 14), Віктор Кузьмич (АГ 15),
Володимир Яременко (КІ 14), Назар Диль
ман (АГ 131), Володимир Когай (СІ 13),
Владислав Банченко (КІ 13), Іван Мудрий,
Андрій Денисенко (ІМ/ТМ 15), Максим Мо
роз (МБ 16), Артем Требунський (АК 16).
Тренер  старший викладач кафедри фізич
ного виховання ЦНТУ Тетяна Мотузенко.
За інформацією Спортклубу ЦНТУ.

Інформаційна сторінка
20 травня в приміщеннях Центральноу
країнського національного технічного
університету працювала весняна наста
новча сесія Кіровоградської Малої ака
демії наук учнівської молоді.
Цього року початок занять у Кіровог
радській Малій академії наук учнівської
молоді (МАНУМ) доводилося переносити
двічі. Одного разу з причини снігопаду у
квітні, іншого  з причини перенесення ро
бочого дня на суботу, коли традиційно зби
рається МАНУМ. А коли вже ніщо не зава
жало слухачам МАНУМ та їхнім виклада
чам із всієї області зібратися у нашому
місті на першу цього року настановчу
сесію, цей день співпав із уїкендом, про
тягом якого в Україні відзначався День
науки. Даний символізм неодноразово
відмічали учасники заходу під час пленар
ної частини сесії.
Як було повідомлено на відкритті пле
нарної частини весняної настановчої сесії
Кіровоградської Малої академії наук
учнівської молоді, протягом останнього
навчального року МАН України в обласно
му етапі конкурсузахисту науково
дослідницьких робіт взяло участь 495
старшокласників Кіровоградщини, пере
можцями стали 237, 46 з них потім пред
ставляли наш регіон на Всеукраїнському
етапі конкурсузахисту.
Учасники та гості сесії привітали оплес
ками прізвища викладачів Кіровог
радської МАНУМ, вихованці яких стали
призерами та переможцями ІV етапу Все
українських учнівських олімпіад з навчаль
них предметів та ІІІ етапу Всеукраїнського
конкурсузахисту науководослідницьких
робіт учнів членів Малої академії наук Ук
раїни 201617 навчального року.
У тому числі, це представники Цент
ральноукраїнського
національного
технічного університету: Володимир Амо
сов, кандидат технічних наук, доцент ка
федри сільськогосподарського машинобу
дування ЦНТУ, науковий керівник секції
науковотехнічної творчості та ви
нахідництва МАНУМ; Юрій Бондарчук,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
економічної теорії, маркетингу та еко
номічної кібернетики ЦНТУ, науковий
керівник секцій історії та історичного
краєзнавства МАНУМ; Оксана Сторожук,
кандидат економічних наук, доцент кафед
ри економіки, менеджменту та ко
мерційної діяльності ЦНТУ, науковий
керівник секції фінансів, грошового обігу
та кредиту МАНУМ.
Окремо учасники та гості заходу
привітали абсолютного рекордсмена нав
чального року, наукового керівника, вихо
ванці якого вибороли чотири (!!!) призо
вих місця. Це Олександр Дрєєв, кандидат
технічних наук, старший викладач кафед
ри програмування та захисту інформації
Центральноукраїнського національного
технічного
університету,
науковий
керівник секцій інформатики та техно
логій програмування МАНУМ.
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Новий навчальний
рік Малої академії
наук учнівської
молоді

Учні Кіровоградської МАНУМ, які стали
призерами Всеукраїнського етапу конкурсу
захисту науководослідницьких робіт, зі сце
ни актової зали ЦНТУ поділилися зі слухача
ми в залі своїми враженнями про навчання
в МАНУМ, думками про конкурси, міркуван
нями про користь навчання у Малій академії.
Учасників та гостей настановчої сесії
привітали заступник начальника уп
равління освіти, науки, молоді та спорту
КОДА Лідія Шатна; проректор із науково
роботи Центральноукраїнського націо
нального технічного університету, профе
сор Олександр Левченко.
Як зауважила Лідія Шатна, цього року
буде відзначатися 20річчя від створення
Кіровоградської МАНУМ. Чи не найго
ловніше досягнення за цей час  форму
вання потужного науковопедагогічного
складу наукових керівників Малої ака
демії наук учнівської молоді. За 20 років
близько 20 випускників МАНУМ стали
професійними науковцями, захистили
кандидатські та зараз працюють над док
торськими дисертаціями.
Цього року вперше видано збірник тез
конкурсних робіт слухачів МАНУМ  пере
можців обласного етапу (збірка налічує
215 сторінок). До Дня захисту дітей премії
від обласної влади отримають учні МАНУМ
 переможці обласного етапу конкурсуза

