Знакові ювілеї економічного блоку КНТУ
Леоніду Михайловичу
Фільштейну  90 років!
Вперше за історію КНТУ, університет відзначав 90річчя вик
ладача і науковця, який у такому поважному віці продовжує
працювати в навчальному закладі! День народження святкував
доктор економічних наук, професор Леонід Фільштейн, культо
ва особистість економічної науки в Кіровоградській області,
людина, що стояла у витоків декількох економічних кафедр
Кіровоградського національного технічного університету.
До ювілею Леоніда Михайловича, його рідна кафедра еко
номіки праці та менеджменту КНТУ організувала міжнародну
науковопрактичну конференцію "Ефективні моделі уп
равління в сучасних умовах: теорія і практика", участь в роботі
якої взяли науковці із України, Франції, Німеччини, Чехії, Мол
дови, Лівану. Привітати Леоніда Фільштейна з 90річчам
завітали його друзі, колеги, співробітники, учні та студенти.
В Кіровоградському національному технічному університеті
Леонід Михайлович Фільштейн працює вже більше 40 років (як
що точніше, з 1975го, і тоді навчальний заклад мав назву Кіро
воградський інститут сільськогосподарського машинобудування).
До того часу Леонід Фільштейн працював у банківських та фінан
сових організаціях Кіровограда та області, очолював
Придніпровське відділення науководослідного інституту праці
Держкомпраці СРСР. Ще раніше  отримував вищу освіту в Одесь
кому кредитноекономічному інституті, в 194345 роках воював
на фронтах Великої Вітчизняної війни, визволяв рідну Україну.

Ще у 1965 році Леонід Фільштейн захистив кандидатську ди
сертацію на Вченій раді Московської фінансової академії. У
Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобу
дування Леонід Михайлович завідував кафедрою економіки та
організації виробництва (197587 рр.).
(Початок. Закінчення на 4 й стор.)

До ювілеїв кафедри бухгалтерського обліку
і кафедри аудиту та оподаткування…
…було приурочено IV міжнародну на
уковопрактичну конференцію "Облік і
контроль в управлінні підприємницькою
діяльністю". Конференція, присвячена
30річчу створення кафедри "Бухгал
терський облік" і 20річчу створення ка
федри "Аудит та оподаткування", відбу
валась у стінах Кіровоградського
національного технічного університету.
Від початку своєї роботи кафедра бух
галтерського обліку і кафедра аудиту та
оподаткування випустили більше 3000
фахівців. Чимало випускників кафедр
ювілярів досягли успіху у бізнесі, на дер
жавній службі або у приватних ком
паніях, працюють на високих посадах, і
не лише у Кіровограді.
(Продовження на 6 й стор.)
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9го червня, в приміщенні Кіровог 
радського національного технічного
університету відбувся круглий стіл на те 
му "Сучасні технології в промисловості,
енергетиці та на транспорті регіону" за
участю керівництва Департаменту
інфраструктури та промисловості Кіро 
воградської
обласної
державної
адміністрації.
"Круглий стіл" проходив в інтерактив
ному форматі: живому спілкуванні із
відповідями на запитання та наочними
прикладами. У фойє навчального закла
ду було розгорнуто підготовлені науков
цями та викладачами КНТУ експозиції
власних наукових розробок, винаходів,
експериментальних зразків тощо. Деле
гація Департаменту інфраструктури та
промисловості Кіровоградської ОДА на
чолі із директором цього департаменту
Олександром Корнюшею по черзі підхо
дила до кожного виставкового стенду,
де автори або співавтори наукових роз
робок розповідали про напрями науко
вої роботи та про презентовані проекти.
Зокрема, завідувач кафедри енерге
тичних систем та енергетичного менед
жменту КНТУ, професор Петро Плєшков
представив проекти за напрямом енер
гетичної ефективності в промисловості
регіону. Завідувач кафедри металоріза
льних верстатів та систем, професор
Андрій Кириченко розповів про можли
вості використання технології 3Dдруку
в промисловості та освіті Кіровог
радської області. Кафедра "Технології
машинобудування" представила гостям
розробки у галузі робототехніки. Завіду
вач кафедри програмування та захисту
інформації, професор Олексій Смірнов
презентував перспективи ІТінновацій
в промисловості Кіровоградщини. До
цент КНТУ Дмитро Голуб розповів про
механізми удосконалення транспортної
системи обслуговування регіону шля
хом впровадження новітніх інфор
маційних технологій. Завідувач кафед
ри сільськогосподарського машинобу
дування університету, професор Микола
Свірень розповів про перспективи роз
витку сільськогосподарського машино
будування в регіоні.
Круглий стіл "Сучасні технології в про
мисловості, енергетиці та на транспорті
регіону" за участю керівництва Департа
менту інфраструктури та промисловості
Кіровоградської ОДА став логічним про
довженням "Дня науки"2016, який про
ходив в КНТУ в середині квітня.
"Традиційно до "Дня науки" науковці
університету готують виставку наукових
досягнень,  розповідає ректор Кіровог
радського національного технічного
університету, професор Михайло Черно
вол.  Цього року на заходах "Дня науки"
був присутній заступник начальника Уп
равління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації
Сергій Дузь. Університет завжди плідно
співпрацює з цим підрозділом облдер
жадміністрації, але тоді виникла ідея та
кож розвинути співпрацю із іншими
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КНТУ презентував
наукові розробки
для економіки регіону

структурними підрозділами Кіровог
радської ОДА, в першу чергу, оскільки ми
 технічний університет, з Департаментом
інфраструктури та промисловості.
Ми домовились із директором депар
таменту Олександром Корнюшею, і сьо
годні все керівництво департаменту
відвідало університет, де ми ознайоми
ли їх із напрями технічних розробок у га
лузі промисловості, енергетики, транс
порту тощо, які можуть бути корисними
нашому регіону. Зрозуміло, наш універ
ситет, в першу чергу, повинен працюва
ти на Кіровоградський регіон, потім вже
на інші області України та інші країни.
Раніше університет співпрацював, пе
реважно, із певними підприємствами
(більшість з них  приватні), але останнім
часом ми також розвиваємо співробіт
ництво із державними організаціями та
установами. Зараз ми працюємо із орга
нами місцевого самоврядування міста
Кіровограда,
нещодавно
почали
спільний проект по енергозбереженню
із міською владою Олександрії, універси
тет тісно співпрацює із Департаментом
екології Кіровоградської ОДА (маємо
спільний науковий проект, який включе
но до програми економічного розвитку
області на наступний рік), також ми пла
нуємо зробити подібну до сьогоднішньої
зустрічпрезентацію наукових розробок
для Департаменту агропромислового
розвитку Кіровоградської ОДА. В цій ро
боті ми завжди маємо підтримку голови
ОДА, нашого випускника Сергія Ана
толійовича Кузьменка.
Ми не будемо вигадувати нічого зай
вого, а будемо займатися тими проекта
ми, які дійсно потрібні регіону і дадуть
результат на теренах області. Після
круглого столу ми домовилися із Олек

сандром Корнюшею, що ми підготуємо
пакет документів на кожну розробку:
витрати на виготовлення та впрова
дження, приклади, де вона може бути
використана, орієнтовний економічний
ефект від впровадження та інше.
Потрібно буде все врахувати, але голов
не  ми зараз продемонстрували наш
потенціал та можливості.
Наприклад, є цікаві теми про розвит
ку транспортної інфраструктури; кафедра
будівельних, дорожніх машини і
будівництва пропонує цікавий проект по
використанню екологічних та дешевих
матеріалів у масовому виготовлені кон
струкцій; можливо, комунальне підпри
ємство "ДніпроКіровоград" зацікавить
ІТпроект управління, автоматизації про
цесів і контролю над водопостачанням.
Крім цього, ми можемо запропонувати
значимі для області доробки в напряму
енергоаудиту, енергетичного менедж
менту та енергозбереження. На приват
них підприємствах власники самі інвес
тують в енергозбереження, а ми пропо
нуємо шляхи вирішення цього важливо
го питання для підприємств та ор
ганізацій бюджетної сфери (мова може
йти про окрему програму по енергозбе
реженню на об'єктах державної та кому
нальної власності).
Тому, ми надаємо матеріали до Де
партаменту інфраструктури та промис
ловості Кіровоградської ОДА, а депар
тамент пропонуватиме шляхи застосу
вання наукових проектів КНТУ на
підприємствах та організаціях, а також
в інноваційних обласних програмах".
Фотозвіт з круглого столу можна пе
реглянути на сторінках КНТУ у соціаль
них мережах.
Підготував Олександр Виноградов.
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На запрошення Румунського нумізма
тичного товариства, науковці Кіровог 
радського національного технічного
університету: декан факультету економіки
та менеджменту КНТУ Володимир Зайчен 
ко і завкафедрою суспільних наук та доку
ментознавства КНТУ, професор Василь
Орлик взяли участь в роботі ІІІ Міжнарод 
ного конгресу нумізматики в Румунії, який
проходив у старовинному трансіль 
ванському місті Брашов.
Як розповів професор Василь Орлик,
подібні наукові нумізматичні конгреси
періодично проводяться в різних Євро
пейських країнах. Якщо взяти країни Цен
тральної Європи, то румунський конгрес
нумізматики входить до першої четвірки
найбільш представницьких та поважних
форумів у колі фахівців із науки нумізма
тики.
В 2012 році професор Василь Орлик
брав участь в роботі міжнародної науко
вопрактичної конференції, що проходила
у Литві, разом із представниками Ру
мунського нумізматичного товариства, і в
результаті співпраці отримав запрошення
на І Міжнародний конгрес нумізматики в
Румунії, який мав відбутися того ж року.
Відвідати той конгрес не вийшло, у наступ
ному року  Міжнародний конгрес
нумізматики в Румунії проходить із
періодичністю раз на два роки  Василь
Орлик брав участь у форумі заочно, надав
ши свою доповідь організаторам, а вже
цього року, після чергового запрошення
від Румунського нумізматичного товарист
ва, було прийнято рішення поїхати на кон
грес до Брашова.
За словами професора Василя Орлика,
в роботі ІІІ Міжнародного конгресу
нумізматики в Румунії взяли участь вчені з
більш, ніж 12 країн Європи, зокрема, із
Великої Британії (професор Кем
бриджського університету), Італії, Німеч
чини (професор Боннського університету),
Польщі, Молдови, Румунії, Словаччини,
Чехії, Угорщини, Білорусі та інш, а також
делегація українських науковців із Кіро
воградського національного технічного
університету. Сам форум проходив на базі
культурного центру "Редута" в історичному
центрі старовинного міста Брашов. Голов
ними співорганізаторами конгресу висту
пили Румунське нумізматичне товариство
і Міністерство культури Румунії.
Для конгресу Василь Орлик і Володи
мир Зайченко підготували тези доповіді і
презентацію виступу англійською мовою
(на засіданні конгресу можна було до
повідати національною мовою, організа
тори забезпечили можливість синхронно
го перекладу). Тема доповіді декана ФЕМ
Володимира Зайченко: "Комеморативні
монети Національного банку України із
християнською символікою", тема до
повіді професора Василя Орлика: "Проб
леми ідентифікації монет Банату Северин
із символікою тевтонського ордену".
"Моя теорія повністю спростовує кон
цепцію румунських науковців, яку існува
ла приблизно із 1980го року,  зауважує
професор Василь Орлик.  Мною було до
ведено, що монети Банату Северин не ма
ють відношення до румунських монархів,
це виключно монети, карбовані за час пе
ребування там представників Тевтонсько
го ордену (Банат Северин  південно
східна частина історичного краю Банат,
розташованого між Дунаєм, Нижньою Ти
сою і Трансільванськими Альпами на при
кордонних територіях угорського ко
ролівства ХІІІ ст.. Банат Северин відігра