Захист дисертації
13 травня на засіданні спеціалізованої вченої ради К
23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного
університету відбувся захист дисертації на здобуття наукового сту
пеня кандидата економічних наук. Автор дисертації на тему "Інно
ваційна трансформація соціальної політики України"  Оксана
Роїк (Львівський національний університет імені Івана Франка).
Дисертаційна робота виконана за спеціальністю 08.00.03 
"Економіка та управління національним господарством". Науко

хисту робіт, на День вчителя премії чекати
муть на наукових керівників, що підготува
ли призерів Всеукраїнського етапу конкур
сузахисту науководослідницьких робіт.
Проректор із наукової роботи ЦНТУ,
професор Олександр Левченко привітав
присутніх із початком настановчої сесії та
Днем науки. "Наука має велике значення
у нашому житті, оскільки саме наукові до
сягнення забезпечують високий рівень
життя високорозвинених країн,  звернув
ся до юних науковців Олександр Левчен
ко.  Нещодавно я був з візитом у Китаї,
відвідав багато підприємств та наукових
установ, і на багатьох керівних посадах
побачив молодих людей, часто віком до
30 років. Вони вразили своїм захопленим
ставленням до сучасних технологій, до на
уки. Саме молоді люди забезпечили швид
кий розвиток економіки Китаю. Це ще
більше переконує мне у тому, що майбутнє
України  у ваших руках, молодого по
коління науковців. Хочу побажати вам
продовжувати захоплюватися наукою та
своїми дослідницькими проектами".
По завершенні урочистостей, робота
настановчої сесії Кіровоградської Малої
академії наук учнівської молоді продов
жилась за окремими секціями у навчаль
них аудиторіях ЦНТУ.
Фотоальбом настановчої сесії можна
переглянути на сторінках ЦНТУ в соціаль
них мережах.
Підготував Олександр Виноградов.

вий керівник дисертанта  професор кафедри економіки України
Львівського національного університету імені Івана Франка, док
тор економічних наук Ольга Василівна Стефанишин.
Офіційні опоненти: завідувач кафедри фінансів та кредиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Ук
раїнки, доктор економічних наук, професор Оксана Василівна Мака
ра; професор кафедри економіки Національного авіаційного універ
ситету доктор економічних наук Наталя Валентинівна Ушенко.
Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрально
українського національного технічного університету.
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Студент ЦНТУ виграв поїздку на
міжнародний авіасалон “Ле Бурже”
Цього літа 100 студентів українських вищих навчальних
закладів, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу
"Авіатор" для студентів технічних спеціальностей, в якості головного
призу отримають подорож до Франції на один з найбільших у світі
авіасалонів "Ле Бурже". Серед цієї сотні переможців є студент
кафедри загального землеробства ЦНТУ Олег Табота.
Конкурс "Авіатор" організовує та проводить благодійний фонд
"Фонд Бориса Колеснікова". З 2012 по 2015 роки у конкурсі
брали участь лише студенти авіаційних ВНЗ та коледжів, але у
сезоні 201617 організатори вирішили розширити коло
учасників, допустивши до участі також студентів будьякої
технічної спеціальності, які захоплюються авіацією.
Втім, Олег Табота може віднести себе як до першої, так і до
другої категорії учасників. У Центральноукраїнському
національному технічному університеті він вчиться тільки з
початку поточного навчального року, раніше він закінчив
Кіровоградську льотну академію Національного авіаційного
університету. На 5й курс кафедри загального землеробства ЦНТУ
Олег Табота поступив, вирішивши отримати другу вищу освіту.
Загалом конкурс "Авіатор" тривав більше чотирьох місяців та
складався із п'яти етапів: перевірка знань з технічних дисциплін;
тести з англійської мови, тести загальних знань з авіації та історії
авіації; імпровізаціяпрезентація; фінальний мотиваційний виступ
перед експертним журі (цей етап традиційно проходить у квітні).
Як розповів Олег Табота, завдання першого етапу він складав
в ЦНТУ та виявився єдиним студентом нашого університету, хто
проявив бажання зареєструватися для участі у конкурсі 201617
року. Перевірка знань з технічних дисциплін проходила у вигляді
письмового іспиту: 12 задач (переважно із фізики), які потрібно
було вирішити за одну годину часу.
Завдання наступних трьох етапів Олег складав вже в
приміщені КЛА НАУ, разом із курсантами льотної академії, які
також брали участь у відборі конкурсу. Успішно пройшов тести з
англійської мови, тести на історію авіації.
За словами Олега Таботи, до четвертого етапу: презентації
імпровізації, кількість учасників проекту у нашому місті
зменшилась приблизно до 100 осіб. Під час виконання завдання
усі вони отримали чисті аркуші паперу і завдання: написати бізнес
проект авіаційної кампанії з позиції керівника або інвестора, який
має необмежений бюджет. Олег обрав тематику роботи,
безпосередньо пов'язану із попередньою спеціальністю ("Пілот
літака"), та новою спеціальністю ("Агроінженерія"), написавши для
конкурсу проект на тему авіації для сільського господарства.
За підсумками четвертого етапу Всеукраїнського конкурсу
"Авіатор" Олег Табота пройшов до фіналу, який відбувався
паралельно у Києві та Харкові. Усього фіналістами стали 250

студентів, а попередньо зареєструвалися для участі у конкурсі
понад 6500 студентів з 44 українських ВНЗ.
Заключна частина конкурсу  виступпрезентація презентація
перед журі, до складу якого увійшли представники провідних
підприємств авіаційної галузі. Кожному фіналісту на доповідь виділили
лише по 5 хвилин, але й за таким регламентом марафон захисту
проектів розтягнувся на два дні. Причому журі не оголошувало
результати захисту безпосередньо фіналістам, тому жоден з учасників
не знав своєї участі аж до підведення підсумків конкурсу.
Прізвища переможців організатори оголосили у День
працівників ракетнокосмічної галузі України (12 квітня), а
нагороджував 100 найкращих студентів за підсумками конкурсу
"Авіатор" 201617 років голова журі конкурсу, колишній
генеральний конструктор АНТК імені Антонова доктор технічних
наук, професор Дмитро Ківа.
Тепер на переможців чекає подорож до Франції, де за
маршрутом екскурсійної поїздки українські студенти відвідають
Париж, а також відомий міжнародний авіасалон "Ле Бурже", де
вони зможуть ознайомитися з передовими технологіями і
новинками галузі авіабудування.
Підготував Олександр Виноградов.

Представники ЦНТУ допомагали прибирати парк Перемоги
В середині квітня декілька сотень мешканців нашого міста до
лучилися до великого прибирання та омолоджування парку Пе
ремоги, ініційованих народним депутатом України Олександром
Горбуновим. Активну участь у суботній толоці взяли викладачі та
студенти Центральноукраїнського національного технічного
університету.
Спочатку прибирали гілки та торішнє листя, потім  висаджува
ли молоді дерева. При бажанні учасники толоки, які безпосеред
ньо садили окреме дерево, могли залишити біля нього табличку
із власним ім'ям. Проте студенти та викладачі ЦНТУ писали на
табличках назви кафедр, факультетів, номера академічних груп.
Як розповів ініціатор суботнього прибирання парку Перемоги,
народний депутат України Олександр Горбунов (до речі, випуск
ник факультету економіки та менеджменту нашого університету
2003 року та магістратури ФЕМ 2004 року), він залишився по
приємному враженим кількістю людей, які відгукнулися на його
запрошення, та обсягами виконаної роботи.
"Знаєте, парк Перемоги чудово підходить для того, щоб висадити
тут сотні дерев, які залишаться після нас,  розповідає Олександр
Горбунов.  Весь минулий рік я переконував міську владу проголосу

вати за визначення меж парку та взяти парк на баланс міста.
Раніше це була чи не єдина територія у місті, яка залишалась невиз
наченою, і деюре не мала господаря. На сьогодні парк вже переда
но на баланс комунального підприємства, визначено його межі,
тобто парк вже не можна буде "порізати" на якісь ділянки. Але ця те
риторія залишається недостатньо доглянутою, тому я вже не впер
ше запрошую мешканців міста долучитися до прибирання парку.
Цього року ми запрошували на толоку через мережу Інтернет,
у першу чергу, своїх друзів. Зібралось більше 500 учасників і я дя
кую усім, хто прийшов. На жаль, погода завадила втілити все, що
ми планували. Ми ще хотіли провести квести та змагання для
дітей, проте довелось обмежитися прибиранням, вивозом сміття
та висаджуванням дерев. Як бачите, сьогодні було зроблено ду
же багато".
Як повідомили організатори толоки, спільними зусиллями
учасників акції було висаджено більше 220 молодих дерев: вер
би, берізки, дубочки, клени.
Великий фотоальбом толоки за участю студентів та викладачів
університету можна переглянути на сторінках ЦНТУ у соціальних
мережах.