Науковці КНТУ на
міжнародному
конгресі в Румунії

вав особливу роль у захисті Угорщини від
нападів османів та був предметом тери
торіальних суперечок між угорським ко
ролівством та Валахією  прим.). Румунські
доктори наук, професор Кембриджського
університету, що були присутні на конгресі,
із цією моєю теорію погодилися".
"За допомогою стародавніх монет можна
вивчати історію,  розповідає Василь Орлик. 
Монети  це джерело інформації про
відповідні історичні епохи. Досліджуючи зоб
раження, надписи на монетах ми можемо от
римати уявлення про культурний, економічний
та соціальний розвиток країн і народів".
"А оскільки монети нерозривно
пов'язані із економічними процесами,
досліджуючи монети, ми можемо побачи
ти, як в ті чи інші часи розвивалася еко
номіка, як розвивались торгівельні шляхи,
міжнародні відносини",  додає декан фа
культету економіки та менеджменту Воло
димир Зайченко.
"У нас на кафедрі суспільних наук та до
кументознавства з 2007 року здій
снюється
підготовка
фахівців
за
спеціальністю "Документознавство та
інформаційна діяльність"  зараз ця
спеціальність носить назву "Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа",  роз
повідає Василь Орлик.  Для студентів цієї
спеціальності передбачено вивчення
спеціальних та допоміжних історичних дис
циплін, і один із модулів таких дисциплін є
"Нумізматика". Студенти вивчають історію
через монети. Також у нас на кафедрі існує
аспірантура з історичних наук, і аспіранти
мають можливість займатися досліджен
нями проблем нумізматики. Наприклад,
один із моїх аспірантів Андрій Бойко нещо
давно успішно захистив кандидатську ди
сертацію з нумізматики і зараз працює у
Національному музеї історії України.
До речі, в 2011 році кафедра
суспільних наук та документознавства
КНТУ першою в нашій країні організувала
проведення міжнародного нумізматично
го форуму саме в Україні. Наша кафедра,

спільно із Інститутом історії України НАН
України та ПереяславХмельницьким дер
жавним педагогічним університетом імені
Григорія Сковороди, регулярно організо
вує Міжнародну науковопрактичну кон
ференцію "Актуальні проблеми нумізмати
ки у системі спеціальних галузей історич
ної науки". Восени минулого року конфе
ренція відбувалась на базі КНТУ, цього ро
ку вона пройде, скоріш за все, на базі істо
рикокультурного заповідника "Межибіж",
свою участь у IVй конференції вже анон
сували науковці восьми країн Європи".
Як повідомив декан факультету еко
номіки та менеджменту КНТУ Володимир
Зайченко, протягом Міжнародного кон
гресу нумізматики в Румунії він проводив
перемовини із представниками євро
пейських університетів на предмет мож
ливої співпраці щодо спільної з КНТУ
підготовки студентів (навчання за програ
мами "подвійних дипломів"), щодо обміну
студентами та проходження нашими сту
дентами практики за кордоном. Зокрема,
за цими напрямках вдалося налагодити
контакти із представниками німецьких,
сербських, італійських університетів.
"На конгресі наші друзіархеологи із
Академії наук Польщі розказали, що вони
отримали грант за програмою "Еразмус+"
на проведення в Україні розкопок антич
ної доби,  додає професор Василь Орлик.
 І вони готові залучати студентів нашої ка
федри до археологічних експедицій.
Очікується, що наші студенти будуть там
працювати за своїм навчальним
профілем  документувати та архівувати
археологічні знахідки".
Також під час Міжнародного конгресу
нумізматики в Румунії завкафедрою
суспільних наук та документознавства
КНТУ, професора Василя Орлика було
включено до складу редколегії ще одного,
вже п'ятого за ліком польського наукового
видання, яке індексується декількома
європейськими наукометричними базами.
Підготував Олександр Виноградов.

4 CТОР.
(Закінчення. Початок на 1 й стор.)

В середині 1980хЛеонід Фільштейн ра
зом зі своїми учнями організували ство
рення в інституті першої випускаючої
економічної кафедри  кафедри бухгал
терського обліку, аналізу та контролю,
яка почала свою роботу влітку 1986 ро
ку. Через декілька років навколо цієї
кафедри було започатковано інші еко
номічні кафедри та створено перший у
навчальному закладі економічний фа
культет, який Леонід Михайлович очо
лював з 1987 по 2003 роки.
Робота науковопрактичної конфе
ренції "Ефективні моделі управління в
сучасних умовах: теорія і практика" роз
почалась
із
привітань
Леоніда
Фільштейна з 90річчям. У своєму вступ
ному слові ювіляр нагадав молодим на
уковцям про їхню роль у підвищенні кон
курентоздатності української економіки.
"У нас з вами дуже велике завдання
перед Україною,  каже Леонід
Фільштейн,  тому ми маємо допомогти
створити в країні високоефективну еко
номіку. Наше сьогодні перше завдання 
зробити так, щоб система управління
базувалась на науковій основі, а для
цього потрібно не лише вчитися управ
ляти, а створювати нові структури, опа
новувати нові методи і нові підходи. Зо
крема,  готувати базу для перетворень
у фінансах. Я говорю про фінанси не як
розрахунки, а як систему економічних
відносин, з допомогою якої формується
валовий продукт, національний дохід,
фондирезерви і сама система грошей.
Тому що Україні потрібно змінити систе
му оцінки кількості грошей, яка
потрібна для економіки держави, та пе
реходити на зменшення частки обігу па
перових грошей.
Третє важливе питання, яким сьо
годні займається дуже багато молодих
науковців,  проблеми праці. Сьогодні в
країні велика цифра безробітних, тобто,
потрібно створювати робочі місця, але
створювати не просто так, заради
збільшення кількості номінальних пра
цюючих, а так, щоб ці робочі місця дава
ли продукт для задоволення потреб
суспільства зокрема і держави у цілому,
і щоб можна було продавати цей про
дукт за кордон.
Це величезна проблема. Давно зай
маючись науковими дослідженнями, я
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Наукова конференція
до ювілею
Л.М. Фільштейна

можу вам сказати, за чверть століття Не
залежності зроблено дуже мало з того,
про що казали науковці. Але думаю, не
далекий той час, коли управління знай
де шляхи співпраці із наукою. У нас в
Кіровограді, в Києві, в інших містах Ук
раїни проводяться ефективні досліджен
ня, які можуть дати високий результат і
економічний ефект. Ці дослідження тре
ба використовувати, я впевнений, що
вони будуть використані, тому усім нам
потрібно працювати над поліпшенням
економіки нашої країни".
На пленарному засіданні конференції
"Ефективні моделі управління в сучасних
умовах: теорія і практика" виступили: за
вкафедрою економіки та організації ви
робництва КНТУ, доктор економічних на
ук, професор Марина Семикіна (доповідь
на тему "Дефіцит довіри як перешкода у
формуванні соціальної згуртованості
суспільства"); завідувач кафедри аудиту
та оподаткування КНТУ, доктор еко
номічних наук, професор Наталія
Шалімова (доповідь "Причини виникнен
ня і шляхи розв'язання проблеми "роз
риву очікувань" у користувачів результа
тами аудиту"); завкафедри економічної
теорії, маркетингу та економічної кібер
нетики, доктор фізикоматематичних на
ук професор Володимир Гамалій (до
повідь "Особливості діагностики фінан
сового стану підприємства у сучасних
умовах") та інш.
Матеріали для пленарного засідання
конференції також підготували прорек
тор КНТУ із наукової роботи, професор
Олександр Левченко (тема "Державне
регулювання інноваційного ринку роз
витку дослідницького сектору системи
вищої освіти: міжнародний досвід та
національні особливості"); доцент кафе
дри управління персоналом та еко
номіки праці Запорізького національ
ного технічного університету Дмитро
Плинокос (тема "Використання техно
логії постановки цілей "SMART" в уп
равлінні ВНЗ"); провідний науковий

співробітник Інституту демографії і
соціальних досліджень ім. М. В. Птухи
НАН України Ірина Терон (тема
"Емпіричний аналіз диференціації
соціального капіталу регіонів"); доцент
кафедри економіки праці та менедж
менту КНТУ Юрій Малаховський (тема
"Альтернативні підходи до визначення
об'єкту регулювання розвитку мезоеко
номічних систем в структурі національ
ної економіки"); доцент кафедри еко
номіки праці та менеджменту КНТУ Ок
сана Сторожук (тема "Формування
зовнішньоекономічної безпеки аграр
них підприємств України в сучасних
умовах"); доцент кафедри економічної
теорії, маркетингу та економічної кібер
нетики КНТУ Руслана Жовновач (тема
"Забезпечення конкурентоспромож
ності підприємств на основі обґрунту
вання маркетингової стратегії").
Протягом урочистостей з нагоди 90
річчя Леоніда Михайловича Фільштей
на, ювіляра вітали його рідні та близькі,
його численні друзі та колеги по універ
ситету, науковці із інших міст України,
колишні студенти, учні та вихованці Ле
оніда Михайловича, які зараз працю
ють у різних організаціях та установах.
Зокрема, ювіляра з цієї визначної
подією поздоровили народний депутат
України Олександр Горбунов (випускник
факультету економіки та менеджменту
КНТУ), відомий український підпри
ємець, а зараз  міський голова Кірово
града Андрій Райкович (двічі випускник
КНТУ), начальник Головного тери
торіального управління юстиції у Кіро
воградській області Вадим Гуцул (здо
був у КНТУ другу вищу освіту за
спеціальністю "Економіка підпри
ємства"), голова Кіровоградської об
ласної
організації
профспілки
працівників освіти і науки Світлана
Скалько та багато інших гостей.
Підготував Олександр Виноградов.
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“Життя своє
присвятив праці”
У кіровоградській "Вечірній газеті":
№23 (1471) від 10 червня 2016 року,
опубліковано розповідь про видатного
вченого та викладача КНТУ, професора
Леоніда Михайловича Фільштейна на
честь його 90річного ювілею.
За кілька днів до його Дня народжен
ня ми (кореспондент "ВГ", кандидат еко
номічних наук, доцент Геннадій Кост
ромін та Леонід Михайлович Фільштейн)
прямуємо до кабінету професора, що
знаходиться на п'ятому поверсі універ
ситету, де й увесь факультет економіки
праці та менеджменту, студентам якого
викладає професор. Іще з першого по
верху з ним починають вітатися його ко
леги, а він кожному з них відповідає й
цікавиться, чим може бути корисним.
Видно, що найдосвідченішого з викла
дачів тут поважають, а він в універси
теті почувається як у рідному домі.
Розмовляючи з Леонідом Михайлови
чем, не помічаю, як ми піднялися на по
верх кафедри економіки праці та менед
жменту  до кабінету, в якому він пише
свої наукові роботи й готується до викла
дання студентам уже не один десяток
років. У цьому кабінеті відомий у місті
економістнауковець і розповів "ВГ" про
своє довге, насичене подіями життя.
Із 75 років свого трудового марафону
41 рік професор присвятив науковій
діяльності. Разом з дружиною виростив
доньку й сина, має вже не лише онуків, а
й правнуків. А народився Леонід Михай
лович 10 червня 1926 року в селищі Ус
тинівці Кіровоградської області. Добре
пам'ятає голод 193233 років, який ро
дині допомогла пережити тітчина коро
ва. Перебравшись до Кіровограда, який
тоді називався Зінов'євськом, батьки
Леоніда Михайловича віддали його на
навчання до українського класу школи
№18, що містилася у приміщенні те
перішнього факультету фізичного вихо
вання КДПУ ім. В. Винниченка. Коли
1941 року почалася війна, хлопцеві ви
повнилося лише п'ятнадцять років
(закінчивши за місяць до її початку вісім
класів, він подав документи до військо
вого училища, однак там їх не прийняли,
бо замалим він ще був тоді для армії).
 Через місто на схід гнали худобу,
трактори тягли за собою сівалки, завод
"Червона зірка" евакуювали залізни
цею,  згадує Леонід Михайлович.  У
сусідній з нашою квартирі на вулиці 20
років Міліції перебували радянські сол
дати. Вони, збираючись відступати, за
пропонували й мені з мамою рушати з
ними, бо вже знали: з нашим прізви
щем залишатися в окупації смертельно