Інформаційна сторінка
В першій половині квітня одну з клумб
біля входу до Центральноукраїнського
національного технічного університету нена
че розфарбували різними відтінками ярко
жовтої фарби. То розквітли розкішні нарци
си, вирощені та доглянуті садівниками ЦНТУ!
Результати роботи (хоча, правильніше
буде сказати: творчості) колективу
садівників
Центральноукраїнського
національного технічного університету міг
побачити кожен з вас, хто хоч раз прохо
див чи проїжджав біля навчального закла
ду. Наприклад, влітку 2015 року ЗМІ нашо
го міста активно писали про тодішній
витвір мистецтва садівників університету 
сформовані із квітів на центральних клум
бах площі державний прапор України та
Малий герб України. До цього вони виса
дили кількаметрове число "85" з червоних
тюльпанів на честь 85річчя навчального
закладу. Минулого року садівники зробили
з квітів контури фортеці св. Єлисавети та
герб навчального закладу. Ті зразки ланд
шафтного дизайну було створено з од
норічних, веснянолітніх квітів, їхній сезон
цього року ще не настав, зараз, навесні,
клумби біля університету прикрашали "зи
мові" квіти, зокрема й нарциси.
Колектив садівників ЦНТУ: Ольга
Олексіївна Пастух, Таїсія Миколаївна
Бабіюк, Лариса Петрівна Майданик разом
із завідуючою господарством адміністра
тивногосподарської частини університету
Людмилою Степанівною Гадомською.
Ці нарциси було закуплено з нагоди ре
конструкції Студентської площі після
відкриття скульптурної композиції "Сту
дентство" у 2013 році. Спочатку, як роз
повіли садівники, у їхньому розпоря
дженні опинилося 200 цибулинок нар
цисів. Це не так й багато, цієї кількості ци
Зустріч студентів Центральноукраїнського
національного технічного університету із коор
динатором одного з таборів волонтерського
проекту "Будуємо Україну разом" Дмитром
Черкасом відбулась за підтримки Студентської
ради університету.
Як розповів Дмитро, благодійний проект
"Будуємо Україну разом" було створено
влітку 2014 року після звільнення ук
раїнськими військовими Слов'янська, Кра
маторська. Тоді, за організації "Львівської
освітньої фундації", декілька десятків волон
терів приїхали до звільнених міст з метою до
помогти місцевим жителям у відновленні
їхніх домівок, пошкоджених в ході бойових
дій. Коли стало зрозуміло, що допомоги по
требує дуже багато людей, волонтери
вирішили зробити проект постійним.
Протягом 2015 року волонтери проекту
"Будуємо Україну разом" працювали в
декількох населених пунктах Сходу України,
так само допомагаючи місцевим мешканцям
відновлювати будинки. За два місяці пред
ставники "БУР" допомогли відремонтувати
більше 10 будинків у Слов'янську, Крама
торську, Семенівці. З 2016 року табори про
екту "Будуємо Україну разом" працюють вже
по всій Україні, а не лише на Сході. Зокрема,
на 2017 рік заплановано організувати табо
ри в 14ти різних містах. Якщо минулого літа
в таборах "БУР" працювало понад 400 во
лонтерів, то зараз в базі організації вже по
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Усі відтінки жовтогарячого

булинок вистачило лише для висаджуван
ня квітів на окремій ділянці центральної
клумби. Після того, як на початку літа нар
циси відквітли своє, садівники дбайливо
викопали кожну цибулинку, висушили у
тіні, обробили від хвороб та шкідників та
зберігали до осені  фази наступного виса
джування (нарциси  багаторічні квіти, їх
саджають на зиму, щоб зійшли вони рано
навесні). Таким чином, через декілька
циклів, протягом яких цибулинки зазнава
ли природного розмноження діленням,
садівникам університету вдалося збільши
ти число цибулин нарцисів майже удвічі
від початкової кількості. І тепер у них вис
тачає цибулинок для того, щоб засадити
нарцисами майже усю клумбу, а не лише
окремі ділянки.

Для того, щоб ви мали нагоду помилу
ватися яскравими кольорами нарцисів,
зробити собі фотографію на пам'ять на
їхньому фоні, садівники доглядали за
квітами з осені по весну. Восени удобрю
вали землю, взимку відкидали з доріжок
навколо клумби зайвий сніг, аби уникнути
перенасичення землі вологою, а коли
зійшов сніг, волочили та сапали квіти від
бур'янів. На початку квітня результат
їхньої роботи можна було вже побачити
неозброєним оком, а ще через тиждень 
нарциси розквітли у всій своїй красі.
Так, сьогодні вони вже майже всі
відквітли. Скоро цибулинки нарцисів буде
викопано, висушено та покладено у схови
ще до наступної осені. А їхнє місце на
клумбах займуть однорічні квіти.
Підготував Олександр Виноградов.

Студентам ЦНТУ презентували
проект “Будуємо Україну разом”
над 700 анкет волонтерів (до речі, чомусь
майже 2/3 волонтерів  не хлопці, а дівчата).
Як розповів Дмитро Черкас, в містах
країни волонтери проекту "Будуємо Україну
разом" допомагають з ремонтами сім'ям,
яки знаходяться у скрутній ситуації, також до
помагають з ремонтом дитячим будинкам,
школам, працюють над благоустроєм гро
мадських місць, створюють художні графіті,
мурали тощо.
Безпосередньо у місті Кропивницький во
лонтери "Будуємо Україну разом" ще з почат
ку тижня допомагають двом місцевим сім'ям
в ремонті помешкань. Одна з них  бага
тодітна сім'я людини, яка отримала
інвалідність за Сході України, організація
"БУР" добудовує другий поверх на його хаті,
щоб великій родині було де жити. Друга сім'я
має на вихованні дитинуінваліда, але в їхній
квартирі у гуртожитку відсутній водопровід,
тому мати вимушена кожного дня носити на
третій поверх багато відер води. Волонтери
"БУР" працюють над тим, щоб провести до
квартири водопровідні комунікації та облаш
тувати ванну кімнату. Також у нашому місті
волонтери робитимуть ремонт у дитячому бу

динку сімейного типу; створять меблі та об
ладнання для навчального класу на відкри
тому повітрі у школі №6; а також реставру
ють так званий "Колізей" на Козачому ост
рові. Як розповів Дмитро, вони планують
відновити зламані лавочки, пофарбувати
стіну і створити там гарний малюнок.
Представник благодійного проекту "Бу
дуємо Україну разом" запросив студентів ви
щих навчальних закладів обласного центру
долучатися до таборів "БУР", або у Кропив
ницькому, або в одному з інших міст країни.
За словами Дмитра, студентам не треба
боятися складнощів у роботі, навіть якщо во
ни не є будівельниками за фахом. Майже всі
волонтери проекту "Будуємо Україну разом"
не мають спеціальних будівельних навичок,
але на кожному об'єкті обов'язково працю
ють професійні будівельники, які навчать та
покажуть, як то робиться. Робота знайдеться
буквально для кожного, від свердління от
ворів до укладки цегли, від фарбування до
наклеювання шпалер та інше. Головна вимо
га до волонтерів  мати бажання допомоги
людям та вільний час.
Підготував Олександр Виноградов.
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Профспілковий комітет студентів Цент
ральноукраїнського національного техніч
ного університету провів IV чемпіонат
університету з інтелектуальної гри "Брейн
ринг". Турнір 2017 року підтримав тра
дицію минулих сезонів, яка полягає у тому,
що перемогу на чемпіонаті здобуває ко
манда факультету, який раніше ще не виг
рав чемпіонат ЦНТУ з брейнрингу.
Як завжди, підтримку Студпрофкому у
проведенні турніру надає Кіровоградська
обласна ліга інтелектуального розвитку
(КОЛІР), представники якої Андрій Фло
ренко та Ольга Гріднєва виступають веду
чими турніру. "Кожного разу на турніри з
брейнрингу в технічному університеті зби
рається п'ять або більше команд,  роз
повідає Андрій Флоренко.  Одні студенти
приходять грати, інші  вболівати за
гравців, ми бачимо, що ці турніри студен
там цікаві! Молоді подобається "Брейн
ринг", це видовищна і захоплююча гра. Про
інтерес студентства до брейнрингу також
свідчить й той факт, що багато студентів
після внутрішніх чемпіонатів навчальних
закладів приходять на загальноміський
чемпіонат серед ВНЗ. Зі свого боку, ми із
Ольгою раді тому, що за допомогою
чемпіонатів навчальних закладів із брейн
рингу проводимо просвітницьку кампанію
із залучення студентів до цієї чудової гри,
гри, яка дозволяє кожній людини розшири
ти свій кругозір".
Студенти
Центральноукраїнського
національного технічного університету, які
є артистами театрального гуртка мо
лодіжного клубу навчального закладу,
представили глядачам постановку класич
ної комедійної п'єси видатного українсько
го драматурга Михайла Старицького "За
двома зайцями".
Номінально, це вже третя постановка
"За двома зайцями" від студентів ЦНТУ з
моменту відродження театральної студії в
складі молодіжного клубу університету на
початку 2010х. Тоді п'єсу Старицького сту
денти університету ставили двічі, навесні та
 на прохання публіки повторно,  взимку
2012 року. Однак відтоді склад гуртка оно
вився повністю, фактично нову постановку
також можна вважати прем'єрою.
Як розповіла режисер театрального
гуртка молодіжного клубу ЦНТУ Алла Шев
ченко, майже всі актори, що грали у вис
таві,  взагалі новачки студії (окрім Тетяни
Чепи та Федора Василенко). Черговий
набір до драмгуртка відбувся на початку
2016/17 навчального року, заняття у
студії почалися вже у жовтні. Для першої
постановки режисер запропонувала сту
дентам на вибір три сценарії: "За двома
зайцями" Старицького, оповідання Ми
хайла Зощенка та "Кайдашева сім'я" Іва
на НечуйЛевицького. Прочитавши сце
нарії, студенти разом із режисером
вирішили ставити багатьом відому та ба
гатьма любиму п'єсу "За двома зайцями".
По завершенні осіннього семестру
драмгурток, як і університет, "пішов" на
канікули. Відновилися репетиції вже на
прикінці лютого, тому студентамартистам
довелося дуже багато попрацювати, щоб
встигнути вчасно підготувати виставу. По
становку планували презентувати глядачу