небезпечно (батька тоді вже не було в
місті  він воював)...
Хлопець з матір'ю проминули За
поріжжя, РостовнаДону, Сталінград і
зупинилися в Саратовській області. Там
беручкий до навчання хлопчина одразу
ж пішов до школи, а також на курси
трактористів, які закінчив на відмінно,
деякий час працював на машиннотрак
торній станції. Невдовзі вступив до
технікуму шляхів сполучення. І так би і
вчився там надалі, але почув, що ра
дянські війська почали визволяти від
окупантів Україну  тож разом з іще
декількома хлопцямиземляками пішов
до військкомату й записався добро
вольцем до армії (хоча як студент
залізничник мав відстрочку від призову
на військову службу).
 У війську я розпочав служити в
піхотній дивізії, яка незадовго перед
тим визволяла Харків. Закінчив школу
снайперів, служив у кулеметному ба
тальйоні спочатку командиром відділен
ня, потім  помічником командира взво
ду. Пройшов, звільняючи їх, півднем Ук
раїни й Молдавію, був контужений і по
трапив у дивізійний медсанбат. Майже
не бачив на праве око, тож старші това
риші по службі незлобливо насміхалися
з мене: "Ну, тепер за тебе ніхто не вийде
заміж…" Після лікування мені вдалось
повернутись до свого полку, де у званні
старшого сержанта служив у штабі, а ще
навчався стріляти з лівого плеча, чого
мені врештірешті вдалося досягти…
Війна для Леоніда Михайловича
закінчилася в Болгарії, у місті Ямболі
(тоді старшому сержантові Леонідові
Фільштейну було всього 18 років!). А пе
ред тим були ще бої з німцями та їхніми
союзниками румунами, частково розбиті
підрозділи яких продовжували чинити
опір і грабувати місцеве населення.
Після перемоги над нацистською Німеч
чиною хлопець не одразу повернувся до
дому, а ще півтора року служив в Одесі,
куди його полк пішки прийшов з Болгарії.
І ось нарешті настало мирне життя,
таке бажане для вимучених війною лю
дей. До Кіровограда повернувся не ли
ше Леонід Михайлович, а і його матір та
батько, який, на жаль, після воєнних по
невірянь довго не прожив. Після війни
Леонід Фільштейн вступив на заочне
відділення Одеського кредитноеко
номічного інституту, протягом десятків
років працював у різних фінансових ус
тановах Кіровоградщини. Був старшим
ревізором обласного управління Ощад
ного банку СРСР, працював у міському
фінвідділі, заступником голови Ком
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паніївського району. У 1963 році Леонід
Михайлович очолив Придніпровське
відділення науководослідного інституту
праці Держкомпраці СРСР. Працюючи в
НДІ праці, 1965 року захистив канди
датську дисертацію в Московській
фінансової академії.
 Я приїхав з глибинки вступати до
інституту, де навчалися міністри
фінансів республік СРСР!  згадує Ле
онід Фільштейн.  Вважаю, що мені по
щастило: було подано 84 заяви, 18 пре
тендентів допустили до екзаменів усьо
го на п'ять місць. Я багато читав, пра
цював, певно, членам приймальної
комісії сподобався мій рівень знань. На
моєму вступному рефераті вони поста
вили такий вердикт: "Заслуговує на
тверду оцінку "відмінно"…
З 1975 року Леонід Михайлович пра
цює в Кіровоградському національному
технічному університеті (тоді  Кіровог
радському інституті сільськогоспо
дарського машинобудування), куди його
перевели для започаткування підготовки
економістів для центру України. А 1983
го він запропонував створити в інституті
окрему кафедру з економічної спеціаль
ності, яку невдовзі й було відкрито.
До 1986 року в названому вищому
навчальному закладі відкрили вісім
економічних спеціальностей. Для цього
в Кіровограді було підготовлено еко
номічні обґрунтування, навчальні плани
та систему підготовки вчених з еко
номічних спеціальностей. Леонід Ми
хайлович підготував 62 кандидати еко
номічних наук, з них восьмеро стали
докторами економічних наук і дев'ятеро
 професорами. Тепер у КНТУ діють
спеціальні кафедри економічних наук.
Загалом, уже підготовлено більше шес
ти тисяч спеціалістів, які працюють на
підприємствах, у закладах та ор
ганізаціях області та центру України.
Леонід
Михайлович
працював
завідувачем кафедр економіки та ор
ганізації виробництва і економіки праці
та менеджменту, деканом економічного
факультету. І зараз продовжує займати
ся улюбленою справою, навчаючи сту
дентів економікофінансовим наукам,
та підготовкою науковців з економіки.
Його доробок  це майже чотириста на
укових робіт. Леонідові Михайловичу
присвоєно почесні звання "Залужений
працівник народної освіти України",
"Відмінник народної освіти України", йо
го нагороджено Почесною грамотою
Верховної Ради України "За особливі
заслуги перед українським народом",
Почесною грамотою уряду України, зо
лотою медаллю ім. ТуганаБарановсько
го, п'ятьма орденами й багатьма меда
лями (за участь у війні і тривалу продук
тивну працю). Він, згідно із розпоря
дженням Президента України від 31
серпня 1998 року,  довічний держав
ний стипендіат України.
Юрій Лісниченко, "Вечірня газта".
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“Ювілейна” конференція

“Облік і контроль в управлінні
підприємницькою діяльністю”
Дана конференція, що проходила у стінах
К іровоградського національного технічного
університету, була присвячена 30річчу ство 
рення кафедри "Бухгалтерський облік" і 20
річчу створення кафедри "Аудит та оподатку 
вання" КНТУ.
Більше тридцяти років тому, ще на почат
ку 1980х, у Кіровограді економічну освіту
давали лише на середньоспеціальному рівні
 професіям бухгалтера або економіста вчи
ли два технікуми міста. В тодішньому Кірово
градському інституті сільськогосподарського
машинобудування працювали дві "еко
номічні" кафедри: кафедра економіки і ор
ганізації виробництва (створена у 1967 р.)
та кафедра економіки праці (1983 р.), проте
вони не були випускаючими, лише виклада
ли економічні дисципліни студентам інже
нернотехнічних кафедр. Якщо підприєм
ствам та організаціям Кіровограда були
потрібні на роботу фахівці із вищою еко
номічною освітою, тоді їм доводилось запро
шувати спеціалістів із інших міст, або направ
ляти своїх співробітників на додаткове нав
чання або курси підвищення кваліфікації. То
му виникла потреба організувати у Кіровог
радському інституті сільськогосподарського
машинобудування підготовку економістів із
вищою освітою. За вирішення цієї непростої
задачі взялися легендарна для нашого
університету та міста особистість  Леонід
Михайлович Фільштейн, та його учень по
аспірантурі Григорій Миколайович Давидов.
Леонід Фільштейн  випускник аспірантури
Московської фінансової академії  спромігся
отримати в Міністерстві освіти СРСР дозвіл
на створення в КІСМ кафедри бухгалтерсько
го обліку, аналізу та контролю, яка почала
свою роботу влітку 1986 року. Першим
завідувачем кафедри стає Григорій Давидов.
Згодом навколо кафедри бухгалтерсько
го обліку, аналізу і контролю було створено й
інші економічні випускаючі кафедри та сфор
мовано перший у Кіровоградському інституті
сільськогосподарського машинобудування
економічний факультет (1989 рік).
На початку  в середині 1990х років по
пит на фахівців економічних спеціальностей
спричинив зростання кількості студентів, то
му кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю була розділена на дві кафедри: ка
федру бухгалтерського обліку і кафедру ауди
ту та аналізу господарської діяльності (1996
рік). Сьогодні це, відповідно, кафедра бухгал
терського обліку (завкафедри  доцент, кан
дидат економічних наук Оксана Пальчук) і ка
федра аудиту та оподаткування (завкафедри
 професор, доктор економічних наук Наталія
Шалімова) факультету обліку та фінансів
Кіровоградського національного технічного
університету.
Відкриваючи пленарне засідання науко
вопрактичної конференції "Облік і контроль
в управлінні підприємницькою діяльністю",
ректор КНТУ, професор Михайло Черновол
згадав, як дуже непросто було 30 років тому

відкрити в інституті сільськогосподарського
машинобудування, який до того ж знаходив
ся не у столиці, економічну спеціальність, але
то був, беззаперечно, правильний крок з бо
ку тодішнього керівництва інституту. За ми
нулі з того часу роки економічний блок нав
чального закладу прогресував від однієї
спеціальності, пов'язаної лише із бухгал
терським обліком, до двох економічних фа
культетів, які готують студентів майже за де
сятьма спеціальностями. І хоча в Законі "Про
вищу освіту" немає визначення "технічно
економічний університет", наш навчальний
заклад давно номінально перетворився із
суто технічного на технічноекономічний.
Як зазначив Михайло Черновол, від по
чатку своєї роботи кафедра бухгалтерського
обліку і кафедра аудиту та оподаткування ви
пустили більше 3000 фахівців. Лише за
спеціальністю "Облік і аудит" при відповідній
кафедрі підготовлено 23 кандидати еко
номічних наук, два науковця підготували та
захистили докторські дисертації. Чимало ви
пускників кафедрювілярів досягли успіху у
бізнесі, на державній службі або у приватних
компаніях, працюють на високих посадах, і
не лише у Кіровограді.
Наступний виступаючий, начальник Го
ловного управління Державного казначей
ства України у Кіровоградській області Ігор
Панасенко, переказав вітання з ювілеями
від колективу обласного управління ДКУ,
оскільки із 125 співробітників ГУ Державно
го казначейства України у Кіровоградській
області 75 спеціалістів  випускники різних
років саме цього факультету нашого універ
ситету. "Кафедра бухгалтерського обліку, ка
федра аудиту та оподаткування мають значну
та цікаву історію, дуже багато досягнень, і
все це  здобуток професорськовикла
дацького складу кафедр усіх поколінь,  каже
Ігор Панасенко.  Без них не було б такої
кількості кваліфікованих спеціалістів різних
галузей економіки, які свого часу навчалися
на цих кафедрах. І я щиро дякую усім профе
сорам, викладачам за їхню титанічну роботу
протягом цих років".