Навчання та виховання

Новий чемпіон ЦНТУ з брейн)рингу
Як розповів Андрій Флоренко, для цьо
горічного чемпіонату ЦНТУ з гри "Брейн
ринг" було заготовлено майже 100 питань
на різноманітну тематику: географія, гу
мор, актуальні події, архітектура, історія,
біографія видатних особистостей тощо.
В чемпіонаті 2017 року взяли участь
шість команд: збірні п'яти факультетів Цент
ральноукраїнського
національного
технічного університету та команда Кропив
ницького машинобудівного коледжу ЦНТУ.
Команда "VIPСГМ" факультету сільського
сподарського машинобудування: Катерина
Осадча, Олександр Поліщук, Ярослав Мин
ченко, Андрій Меркотан, Станіслав Гринчук.
Команда "Отряд Зіброва" факультету
обліку та фінансів: Олег Бурлаков, Владис
лава Федосова, Анна Яцик, Анастасія
Кравченко, Вікторія Зеленецька.
Команда "Fire" факультету автоматики
та енергетики: Павло Котиш, Євгенія Ша
лова, Анна Грунтова, Віктор Мурчик,
Олексій Венгер.
Команда "Кодери" механікотехно
логічного факультету: Дмитро Казбеков,
Максим Грішин, Андрій Сніховський, Дмит
ро Давиденко, Максим Масян.
Команда "МачуПікчу" факультету еко
номіки та менеджменту: Артем Кадомець,

Валерія Ковальова, Вікторія Демчик,
Сергій Ставенко, Олександр Щельник.
Команда "Без ГМО" машинобудівного
коледжу ЦНТУ: Алла Ткаченко, Олеся Сав
ченко, Дмитро Кошар, Віталій Струк.
На першому етапі турніру команди було
розподілено на дві підгрупи, де вони зігра
ли один круг, по одному бою (кожен бій
складається з п'яти питань) проти супро
тивників за підгрупами. Переможці підгруп
зіграли півфінали, відповідно, переможці
півфіналів розіграли титул чемпіонів ЦНТУ
з гри "Брейнринг" 2017 року. Ним стала
команда МТФ "Кодери". Друге місце посіла
збірна ФЕМ "МачуПікчу", третє  команда
коледжу "Без ГМО".
Це перший титул студентів МТФ на турнірі
з брейнрингу в університеті. Нагадаємо, що
чемпіонат 2014 року виграла команда фа
культету обліку та фінансів "WolfGang",
турнір 2015 року підкорився команді ФАЕ
"Вірна відповідь", а чемпіонами університе
ту з брейнрингу минулого року стала збірна
ФЕМ "МачуПікчу".
Фотоальбом турніру можна переглянути
на сайті університету або на сторінках
ЦНТУ у соціальних мережах.
За інформацією Студпрофкому ЦНТУ.

“За двома зайцями” знову
на сцені ЦНТУ

на тому ж тижні, коли в університеті прохо
дитимуть заходи до Дня науки та "Дні
відкритих дверей". Відвідати виставу сту
дентського театру запросили учнів стар
ших класів загальноосвітніх шкіл нашого
міста, щоб продемонструвати школярам,
що університет  це не лише навчання, тут
також можна розвивати свою творчу осо
бистість, займаючись у молодіжному клубі.
Ролі виконували: Свирид Петрович Го
лохвостий  Олег Бурлаков; Проня Про
копівна  Анастасія Кравченко; Сірко 
Федір Василенко; Сіркова жінка  Аліна