На пленарному засіданні IV міжнародної
науковопрактичної конференції "Облік і
контроль в управлінні підприємницькою
діяльністю" з доповідями виступили:
В'ячеслав Биковець, перший віцепрези
дент,
генеральний
директор
Спілки
підприємців малих, середніх і приватизова
них підприємств України, заступник голови
Ради Федерації роботодавців України, вико
нуючий обов'язки президента Всеук
раїнської асоціації роботодавців (тема до
повіді: "Бізнесасоціації в системі підтримки
і розвитку підприємництва в Україні");
Петро Калита, академік Української ака
демії наук, президент "Української асоціації
якості", президент клубів лідерів якості Ук
раїни та країн Центральної і Східної Європи,
голова Комітету з якості, досконалості, кон
курентоспроможності і сталого розвитку Гро
мадської ради при Міністерстві економічно
го розвитку і торгівлі України, член Ради
Європейської організації якості (тема до
повіді: "Бізнесу для ділового вдосконаленні
необхідне сприяння зі сторони уряду");
Галина Филюк, доктор економічних наук,
професор, заслужений економіст України,
завідувач кафедри економіки підприємства
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (тема доповіді: "Проблеми
та перспективи розвитку конкуренції в галузі
електроенергетики") та інші.
Також матеріали доповідей підготували
декан факультету обліку і фінансів Кіровог
радського національного технічного універ
ситету, професор Григорій Давидов ("Розви
ток аудиту як науки: історичний досвід та пер
спективи"); проректор із наукової роботи
Кіровоградського національного технічного
університету, професор Олександр Левченко
("Сучасні інформаційнокомунікаційні техно
логії як чинник збільшення трансферу
освітніх знань у ВНЗ").
За підсумками IV міжнародної науково
практичної конференції "Облік і контроль в
управлінні підприємницькою діяльністю" ви
дано збірник тез доповідей.

Підготував Олександр Виноградов.
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Наприкінці травня у Кіровоградському
національному технічному університеті
відбувся традиційний "Ярмарок вакансій" 
зустріч роботодавців зі студентами нав 
чального закладу. Цього року в роботі "Яр 
марку…" взяли участь представники
більше 25 підприємств та організацій з
Кіровограда, Миколаєва, Умані.
На початку роботи ярмарку перший
проректор КНТУ, професор Володимир
Кропівний розповів про організацію в
університеті співпраці із роботодавцями
та вирішення питання працевлаштування
студентів. "Щовесни, вже більше десяти
років, ми організовуємо у стінах універси
тету "Ярмарки вакансій",  зазначив Воло
димир Кропівний.  З року в рік все більше
представників фірм та організацій цікав
ляться цими заходами, приходять,
зустрічаються зі студентами, розповіда
ють про свої організації, умови працевла
штування, наявні вакансії та інше. Як ви
знаєте, в нашому університеті створено
сприятливі умови для тих студентів, хто хо
че на старших курсах поєднувати навчан
ня із роботою. Для таких студентів запро
ваджено поєднану форму навчання (це
поєднання денної та дистанційної форм
навчання), яка надає студентам мож
ливість одночасно навчатися та здобувати
практичний досвід на підприємстві. За ос
танній рік ми зробили дуже широку форму
дистанційної освіти на сайті університету,
де розміщено в електронному вигляді
лекції, методичні вказівки тощо, і кожен
студент може зайти на сайт, переглянути
матеріали та підготуватися за предметом,
знаходячись у цей час навіть за межами
Кіровограда. Тому значна кількість сту
дентів КНТУ знаходять роботу ще під час
навчання в університеті".
Під час загальної частини робочої про
грами "Ярмарку вакансій"2016 перед сту
дентами та гостями виступили представни
ки підприємств та організацій, пропозиції
яких щодо працевлаштування були цікави
ми для студентів різних спеціальностей.
Друге частина заходу передбачала поділ на
"технічні" та "економічні" напрями та більш
предметні розмови між студентами та
представниками компанійроботодавців.
Зокрема, у загальній секції інформаційні
відеоматеріали та агітаційні матеріали
презентували представники машино

Як КНТУ проводив
“Ярмарок вакансій”

будівних, енергетичних та агропромисло
вих підприємств: "Уманьферммаш" (Чер
каська область)  один з лідерів
сільгоспмашинобудування України (на
цьому підприємстві значна кількість
співробітників  випускники нашого нав
чального закладу); ПТА "Кіровоградобле
нерго"  взагалі одна з найбільш крупних
компаній регіону, яка охоплює територію
усієї нашої області; ПрАТ "Металіт"  надсу
часний ливарний завод, який нещодавно
було відкрито у Кіровограді, як повідоми
ла представник підприємства, завод
тільки починає свою роботу, тому має ба
гато цікавих вакансій; група компаній "Аг
рофьюжн" (Миколаїв). Представники
фінансової галузі: співробітники кіровог
радських відділень та управлінь АТ "Ощад
банк", КБ "Приватбанк" (за словами пред
ставниці "Приватбанку", майже 80%
керівного складу відділень цього банку по
Кіровоградській області  саме випускни
ки КНТУ); керівник кіровоградського
представництва американської страхової
компанії "Метлайф", створеної ще 1868
року (він також є випускником нашого
університету); представник консалтинго
вого центру "Кредо" та інші.
Представник Кіровоградського район
ного військового комісаріату розповів сту

Рейтинги університетів “Топ+200 Україна”
Центр міжнародних проектів "Євро
освіта" опублікував ювілейний 10й ака
демічний рейтинг вітчизняних вищих нав
чальних закладів "Топ200 Україна". Тра
диційно, Кіровоградський національний
технічний
університет
залишається
найбільш рейтинговим вищим навчаль
ним закладом нашої області, та єдиним
представником регіону в першій сотні ук
раїнських університетів.
Як зазначено на сайті центру "Євро
освіта", проект "Топ200 Україна" став у
2006 році першим, і залишається на сьо
годні єдиним акредитованим IREG ака
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демічним рейтингом в Україні, відмінною
рисою якого є спроба порівняти між со
бою університети різних типів на основі
застосування до них універсальної систе
ми критеріїв.
Цього року для формування індексів
ВНЗ використовувалися 24 індикатори
прямого виміру з сумарною вагою 80%,
показник інформаційних ресурсів (якість
та функціональна повнота вебсайтів
університетів)  5% і експертне оцінюван
ня з ваговим коефіцієнтом 15%. Також для
оцінювання міжнародного визнання вузу

дентам про службу у Збройних Силах Ук
раїни за контрактом, про те, як останнім ча
сом професія військового набула значного
престижу, а держава взяла курс на про
фесійну армію, тому зараз умови служби за
контрактом (тобто, роботи в армії) дуже
цікаві з точки зору оплати праці, кар'єрно
го зростання. В армії існує велика кількість
спеціальностей, тому знайдеться робота
для випускників будьякого факультету.
Також участь в роботі "Ярмарку ва
кансій"2016 в КНТУ взяли участь делега
ти підприємств та організацій: "Райффай
зен банк Аваль", Uni Credit Bank, НВП
"Радій", "ДрукмашЦентр", "КітКонсал
тинг", "UDENУкраїна", "Філіп Морріс
Сейлз
енд
Дистриб'юшн",
"EVNE
Developers", "Агроресурс", компанія "Рос
ток Агро", "Ландтех", "Кіровоградський за
вод дозуючих автоматів", "М'ясокомбінат"
(Кіровоград), "Кадиум Групп", АПВТ "Фірма
ЛАСКА", "ЗаводФірма Ось" та інш.
Всю
наявну
інформацію
про
підприємства та їхні вакансії, яку гості за
ходу надали керівнику університетського
відділу щодо сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників Олені Кобі,
розміщено на сайті КНТУ в розділі
"Студенту/Працевлаштування".
додатково враховувалася його участь у та
ких європейських програмах, як "Горизонт
2020", Seventh Framework Programme,
TEMPUS, Erasmus+.
Експертне оцінювання проводилося за
такими критеріями: рівень базової, за
гальноосвітньої підготовки студентів,
рівень їхньої фахової підготовки, рівень
практичного володіння інформаційними
технологіями, затребуваність випускників
вузів ринком праці.
В першій сотні є лише один кіровог
радський вищий навчальний заклад 
Кіровоградський національний технічний
університет посів 57ме місце рейтингу (9
те місце серед технічних університетів).
За матеріалами сайту "Євроосвіта".
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Навчання та виховання

Підсумки творчого та спортивного сезонів

Наприкінці 201516 навчального ро 
ку у Кіровоградському національному
технічному університеті відбувся тра 
диційний галаконцерт представників
студентського клубу художньої са 
модіяльності, протягом якого було
відзначено найкращих студентівар 
тистів, а також нагороджено студентів
спортсменів, які протягом звітного
відрізку часу вибороли призові місця
різноманітних змагань.
На галаконцерті травня 2016 року
виступали студенти, аспіранти та викла
дачі які раніше продемонстрували найк
ращі номери під час звітних концертів
факультетів КНТУ: Віталіна Жолдак, Ан
тон Безай, Сергій Суржик, Марина Мов
мига, Юлія Нестеренко, Лариса Петрен
ко, Надія Марчук, Владислава Федосо
ва, Аліна Чебану.
Керівник Центру виховної роботи Олег
Бевз вручив грамоти від ректорату КНТУ
випускникам цього року, які протягом
навчання в університеті продемонструва
ли значні досягнення у вокальному і хо
реографічному мистецтві, та допомагали
розвитку художньої самодіяльності нав
чального закладу. Це Марина Коваленко
(група ФК 15 М1), Аліна Чебану (МЕ 15с),
Тетяна Коваленко (АГ 15м), Юлія Несте
ренко (аспірант кафедри аудиту та опо
даткування), Гозель Гельдімурадова (ФК
14), Заріна Бутаярова (ФК 13), Джанет
Гельдімурадова (ФК 13).
Вітаючи студентівспортсменів, за
вкафедрою фізичного виховання КНТУ,
член Національного Олімпійського
комітету України, віцепрезидент Феде
рації бейсболу та софтболу України Во
лодимир Ковальов зауважив на тому,
що частина студентів нашого навчаль
ного закладу вже отримала "спортивні"
дипломи та грамоти від університету ще
на грудневому засіданні Вченої ради

КНТУ (зокрема, бейсболісти та тренери
команди "КНТУЄлисаветград", які за
раз знаходяться на зборах напередодні
розіграшу турніру "Європейського Куб
ку"). Тому зараз вітали, переважно, сту
дентів, які вибороли нагороди змагань
з початку поточного року. А саме:
Майнич Роман (БП 142ск), Турчин
Андрій (КІ 14) – чемпіони Європи з бой
ового самбо, бронзові призери
чемпіонату СВІТУ з бойового самбо;
Демидова Олена (ІМ 14) – багатора
зова чемпіонка України та володар Куб
ку України з велосипедного спорту;
Бабука Єлизавета (БП 15) – призер
чемпіонату України та володар Кубку Ук
раїни з велосипедного спорту;
Шалова Євгенія (ЕЕ 15) – срібний
призер чемпіонату України з кульової
стрільби;
Кубальський Роман (УП 14) – призер
відкритого Всеукраїнського турніру з
боксу;
Козиненко Анатолій (ФК 14) – при
зер чемпіонату України з військово
спортивного багатоборства;
Дроздов Олександр (МЕ 15с) –
чемпіон та володар Кубку України з ги
рьового спорту;
Вишінський Владислав (УП 14), Віняр
Петро (МБ 13), Лебедів Валерій (ЕО 15)
– призери чемпіонату України з гирьо
вого спорту;
Скворцов Вадим (МЕ 13ск) – призер
чемпіонату України з легкої атлетики;
Сурженко Марина (ЕМ 152ск),
Дем'яненко Віктор (АГ 14), Галушка
Ярослав (ЕО 15), Борса Руслана (АГ 14),
Білоусов Олександр (ПМ 15 м) –
чемпіони та призери обласних спортив
них ігор з легкої атлетики;
волейболісти команди КНТУ:
Дильман Назар (АГ 131), Когай Во
лодимир (СІ 13), Грінчук Андрій (ПМ 12),
Кузьмич Віктор (АГ 15), Гапоненко Ар

тем (ПМ 142ск) – призери відкритої
першості з волейболу Кіровоградської
обласної організації ВФСТ "Колос";
Дудченко Олександра (МЕ 13), Тан
чук Ірина (ЕП 1Зск), Лавренко Юлія
(БП 12), Васильєва Наталія (МЕ 13ск),
Шелевер Ірина (ФК 13), Бицюра Ольга
(МК 14ск), Сапієнко Віка (ЕЕ 13ск),
Кравченко Анна (МЕ 14) – призери з
волейболу обласної універсіади серед
студентів ВНЗ 2015 року;
Скринник Олег (АГ 15), Юхимчак
Олександр (КІ 15) – чемпіони області з
грекоримської боротьби;
баскетбольна команда КНТУ: Хан
дусь Віталій (ЕЕ 14ск), Єрух Євген
(ЕО 13), Антипенко Олег (АГ 131), Мар
тиненко Андрій (АГ 131), Вербовий
Андрій (ПМ 152ск), Гвоздик Олексій (ЕЕ
14ск), Маляренко Віталій (ФК(ОП) 13),
Ємельянович Володимир (АТ 152ск) –
срібні призери обласної універсіади се
ред студентів ВНЗ з баскетболу;
Цуркан Олег (СІ 12), Куц Владислав
(АТ 14), Пасниченко Юрій (ЕС 152ск),
Ласинський Віктор (ЕЕ 12), Небесний
Артем (АТ 15), Лягаєв Павло (СІ 12), Тю
ленев Ігор (ЕП 12)  призери чемпіонату
Кіровоградської області з армспорту се
ред ВНЗ.
За підсумками спартакіади КНТУ се
ред збірних команд гуртожитків універ
ситету, перемогу вибороли студенти гур
тожитку №2. Друге та третє місця посіли
команди гуртожитків №3 і №4,
відповідно.
Фотоальбом галаконцерту та наго
родження студентівспортсменів можна
переглянути на сторінках КНТУ у
соціальних мережах.
За матеріалами Центру
виховної роботи та кафедри
фізичного виховання КНТУ.
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“Гордість національного” – 2016
Профспілковий комітет студентів
Кіровоградського національного техніч 
ного університету нагородив номінантів
традиційного
конкурсу
"Гордість
Національного".
Переможці
визначалися
за
номінаціями: "Гордість факультету",
"Профспілкова гордість", "Громадський
діяч", "Наукова гордість", "Спортивна
гордість", "Творча гордість" по кожному
із шести факультетів КНТУ, та загалом
по університету. Вітання переможців
конкурсу відбулось на Студентській
площі біля навчального закладу у вівто
рок, 24 травня.
Факультет економіки та менеджменту
"Гордість ФЕМ" – Дроздов Олександр;
"Профспілкова гордість ФЕМ"  Соколенко
Юлія; "Наукова гордість ФЕМ"  Дудченко
Олександра; "Громадський діяч ФЕМ" –
Тютюник Юлія; "Спортивна гордість ФЕМ"
– Кубальський Роман; "Творча гордість
ФЕМ"  Зеленська Тетяна.
Факультет обліку та фінансів
"Гордість ФОФ" – Настасієнко Ольга;
"Профспілкова гордість ФОФ" – Ка
чинська Юлія; "Наукова гордість ФОФ"
–Корольова Анна; "Громадський діяч
ФОФ" – Амішева Сабіна; "Спортивна
гордість ФОФ"  Шевченко Василь; "Твор
ча гордість ФОФ" – Подгорна Тетяна.
Факультет проектування та
експлуатації машин
"Гордість ФПЕМ" – Віняр Петро;
"Профспілкова гордість ФПЕМ"  Рибак
Богдан; "Наукова гордість ФПЕМ"  Голо
ватий Артем; "Громадський діяч ФПЕМ" 
Шовгеля Олег; "Спортивна гордість
ФПЕМ"  Бабука Єлизавета; "Творча
гордість ФПЕМ" – Париська Марія.

Факультет сільськогосподарського
машинобудування
"Гордість ФСГМ" – Коваленко Тетяна;
"Профспілкова гордість ФСГМ" – Гребен
ко Микола; "Наукова гордість ФСГМ" –
Кашатіна Тетяна; "Громадський діяч
ФСГМ" – Прозор Яна; "Спортивна
гордість ФСГМ" – Білоусов Олександр;
"Творча гордість ФСГМ" – Юрченко Кате
рина.
Факультет автоматики та енергетики
"Гордість ФАЕ" – Сідорук Олександр;
"Профспілкова гордість ФАЕ" – Куций
Михайло; "Наукова гордість ФАЕ" – Ше
пель Олександр; "Громадський діяч
ФАЕ" – Ласінський Віктор; "Спортивна
гордість ФАЕ" – Шалова Євгенія; "Твор
ча гордість ФАЕ" – Безай Антон.
Механікотехнологічний факультет
"Гордість МТФ" – Турчин Андрій; "На
укова гордість МТФ" – Ковальчук Анна;
"Громадський діяч МТФ" – Буц Владис
лав; "Спортивна гордість МТФ" –
Демідова Олена; "Творча гордість МТФ"

– Василенко Федір. (На церемонії наго
родження були присутні Анна Ковальчук
і Андрій Турчин, решта номінантів МТФ у
цей час складали РКР).
Переможці університетського конкурсу
"Гордість Національного"2016
"Громадський діяч КНТУ" – Тетяна Че
па, голова Студради КНТУ; "Творча
гордість КНТУ" – Олег Бурлаков; "Науко
ва гордість КНТУ" – Олександр Каюда;
"Профспілкова гордість КНТУ" – Вален
тина Позняк; "Спортивна гордість КНТУ"
– Вадим Скворцов; "Гордість КНТУ" –
Роман Майнич.
Призерів, переможців та гостей кон
курсу творчими номерами вітали Катери
на Юрченко, Марія Каушан, Тетяна Под
горна, Артур Сароян та зірковий танцю
вальний ансамбль КНТУ "Провокація".
Повний фотозвіт церемонії нагоро
дження переможців конкурсу можна пе
реглянути на сторінках КНТУ у соціаль
них мережах.
За матеріалами Студпрофкому КНТУ.
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З 30 травня по 10 червня працювала
"Літня школа" Кіровоградського машино
будівного коледжу КНТУ  просвітницький
та профорієнтаційний проект, започатко
ваний коледжем три роки тому. Протягом
двох тижнів 33 випускника восьмих класів
шкіл міста житимуть життям студентів: вчи
тимуться в аудиторіях і лабораторіях коле
джу, де їх знайомитимуть із особливостями
тієї чи іншої професії.
Як зазначив під час церемонії відкриття
"Літньої школи"2016 ініціатор цього про
екту, директор машинобудівного коледжу
Кіровоградського національного технічно
го університету Микола Сторожук, весь
викладацький колектив коледжу розуміє
важливість для школярів проекту "Літня
школа", тому зробить усе, щоб допомогти
дітям з вибором майбутньої професії.
"Наша задача  показати вам розмаїття
професій і вмотивувати вас проявити інте
рес до тієї чи іншої професії, – говорить
Микола Сторожук, звертаючись до новачків
"Літньої школи". – Для цього ми покажемо
вам зсередини, чим живе наш навчальний
заклад. Сьогодні Кіровоградський машино
будівний коледж КНТУ входить до авангарду
навчальних закладів. Ми – один з найкра
щих в Україні навчальний заклад по 3Dмо
делюванню. Ми маємо можливість надава
ти студентам повний, завершений цикл
підготовки, використовуючи сучасне облад
нання: 3Dпринтер і 3Dсканер.
Наш коледж допоможе вам розвинути
ся, як особистостям. У нас цікаве сту
дентське життя: творчі гуртки, КВН, спорт,
патріотичне виховання, студентське самов
рядування  де ви зможете спробувати себе
в якості громадського діяча. Все це  на
фоні якісної освітньої підготовки. Ми на
даємо гарну підготовку іноземної мови
інженерного спрямування, тому що ро
зуміємо  майбутній інженер легко знайде
собі реалізацію на ринку праці, якщо він
знає не тільки свою спеціальність, а ще й
іноземну мову.
Кіровоградський машинобудівний ко
ледж бере участь у міжнародних програ
мах, грантах. Минулого року ми вже виг
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“Літня школа”
КМК КНТУ: третій сезон

рали грант від компанії HAAS, яка виготов
ляє оброблюючи центри. За допомогою
цього гранту ми придбали 3Dпринтер і
3Dсканер, учбову літературу, оснащення.
В цьому році ми вже подали заявку на
грантову програму HAAS, яка передбачає
виплату стипендії від HAAS студентам ко
леджу машинобудівних спеціальностей.
Наші випускники проходять практику і
працюють на передових, найбільш техно
логічних підприємствах України: "Мотор
Січ" "Гідросила", "Радій", "Червона зірка"
("Ельворті"). Ми пишаємось тим, що наші
студенти мають повне практичне забезпе
чення, і це стосується не тільки студентів
машинобудівних спеціальностей, а також
бухгалтерів, економістів.
Сподіваюсь, два тижні занять у нашій
"Літній школі" допоможуть вам знайти се
бе і ви зробите правильний вибір майбут
ньої професії".
Вітання від міського голови Кіровограда
та міськвиконкому учням "Літньої школи" та