Ожарівська; Химка  Анастасія Калашни
кова; Секлета  Тетяна Чепа; Галя  Анас
тасія Немненко; Степан, наречений Галі 
Артем Аркуша; подруги Секлети  Олексан
дра Медулашвілі, Вікторія Зеленецька; го
родовий  Олександр Вітошко, а також ар
тисти танцювального ансамблю "Прово
кація". Режисер драматичного гуртка
ЦНТУ  Алла Шевченко.
Повністю фотоальбом вистави "За двома
зайцями" від театрального гуртка молодіжно
го клубу університету можна переглянути на
сторінках ЦНТУ у соціальних мережах.
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Перша бейсбольна команда міста
Кропивницький, в складі якої виступають
студенти, викладачі та випускники Цент
ральноукраїнського
національного
технічного університету, виграла турнір
під назвою "Континентальний Кубок", що
проходив у Мінську в середині квітня.
Розіграш "Континентального Кубку"
відбувся вперше, ці змагання проводи
ла Європейська континентальна бей
сбольна фундація (Continental Baseball
Foundation Europe). В турнірі взяли
участь чотири команди: чемпіони Біло
русі 2016 року, переможці ІнтерЛіги
2016 року бейсбольний клуб "Мінськ";
чемпіони Литви 2016 року, фіналісти
ІнтерЛіги 2016 року БК "Lituanica" (Кау
нас, Литва); представники Росії БК
"Москвіч"; а також 21разовий чемпіон
України команда "BioTexComКНТУ".
Цього сезону перша бейсбольна ко
манда міста Кропивницький виступає
під назвою "BioTexComКНТУ". Починаю
чи з 2002 року клуб також носив назви:
"КДТУ/КНТУ" (20022004 рр.), "КНТУ
ОШВСМ" (20052010 рр.), "КНТУЄлиса
ветград" (20102016 рр.).
Протягом турніру команда нашого міста
не зазнала жодної поразки! На груповому
етапі розіграшу Кубку бейсболісти
"BioTexComКНТУ" переграли команду
"Lituanica" 6:5, розтрощили "Москвіч"
13:4, виграли у БК "Мінськ" 5:0.
Посівши перше місце групи, чемпіони
України вишли до фіналу "Континенталь
ного Кубку", де повторно зіграли з гос
подарями турніру. Тричі відігравшись
протягом матчу, поступаючись в рахунку
0:1, 1:3 та 3:4, бейсболісти "BioTexCom
КНТУ", зрештою, перемогли у фіналі 7:4
та вибороли головний трофей змагань.
Переможні очки приніс студент першого

Перемога бейсболістів
на турнірі в Білорусі

курсу нашого навчального закладу Ге
оргій Гвритішвілі.
В складі команди "BioTexComКНТУ" на
турнірі в Мінську виступали студенти
ЦНТУ: Владислав Косенко, Костянтин Чу
хас, Сергій Штапура, Ілля Великий, Денис
Бречко, Георгій Гвритішвілі. Граючий тре
нер  викладач кафедри фізичного вихо
вання ЦНТУ, ЗТУ Руслан Дейкун. Головний
тренер команди  доцент кафедри фізич
ного виховання ЦНТУ, ЗТУ Юрій Бойко.
А вже через два тижні бейсболісти
"BioTexComКНТУ" виграли перший ук

Студент факультету автоматики та енергетики ЦНТУ Віктор
Ласінський отримав посвідчення майстра спорту міжнарод
ного класу із пауерліфтингу за версією Федерації пау

раїнський трофей сезону 2017. Коман
да стала переможцем традиційного
турніру "Кубок Колодицького". У фіна
льному матчі "BioTexComКНТУ" виграли
у молодіжної команди міста Кропив
ницький "BioTexComСДЮШОР" 6:0.
Індивідуальні призи змагань вибороли
студенти університету: Ілля Великий, у
номінації "Кращий захисник"; Георгій
Гвритішвілі, "Кращий пітчер"; та Костян
тин Чухас  "MVP турніру".
Фото з сайту Continental
Baseball Foundation Europe.

ерліфтингу України RAW100%. Як розповів Віктор, під час
відкритого чемпіонату Київської області з жиму штанги та по
підйому штанги на біцепс, він виконав необхідний норматив
в дисципліні "Підйом штанги на біцепс"  підняв за усіма пра
вилами вагу 69 кг в своїй ваговій категорії (82 кг), одночасно
виборовши бронзові нагороди турніру в даній дисципліні.
Взагаліто Віктор Ласінський спеціалізується в іншому си
ловому виді спорту, армреслінгу. Свого часу він став пере
можцем юніорської першості Кіровоградської області (2014
рік), посів друге місце відкритого чемпіонату Черкаської об
ласті (2015 рік), вигравав срібні та золоті медалі І та ІІ відкри
тих чемпіонатів Кіровоградської області з армреслінгу (2015
16 рр.). На турнірі з пауерліфтингу Віктор виступав усього
вдруге за свою спортивну кар'єру. Пауерліфтингом та важ
кою атлетикою займається його рідний брат, і займається до
волі успішно,  він неодноразово вигравав чемпіонати Ук
раїни та є володарем світового рекорду серед юніорів у
підйомі штанги на біцепс,  тому Віктору стало цікаво спробу
вати свої сили також в цьому спорті. На першому своєму
турнірі з пауерліфтингу рік тому в Одесі Віктор Ласінський не
виборов нагород, проте вже на другому посів ІІІ місце з 20ти
учасників вагової категорії 82 кг, продемонструвавши ре
зультат, який відповідає нормативу майстра спорту міжнарод
ного класу. Що засвідчили офіційні представники організа
торів змагань  Федерації пауерліфтингу України RAW100%.
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На фото: переможці та призери чемпіонату ЦНТУ з армреслінгу