викладача коледжу передала начальник
відділу сім'ї та молоді Кіровоградської
міської ради Людмила Дорохіна.
Як повідомила директор "Літньої шко
ли" КМК КНТУ Наталія Козинська, учнями
"Літньої школи"2016 стали 33 випускни
ка восьмих класів більше десяти шкіл
Кіровограда. Протягом двох тижнів учні
мали по п'ять занять на день  під час за
нять одного навчального дня викладачі
коледжу в ігровій, інтерактивній формі
знайомили школярів із однією із про
фесій, які можна набути, у машинобудівно
му коледжі КНТУ. Частина занять була про
ведена англійською мовою, або двома
мовами: англійською і українською. На
церемонії випуску із "Літньої школи" Кіро
воградського машинобудівного коледжу
Кіровоградського національного техніч
ного університету учні третього сезону от
римали відповідні сертифікати ук
раїнською і англійською мовами.
Підготував Олександр Виноградов.
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В середині червня Кіровоградський
машинобудівний коледж Кіровог 
радського національного технічного
університету підбив підсумки першого
конкурсу серед студентів навчального
закладу "Талант року".
Метою конкурсу було відзначення
студентів КМК КНТУ, які протягом нав
чального року брали участь та виграва
ли різноманітні міські, регіональні, все
українські та міжнародні змагання, фа
хові та творчі конкурси, студентські
олімпіади, тобто  зробили значний вне
сок в підвищення іміджу Кіровог
радського машинобудівного коледжу.
У номінації "Універсальний солдат"
(за досягнення одразу в декількох кон
курсах за різними галузями) перемож
цями стали студенти групи С 15 1/9 Во
лодимир Сав'юк і Андрій Назаренко 
переможці та призери Міжнародного
природничого інтерактивного конкурсу
"Золотий колосок", VI Міжнародної при
родничої гри "Геліантус", та VII Всеук
раїнського конкурсу з українознавства
"Патріот".
У номінації "Поліпрофі" (за дося
гнення одразу у двох видах діяльності)
грамоти "Таланту року" отримали:
 переможці Всеукраїнського фізич
ного конкурсу "Левеня" та Міжнародно
го природничого інтерактивного кон
курсу "Золотий колосок" Дмитро Круп
ченко (група А 15 1/9) і Максим Коно
нончук (група К 15 1/9);
 переможець VI Міжнародної при
родничої гри "Геліантус" і призер VII Все
українського конкурсу з українознав
ства "Патріот" Владислав Язловецький
(група І 15 1/9);
 призер обласної спартакіади серед
вищих навчальних закладів ІІІ рівня ак
редитації з волейболу, переможець IV
Всеукраїнського конкурсу фахової май
стерності серед студентів вищих нав
чальних закладів ІІІ рівня акредитації
за професією "Токар" Сергій Кравченко
(група Т 13 1/9);
 переможець чемпіонату Європи з
традиційного "Каратедо" (Вільнюс, Лит
ва) та Міжнародного природничого інте
рактивного конкурсу "Золотий колосок"
Гаркуша Василь (група С 15 1/9).
У номінації "Золотий Брейн" було
відзначено студентів коледжу, які грали
на міському чемпіонаті "Брейнринг" се
ред студентських команд вищих нав
чальних закладів на тему "Права люди
ни в дії" та переможців ХІХ Кіровог
радського міського чемпіонату з гри
"Брейнринг серед студентських команд
вищих навчальних закладів" (команда
коледжу "Без ГМО"): Павло Пташко,
Вікторія Лагно (група Е 13 1/9), Ольга
Шеченко, Алла Ткаченко (група Б 14
1/9), Максим Конончук (К 15 1/9), Да
вид Слівець (К 14 1/9), Богдан Милий,
Захар Кривонос (А 13 2/9), Артем
Анашкін (А 14 1/9), Владислав Сторо

11 CТОР.

КМК КНТУ відзначив
талановитих студентів

женко (А 12 1/9), Віталій Краснощочен
ко (А 14 2/9).
У номінації "Яблуко Ньютона" наго
роджено студента групи Т 15 1/9 Богда
на Авраменко, який переміг у Всеук
раїнському фізичному конкурсі "Леве
ня", що проходив у Львівському фізико
математичному ліцеї.
У номінація "Діти богині Терри"
відзначено переможців та призерів
весняної і осінньої серії VI Міжнародної
природничої гри "Геліантус" та Міжна
родного природничого інтерактивного
конкурсі "Золотий колосок": Денис
Кулішенко (А 15 1/9), Павло Карпенко
(А 15 1/9), Юрій Костенко (С 15 1/9),
Владислав Клюшкін (Т 14 1/9), Антон
Александров (М 15 1/9).
У номінації "Міні Світ" переміг воло
дар першого місця ХІ Всеукраїнської ви
ставкиконкурсу з історикотехнічного
стендового моделювання "Мікро світ"
(Київ), та Відкритої міжрегіональної ви
ставкиіконкурсі з історикотехнічного
стендового моделювання (Бровари)
Владислав Костів (група А 15 2/9).
У номінації "ІТпрорив" переміг сту
дент групи С 15 2/9 Олексій Корніца,
який є переможцем обласної олімпіади з
інформатики серед студентів вищих нав
чальних закладів ІІІ рівня акредитації.
Дипломом у номінації "Золоті руки"
відзначено переможця IV Всеук
раїнського конкурсу фахової майстер
ності серед студентів вищих навчальних
закладів ІІІ рівня акредитації за про
фесією "Токар" Андрія Шмуратова (гру
па Т 13 1/9).
У номінації "Software development"
нагороджено володарів першого місця

змагань з програмування серед сту
дентів коледжів міста Микиту Коряку і
Ярослава Шуліку (група К 12 1/9).
Нарешті, в останній номінації 
"Олімпійський резерв", грамотами
відзначено спортсменів коледжу:
 переможці міської військово
патріотично гри "Захисник України" се
ред вищих навчальних закладів: Євген
Татаренко (Т 13 1/9), Дар'я Застригіна
(Т 13 1/9), Анастасія Лебідь (Б 14 1/9),
Альона Шевченко (Е 14 1/9), Давид Ве
личко (М 15 1/9);
 легкоатлетична команда коледжу 
призери обласної спартакіади серед
вищих навчальних закладів ІІІ рівня ак
редитації: Яков Слуцький (А 13 2/9),
Дмитро Жайворовський (К 15 1/9), Ігор
Кушніков (К 15 1/9), Максим Петленко
(Б 13 1/9).
 футбольна команда коледжу  при
зери обласної спартакіади: Євген Пус
товойт (Т 12 1/9), Євген Шелест (А 13
1/9), Роман Шимха (Т 12 2/9), Вадим
Мовчан (Е 14 1/9), Роман Чередник (А
13 1/9), Владислав Арсірій (М 12 1/9);
 волейбольна команда коледжу 
призери обласної спартакіади: Богдан
Шевченко (Т 13 1/9), Вадим Медведєв
(Т 13 1/9), Олег Чембаров (Т 13 1/9),
Максим Поліщук (М 13 1/9), Максим
Капатілов (А 14 1/9), Владислав Чемба
ров (І 14 1/9).
Фотографії церемонії нагородження
можна переглянути на сторінках КНТУ у
соціальних мережах.
За інформацією оргкомітету конкурсу
"Талант року"2016 Кіровоградського
машинобудівного коледжу КНТУ.

12 CТОР.
На кафедрі сільськогосподарського
машинобудування КНТУ вийшли друком
два нових навчальних посібника: "Облад
нання переробних і харчових виробництв"
і "Підручник дослідника". Співавтором
першого є завкафедрою СГМ, професор
Микола Свірень, автори другого посібни
ка  колектив молодих і перспективних на
уковців кафедри: Олексій Василь
ковський, Сергій Лещенко, Катерина Ва
сильковська, Дмитро Петренко.
Однойменний навчальний посібник для
студентів спеціальності "Обладнання пере
робних і харчових виробництв" (що навча
ються за напрямом підготовки "Машинобу
дування"), написано чотирма вченими і
викладачами: д.т.н., професором Миколою
Свіренем, Ігорем Осиповим, Миколою Ко
валенко, Іриною Косенко, а редактором
посібника виступив ректор КНТУ, членко
респондент НААН України, доктор технічних
наук, професор Михайло Черновол.
У даному навчальному посібнику розгля
нуто сучасні установки, лінії і окремі апара
ти, що використовуються в Україні і за кор
доном для переробки зерна, маслонасіння,
плодів і овочів, м'яса та молока. Опис техно
логічного устаткування систематизований
за основними етапами виробничого циклу.
Викладені основи робочих процесів, прин
цип дії, будову, основні технологічні регулю
вання, технічні характеристики машин і апа
ратів. Крім того, приведена інформація про
технологічне устаткування для невеликих
підприємств по переробці продукції рослин
ництва і тваринництва.
Навчальний посібник "Обладнання пе
реробних і харчових виробництв" є ре
зультатом узагальнення багаторічного
досвіду викладання цієї дисципліни в
Кіровоградському
національному
технічному університеті та інших вищих
навчальних закладах України, він також
відображає сучасні досягнення вітчизня
ної та закордонної науки і виробничої
практики в галузі виробництва та викори
стання машин для первинної та глибокої
переробки сільськогосподарської про
дукції. Для кращого засвоєння студентами
учбового матеріалу до кожної глави наве
дені контрольні питання.
Над навчальним посібником "Підруч
ник дослідника" працювали Олексій Ва
сильковський (кандидат технічних наук,
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Навчальні посібники
для агротехнічних
спеціальностей
доцент, заступник завідувача кафедри
сільськогосподарського машинобудуван
ня КНТУ з наукової роботи), Сергій Лещен
ко (кандидат технічних наук, доцент кафе
дри СГМ КНТУ), Катерина Васильковська
(кандидат технічних наук, асистент кафед
ри СГМ КНТУ), Дмитро Петренко (кандидат
технічних наук, доцент, заступник завіду
вача кафедри сільськогосподарського ма
шинобудування з навчальної роботи).
Посібник орієнтований на студентів аг
ротехнічних спеціальностей. У книзі вик
ладено основні аспекти та приклад вико
нання
науководослідного
розділу
магістерської кваліфікаційної роботи.
Термін "магістр" визначає освітньо
кваліфікаційний рівень фахівця, який на
основі кваліфікації бакалавра або
спеціаліста здобув поглиблені спеціальні
знання та навички інноваційного характе
ру, має певний досвід їх застосування та
продукування нових знань для вирішення
проблемних професійних завдань у певній
галузі народного господарства. Набуття
кваліфікації магістра здійснюється на базі

Угоди про співробітництво
Кіровоградський національний технічний
університет уклав угоди про співробітництво
та партнерство зі Спілкою підприємців ма
лих, середніх і приватизованих підприємств
України, та із Всеукраїнською громадською
організацією "Українська асоціація якості".
Зокрема, угодами між КНТУ і Спілкою
підприємців малих, середніх і приватизованих
підприємств України (генеральний директор
Спілки  В'ячеслав Биковець, заступник голови
Ради Федерації Роботодавців України, в.о. пре
зидента Всеукраїнської асоціації робото
давців), та між КНТУ і Всеукраїнською гро
мадською організацією "Українська асоціація
якості" (президент "УАЯ"  кандидат технічних
наук, академік Української академії наук Петро
Калита, голова Комітету з якості, досконалості,
конкурентоспроможності і сталого розвитку
Громадської ради при Міністерстві економічно

го розвитку і торгівлі України, член Ради Євро
пейської організації якості) передбачена мож
ливість запрошення студентів університету для
проходження виробничої практики або перед
дипломної практики на підприємствах, що є
членами вищезазначеної Спілки та "Ук
раїнської асоціації якості", з подальшим спри
янням працевлаштуванню випускників універ
ситету на таких підприємствах.
Спілка підприємців малих, середніх і при
ватизованих підприємств України та "Ук
раїнська асоціація якості" готові залучати сту
дентів та професорськовикладацький склад
КНТУ до виконання науководослідних робіт
та до розробок проектів, програм з питань
розвитку і підтримки підприємництва, про
грам з питань досконалості та якості; прове
дення консультацій, аналітичних досліджень
та інших робіт дослідницького характеру. Пла

відповідної освітньопрофесійної програ
ми, яка включає поглиблену фундамен
тальну, гуманітарну, соціальноекономічну,
психологопедагогічну, спеціальну та науко
вопрактичну підготовку.
Саме науковопрактична підготовка
магістрів є найбільш трудомістким і твор
чим етапом їхнього становлення, який ви
магає терпіння, уваги, глибоких фундамен
тальних знань, уміння їх правильно засто
совувати, тому саме цей етап підготовки
передбачає проведення досліджень, на ос
нові яких отримують нові знання про яви
ща, процеси, тощо.
Метою навчального посібника "Підруч
ник дослідника" є допомога магістрантам
агротехнічних спеціальностей під час ви
конання науководослідного розділу
магістерських кваліфікаційних робіт. Та
кож посібник може бути корисним
аспірантам, докторантам та іншим науков
цям, що проводять дослідження робочих
органів сільськогосподарських машин.
За інформацією кафедри СГМ КНТУ.
нується запровадити заохочення для сту
дентів університету до вивчення проблем у
сфері досконалості і якості, з якими стикають
ся підприємці у своїй повсякденній діяльності,
розробки варіантів вирішень та запрова
дження їх в практичну діяльність;
Сторони домовились про спільну участь у
семінарах, круглих столах, конференціях,
з'їздах, інших наукових та науковопрактич
них заходах, співпрацювати у напрямку вста
новлення та розвитку міжнародних зв'язків
з іноземними фірмами та підприємницькими
організаціями, спілками, об'єднаннями.
Крім цього, Кіровоградський національ
ний технічний університет та Всеукраїнська
громадська організація "Українська асоціація
якості" мають намір щорічного спільного про
ведення в КНТУ конкурсів в межах Міжнарод
ної олімпіади з менеджменту серед молоді, а
також готувати студентів і аспірантів для участі
в олімпіаді з менеджменту на національному
та міжнародному рівні.
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День Республіки Азербайджан в КНТУ
Напередодні національного свята
Азербайджану, Дня Республіки, який
відзначається 28го травня на честь про
голошення
незалежності
Азербай 
джанської Демократичної Республіки у
1918 році, на сцені Кіровоградського
національного технічного університету
відбувся концерт "Промені сонячного
Азербайджану". Співорганізаторами захо
ду стали студент групи УП 13 КНТУ Алім
Ібрагімов та Марія Смілянець.
На початку концерту проректор із науко
вої роботи КНТУ, професор Олександр Лев
ченко (який також відповідає за міжна
родні зв'язки навчального закладу)
привітав студентів КНТУ із Азербайджану,
та гостей концерту  представників азер
байджанської діаспори Кіровограда, з
прийдешнім святом: Днем Республіки Азер
байджан. Олександр Левченко відзначив
дружні відносини між Україною та Азербай
джаном, і виказав сподівання на зміцнен
ня відносин у майбутньому саме завдяки
сьогоднішнім студентам. Оскільки студенти,
завершивши навчання та повернувшись до
своєї рідної країни, вже будуть мати
приємні спогади про Україну, матимуть тут
друзів, які можуть стати бізнеспартнерами
при реалізації спільних азербайджансько
українських бізнес проектів.
Також учасників та гостей концерту
привітали декан факультету економіки та
менеджменту Володимир Зайченко,
керівник центру підготовки спеціалістів

для зарубіжних країн Ігор Шепеленко. За
словами Ігоря Шепеленко, зараз у Кірово
градському національному технічному
університеті навчаються студенти із 18
країн світу. Абсолютним лідером за
кількістю іноземних студентів в КНТУ є
Азербайджан (майже 100 студентів). Сам
концерт став можливим завдяки ініціативі
та творчій активності студентів із Азербай
джану, які вирішили через музику, танці,
пісні ближче познайомити студентів та
викладачів КНТУ із культурою та тра
диціями своєї країни.
Протягом концерту на сцені виступали

студенти університету, представники сту
дентського молодіжного клубу, так і запро
шені артисти: Ельдар Аміргулієв, Катерина
Кропивна, Марія Смілянець, Олександра
Сербул, Олександр Шерсюк, танцювальний
ансамбль КНТУ "Провокація", вокальний
колектив "Сонет", Владислава Федосова,
Алім Ібрагімов, Айдин Магарамов, колек
тив силового жонглювання "Дай Бог Здо
ров'я" (у складі: Сергій Шевченко, Олек
сандр Дроздов, Петро Віняр, Владислав Ви
шинський). Ведуча концерту  Тетяна Чепа.
Фотографії з концерту можна переглянути
на сторінках КНТУ у соціальних мережах.

Лекції англійською в рамках обміну викладачами між КНТУ та AUCE
Вдруге за останні п'ять тижнів викладачі
Американського університету культури та
освіти (American University of Culture &
Education) з ліванського міста Набатія прочи 
тали студентам Кіровоградського національ 
ного
технічного
університету
лекції
англійською мовою.
Наприкінці квітня викладач кафедри
комп'ютерних наук Американського універ
ситету культури та освіти Мохамад Гані Абу
Таам провів лекцію на тему інформаційно
комунікаційних технологій та програмування
для студентів кафедри програмування та за
хисту інформації КНТУ. А вчора, 26 травня,
викладач AUCE Набульсі Хуссейн Наєф і ди
ректор регіонального відділення Амери
канського університету культури та освіти
Хаідура Хані Мохаммад прочитали студентам
факультету економіки та менеджменту дві
лекції на теми "Управління людськими ресур
сами" і "Основи підприємництва".
На початку відкритої лекції проректор із
наукової роботи КНТУ, професор Олександр
Левченко привітав гостей із Лівану, та нага
дав студентам про необхідність у наш час во
лодіти іноземною мовою. Якщо студент бажає
побудувати успішну кар'єру, він повинен знати
іноземну мову (здебільшого, англійську). В
КНТУ приділяється увага питанню вивчення
студентами англійської, а на декількох кафед
рах університету регулярно проводяться за
няття англійською мовою (зокрема, заняття

за предметом "Бізнескультура" на кафедрі
економіки праці та менеджменту).
Як повідомив доцент кафедри економіки
праці та менеджменту КНТУ, к.е.н. Юрій Мала
ховський, візит представників регіонального
відділення Американського університету
культури та освіти у місті Набатія до Кіровог
рада відбувався в рамках проекту міжнарод
ної співпраці між декількома вищими нав
чальними закладами, серед яких є Кіровог
радський національний технічний університет
і Американський університет культури та
освіти (Бейрут). Троє викладачів із Лівану
проходили у нашому університеті стажування
з питань дослідницької і викладацької діяль
ності, та провели заняття зі студентами.

Відповідно, домовленостями про співпрацю,
передбачено зворотній візит викладачів
КНТУ до Американського університету культу
ри та освіти, де вони також прочитають лекції
(звичайно ж, англійською) студентам AUCE.
Наступним
найближчим
етапом
співробітництва між університетами стане
міжнародна конференція, що її організовує
10го червня кафедра економіки праці та
менеджменту Кіровоградського національ
ного технічного університету, матеріали для
якої підготували студенти та викладачі Аме
риканського університету культури та освіти
у місті Набатія.
За інформацією кафедри економіки праці
та менеджменту КНТУ.
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Інформаційна сторінка

Пам'яті Світлани Барабаш
31 травня, у Кіровоградському
національному технічному університеті
відбувся музичнопоетичний вечір "Виш
невий сад", присвячений пам'яті чудової
людини, поетеси, великого педагога, гро
мадського діяча, першого завкафедрою
українознавства нашого навчального за
кладу Світлани Григорівни Барабаш
(19412007). Цього року Світлані Гри 
горівні мало б виповнитись 75 років.
Світлана Барабаш народилася 30 червня
1941 року в селищі Олександрівка Кіровог
радської області. Після завершення філо
логічного факультету Львівського національ
ного університету, працювала вчителем на
Донбасі. Через кілька років повернулася на
Кіровоградщину, де тривалий час працюва
ла в Кіровоградському педагогічному інсти
туті. З 1993 по 2007 рік Світлана Барабаш
очолювала кафедру українознавства/ кафе
дру гуманітарних наук Кіровоградського
інституту сільськогосподарського машинобу
дування/Кіровоградського національного
технічного університету.
Саме за ініціативи Світлани Барабаш, у
2006 році в університеті було відкрито но
вий напрям підготовки "Документознавство
та інформаційна діяльність", завдяки чому
кафедра гуманітарних наук та документоз
навства вийшла на новий рівень, набула
статусу випускаючої й отримала нові можли
вості у сфері освіти та наукової діяльності.
Світлана Григорівна Барабаш є автором
книжок "Чарівні джерела поезії", "Серце
вільне і пісенне", "Душа прозріє Всесвітом
очей",
книжки
літературознавчих
досліджень "Пісні з голосу моєї мами",
збірки поезій "Золоті причали". Протягом
тривалого часу вела публіцистичну програ
му "Вітальня Світлани Барабаш" на Кірово
градському обласному телебаченні.
На початку вечора пам'яті Світлани
Григорівни у стінах Кіровоградського
національного технічного університету,
перший проректор КНТУ Володимир
Кропівний згадав роль Світлани Барабаш
у становленні університету.

"Коли Світлана Григорівна
прийшла до навчального закла
ду, це були перші роки Незалеж
ності України, – пригадує Воло
димир Кропівний. – Наш універ
ситет носив тоді назву інституту
сільськогосподарського маши
нобудування, і був, фактично,
російськомовним технічним нав
чальним закладом. Вона зроби
ла в університеті трансформацію
гуманітарної складової, людської
складової, національної складо
вої. І вже буквально за десять
років наш навчальний заклад
став національним університетом. В тому,
що це відбулося,  величезна її заслуга.
Працювати разом зі Світланою Гри
горівною було надзвичайно цікаво. Вона
усіх долучала до спільної роботи, організо
вувала конференції, і завдяки їй у нашому
університеті постійно гостювали відомі по
ети, письменники, літературознавці Ук
раїни. Їй вдалося ввести у всі навчальні
плани технічних спеціальностей вивчення
української літератури, а погляд Світлани
Григорівни на українську літературу зміню
вав відношення до цього предмету наших
тодішніх студентів.
Світлана Григорівна зібрала на кафедрі
колектив молодих, не обтяжених старими
парадигмами патріотів (вона називала їх:
"Мої гороб'ятка), завдяки чому і відбулося
становлення кафедри українознавства.
Вони були активістами в усіх справах, що
проводилися в університеті.
Вона була справжнім патріотом нашого
університету і широко пропагувала нав
чальний заклад на телебаченні, багато на
ших працівників були гостями "Вітальні
Світлани Барабаш" на обласному телеба
ченні. Вона вміла бути вірним другом, і як
магніт притягувала до себе гарних людей.
Світлана Григорівна навчила нас, яким
має бути український інтелігент, який має
бути український патріотизм, і на власно
му прикладі показувала, яким має бути
викладач університету.

Сьогодні ми живемо у важкі часи для
держави, для університету. Саме в такі часи
ми розуміємо, як нам не вистачає думки,
поради, особистого прикладу Світлани Гри
горівни Барабаш. Того Орієнтиру, за яким
можна було б звіряти власні кроки. Зви
чайно, якби Світлана Григорівна була жива,
ми б готувалися відмічати її 75річчя, і це
було б величезне свято для університету.
Життя є життя. Шкода, що її вже немає з на
ми, але добре, що ми зібралися у цьому залі
згадати про Світлану Григорівну Барабаш".
Особистими спогадами про Світлану Ба
рабаш поділилися учениця Світлани Гри
горівни, випускниця нашого університету,
помічник народного депутата України
Станіслава Березкіна Ірина Малик; і до
цент кафедри суспільних наук, інфор
маційної та архівної справи КНТУ Вікторія
Барабаш. "Слово Світлани Григорівни не
просто звучало, воно формувало наші душі,
облагороджувало думки і вчинки, навчало і
оберігало, – розповідає Вікторія Ана
толіївна, – Вона мала дивовижну здатність
створювати навколо себе ауру любові і до
бра. Її любили всі. І вона любила людей, да
руючи кожному частиночку себе. Завжди
сильна, мудра, і мужня, вона мала ніжну ди
тячу душу, душу, яка не переносить фальші і
насилля, яка прагне тепла і доброти"…
Вірші Світлани Барабаш читали сту
дентка КНТУ Вікторія Даркіна та Вікторія
Барабаш. А пісні на вірші Світлани Гри
горівни виконали: керівник ВІА мо
лодіжного клубу КНТУ Анатолій Антоненко;
доцент кафедри економіки праці та ме
неджменту КНТУ Анна Орлова; Вікторія
Делестьянова; солісти хорустудії "Аква
торія" Дарія Ковалець, Вікторія Галайдюк
(керівник Лариса Гайдай), і, звичайно, –
ініціатор ідеї творчих музичнопоетичних
вечорів пам'яті Світлани Барабаш, автор
музики десятків пісень на її вірші, компо
зитор Сергій Сімонов.
Також над музичнопоетичним вечо
ром "Вишневий сад" працювали ексна
чальник відділу культури і туризму Кірово
градської міської ради Микола Барабуля,
директор музею КНТУ Юрій Бондарчук,
студенти КНТУ.
Фотоальбом концерту можна перегляну
ти на сторінках КНТУ у соціальних мережах.
Підготував Олександр Виноградов..