Перші чемпіонати ЦНТУ з армреслінгу та армліфтингу
На початку квітня в спортивній залі
Центральноукраїнського національного
технічного університету вперше прой
шов чемпіонат навчального закладу із
"боротьби на руках"  армреслінгу, ор
ганізований спортивним клубом і студ
профкомом університету за підтримки
Кіровоградської федерації армспорту.
Назва "армрестлінг" походить від
злиття двох англійських слів "arm" і
"wrestling", що дослівно означає "бо
ротьба зап'ястками". Перші міжнародні
турніри з армрестлінгу почали проводи
тися в США в 1960х роках, згодом цей
вид єдиноборства набув неабиякого по
ширення світом завдяки своїй доступ
ності та невибагливості. Починаючи з
1997 року, армрестлінг також отримує
назву "армспорт".
Останнім часом студенти нашого нав
чального закладу брали участь та вибо
рювали нагороди різних турнірів з арм
реслінгу, які проводилися як в Кіровог
раді (Кропивницькому), так і в інших
містах країни. Зокрема, студент факуль
тету автоматики та енергетики Віктор
Ласінський,
став
переможцем
юніорської першості Кіровоградської
області у своїй ваговій категорії (2014
рік), посів друге місце відкритого
чемпіонату Черкаської області (2015
рік), вигравав срібні та золоті медалі І
та ІІ відкритих чемпіонатів Кіровог
радської області з армреслінгу (2015
16 рр). Також на відкритих чемпіонатах
Кіровоградської області з армреслінгу

призові місця виборювали студенти на
шого університету Олександр Дроздов і
Андрій Захаренко.
Враховуючі
популярність
арм
реслінгу серед студентської молоді, вик
ладач кафедри фізичного виховання та
керівник секції пауерліфтингу спортклу
бу ЦНТУ Юрій Трохименко вирішив ор
ганізувати власний університетський
чемпіонат з армреслігу. Підтримку
ініціативи надали спортивний клуб
ЦНТУ і профспілковий комітет студентів
навчального закладу.
Учасників першого чемпіонату ЦНТУ
з армспорту привітали завкафедрою
фізичного виховання ЦНТУ Володимир
Ковальов, голова Студпрофкому універ
ситету Валерій Пугач, головний суддя
змагань Юрій Трохименко та голова
Кіровоградської обласної федерації
армспорту Ігор Поцілуйко.
Для участі у змаганнях подали заяв
ки більше двадцяти студентів з п'яти фа
культетів: факультет економіки та ме
неджменту: О. Музиченко (група МЕВ
16), Д. Дерев'янко (МЕВ 16), С. Поляков
(група ЕП 15); факультет автоматики та
енергетики: В. Ласінський, М. Тимчук, І.
Черніков (група ЕЕ 14), А. Семенко (гру
па ЕЕ 14); факультет проектування та
експлуатації машин: С. Зайченко (група
АТ 16), Т. Кравченко (АТ 16), В. Волков
(БІ 16); механікотехнологічний факуль
тет: А. Сарібеков (група КІ 15), Л. Мар
ченко (група КІ 15), А. Прихідько (група
КІ 15), Є. Саковський (група КІ 15),
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С. Годорожа (група ГМ(ГТ) 16), С. Шма
ков (група ПМ 16), О.Вітошко (група КІ
161); факультет сільськогосподарського
машинобудування: М. Рахімкулов (група
МБ 13), М. Горобець (МБ 14), М. Червоний
(група МБ 14), В. Бараннік (група АГ 161).
Студенти боролися у п'яти вагових
категоріях 6090 кг. за правилами
офіційних турнірів з армреслінгу: бо
рець вибуває зі змагань після двох по
разок. Також окремо для усіх бажаючих
були проведені змагання в абсолютно
му заліку  незалежно від ваги спорт
смена. Переможцями у більшості ваго
вих категорій став студент ФАЕ Віктор
Ласінський, в категорії 60 кг переміг
студент ФСГМ В. Бараннік; в категорії
70 кг  студент ФАЕ А. Семенко.
У заліку факультетів перше місце посів
факультет автоматики та енергетики, дру
ге  факультет експлуатації та проектуван
ня машин, третє  факультет сільськогос
подарського машинобудування.
Крім цього, 17го травня також впер
ше було проведено чемпіонат ЦНТУ з
армліфтингу (змагання на силу хвату
рук). За підсумками змагань місця роз
поділились наступним чином: І команд
не місце  ФАЕ; ІІ місце  ФЕМ; ІІІ місце 
ФСГМ; ІV місце  ФОФ; V місце  ФПЕМ;
VІ місце  МТФ. Організатор та головний
суддя турніру  викладач кафедри фізич
ного виховання ЦНТУ Юрій Трохименко.
За інформацією Спортклубу ЦНТУ.
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