Спорт

15 CТОР.

Новий футбольний турнір в КНТУ
Профспілковий комітет студентів
Кіровоградського національного техніч 
ного університету започаткував у нашо 
му навчальному закладі новий футболь 
ний чемпіонат. Першими переможцями
змагань стали студенти спеціальності
"Менеджмент".
Щороку в університеті тривають, що
найменше, два студентські футбольні
турніри: чемпіонат серед збірних фа
культетів в рамках традиційної спар
такіади "Фізичне виховання  здоров'я
нації", та "Кубок Студпрофкому" серед
збірних університетських гуртожитків.
Відмінність нового чемпіонату, як
повідомив голова профспілкового
комітету студентів КНТУ Валерій Пугач,
полягає у тому, що командиучасниці
складаються з представників окремих
або споріднених спеціальностей. А
оскільки спеціальностей в університеті
більше, ніж кількість факультетів чи гур
тожитків, до нових змагань було долуче
но більше команд, тобто більше сту
дентів, що, в свою чергу, дозволило про
вести більш насичений, більш змістов
ний турнір. Починали змагання шістнад
цять збірних, які, згідно жеребу, було
розподілено за восьма парами. Далі ко
мандипереможці від кожної пари вихо
дили до наступного етапу чемпіонату.
І раунд:
"Фінанси і кредит та Облік і аудит" 
"Документознавство та інформаційна
діяльність"  1:3.
"Екологія"  "Електротехніка та елек
тротехнології"  2:1.
"Будівництво"  "Іноземні студенти"  2:7.
"Агрономія"  "Управління персона
лом та економіка праці"  0:3.
"Зварювання"  "Системна інже
нерія"  1:4.

"Комп'ютерна інженерія"  "Авто
мобільний транспорт"  0:3.
"Машинобудівний технікум1"  "Ме
неджмент"  0:5.
"Машинобудування" (ФСГМ)  "Маши
нобудування" (ФПЕМ)  0:2.
ІІ раунд
"Документознавство…"  "Екологія"  4:8.
"Управління персоналом…"  "Іно
земні студенти"  1:4.
"Системна інженерія" – "Автомобіль
ний транспорт"  3:0
"Менеджмент"  "Машинобудування"
(ФПЕМ)  3:0
ІІІ раунд (півфінали)
"Екологія"  "Іноземні студенти"  0:4
"Системна інженерія"  "Менеджмент"  1:8.
Матч за третє місце: "Системна інже
нерія"  "Екологія"  7:4.
Фінал: "Менеджмент"  "Іноземні сту
денти" 3:3 (по пенальті 2:1).
Склади командпризерів першого
чемпіонату з мініфутболу серед збірних

Протягом травнячервня студенти та викладачі КНТУ, які
займаються в секції загальнофізичної підготовки універси
тетського спортклубу, вдало виступали на міських змаганнях
із різних силових сидів спорту.
Так, на першості серед спортивних клубів Кіровограда з жи
му штанги лежачи, що проходив в приміщенні СК "Моноліт",

студентів окремих спеціальностей
КНТУ:
ІІІ місце  збірна спеціальності "Сис
темна інженерія": Володимир Когай
(група СІ 13), Дмитро Шимко (СІ 14),
В'ячеслав Желобчук (СІ 12), Максим
Дяченко (СІ 13), Артем Коваленко (СІ
142СК).
ІІ місце  збірна іноземних студентів:
Сумбар Шеріпов (група АТ 13), Розіму
рат Хайдаров (АТ 12), Сердар Джомар
тов (КІ 122), Керім Джумамирадов (АТ
13), Хусам Едін ельУалі, Гуйч Гу
барнмірадов (МЕ 12), Гадір Амонов
(ІМ(ТМ) 13).
І місце  збірна спеціальності "Ме
неджмент": Сергій Кобцев (група МЕ
14), Ростислав Козарь (МЕ 152СК2),
Артем Залізький (МЕ 13), Сергій Федо
ров (МЕ 13), Юрій Тарахтій (МЕ 14), Ар
тур Карапетян (МЕ 13), Станіслав Мар
ченко (МЕ 14СК).
За інформацією Студпрофкому КНТУ.

збірна КНТУ у складі студентів: Влад Куц (група АТ 14), О.
Єфімов (АТ 152ск), Артем Небесний (АТ 15), Михайло Петренко
(СІ 15), Сергій Матвієнко (СІ 152ск), Олег Цуркан (СІ 12), Павло
Лягаєв (СІ 12) посіла перше місце командного заліку.
На V відкритому чемпіонаті Кіровограда з жиму штанги ле
жачи (змагання проходили на території ДЮЦТ "Юність", сели
ще Нове) представники нашого навчального закладу виборо
ли команді КНТУ бронзові нагороди загального заліку.
Відзначилися учасники змагань: Олег Цуркан (група СІ 12),
Сергій Лещенко (к.т.н., доцент кафедри ЕРМ), Влад Тоцький
(СІ 15), Влад Куц (АТ 14), Юрій Пасніченко (СІ 15), Давид Ве
личко, Руслан Соловей, Циганенко Єгор, Влад Тобольський.
Відділ у справах сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
проводив у міському парку "Ковалівський" змагання з силових
видів спорту: жим штанги лежачи, армреслінг і армліфтинг.
Збірна КНТУ на цих змаганнях і виграла турнір із армліфтингу
(студенти: Олег Цуркан (група СІ 12), Михайло Петренко, Сергій
Матвієнко, Андрій Захарченко (всі троє  група СІ 153ск)).
Керівник секції пауерліфтингу, тренервикладач
кафедри фізичного виховання КНТУ Юрій Трохименко.
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Спорт

Збереження європейських надій
На початку червня чемпіон України з
бейсболу, кіровоградська команда
"КНТУЄлисаветград" грала на другому
за рейтингом клубному курковому
турнірі Конфедерації європейського
бейсболу (Confederation of European
Baseball).
З 2016го року усі європейські зма
гання серед клубів Старого Світу
розділені на три турніри: "Кубок
Чемпіонів" (вісім команд), "Кубок С.Е.В."
(вісім команд), "Кубок Федерацій" (шість
команд). У "Кубку С.Е.В.", що проходив у
французьких містах Руан і Шартр, висту
пали такі команди: підгрупа "Руан":
"КНТУЄлисаветград" (Україна), "Хаскі"
(Руан), "Nada SSM" (Спліт, Хорватія),
"Барракуди" (Цюріх, Швейцарія); підгру
па "Шартр": "Олімпія" (Карловац, Хор
ватія),
"Барракуди"
(Монпельє,
Франція), "Уондерерс" (Відень, Австрія),
БК "Мінськ" (Білорусь).
За словами головного тренера коман
ди "КНТУЄлисаветград", викладача ка
федри фізичного виховання КНТУ Юрія
Бойко, перед поїздкою до Франції перед
нашою командою стояло два завдання:
план "А"  поборотися за призові місця
турніру; план "Б"  зберегти для України
місце в основній сітці "Кубка С.Е.В.". Ви
конання завдань залежало не лише від
рівня підготовки кіровоградської коман
ди, а ще й від наявності у складі команд
суперниць іноземцівлегіонерів.
"За всі команди, крім нашої, грали
легіонери із США, Латинської Америки.
Японії, Нідерландів, Німеччини,  роз

повідає Юрій Бойко.  Навіть у білорусів
був один легіонер, у хорватів  два, а в
складі решти команд від трьох до п'яти
іноземних бейсболістів. Відповідно, гра
ючи проти суперників, посилених легіоне
рами, ми можемо претендувати на успіх,
тільки якщо будемо показати свій макси
мум і навіть більше за максимум. На
жаль, нам не вдалося провести матчі про
ти швейцарської і хорватської команд ви
ще своїх можливостей (ці поєдинки кіро
воградська команда програла 3:6 і 5:8,
хоча у кожному з них бейсболісти "КНТУ
Єлисаветград" вели в рахунку "+2" при
близно до середини гри  прим.). Проте
нам вдалося розгромити білорусів 15:2 у
ключовому матчі плейофф за право за
лишитись у "Кубку С.Е.В.".

Пам'ятаючи про тренера
В Кіровограді відбувся третій турнір із класичного волейболу
серед чоловічих команд, присвячений пам'яті викладача кафе
дри фізичного виховання Кіровоградського національного
технічного університету Миколи Шевченка (19462011).
Матчі турніру проходили у спортивній залі навчального за
кладу, якому Микола Іванович віддав левову частку свого
життя. Микола Шевченко виступав за волейбольні команди
Одеси і Донецька, досяг рівня кандидата у майстри спорту з
волейболу. Після закінчення факультету фізичного виховання
Кіровоградського педагогічного інституту, почав працювати в
навчальних закладах міста. З 1982 року і до останніх днів
свого життя був викладачем фізичного виховання Кіровог
радського інституту сільськогосподарського машинобудуван
ня / Кіровоградського національного технічного університе
ту. У 198889 роках Микола Іванович завідував кафедрою
фізичного виховання, а з 1989 року безперервно очолював
спортивний клуб навчального закладу, був тренером сту
дентської волейбольної команди.
“Ñòóäåíòñüêèé â³ñíèê”–
ãàçåòà êîëåêòèâó ñòóäåíò³â,
âèêëàäà÷³â òà
ñï³âðîá³òíèê³â
Ê³ðîâîãðàäñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó

Моя оцінка турніру: ми зіграли досить
добре, на тверді "4". Зіграли без вели
ких провалів, як в атаці, так і в захисті.
Чи могли зіграти краще? Напевно, так,
могли. Якби продемонстрували рівень
гри понад 100% від наших сил. Але ми
зіграли на своєму рівні. Проте головний
результат цього турніру  ми зберегли
для України квоту в "Кубку С.Е.В." на на
ступний сезон".
Натомість у чемпіонаті України з бей
сболу серед команд дивізіону "А" "КНТУ
Єлисаветград" виступає без поразок.
Після двох турів в активі діючих
чемпіонів шість перемог із шести у мат
чах із командами "СДЮШОРДіамант"
(Кіровоград) і "АТМА" (Київ).
Підготував Олександр Виноградов.

Микола Іванович зробив великий внесок у розвиток во
лейболу в нашому обласному центрі, тому після його смерті
колишні та діючі волейболісти області під проводом Кіровог
радської федерації волейболу вирішили запровадити турнір
імені свого наставника та друга. З часом турнір з класичного
волейболу пам'яті Миколи Шевченка став одним із провідних
змагань Кіровоградщини, що проводяться під егідою Кірово
градської федерації волейболу.
"Микола Шевченко не лише навчав грі на майданчику, а
вчив своїх вихованців життєвим принципам,  каже голова
обласної федерації волейболу Дмитро Янчук.  Тому вже втре
те поспіль учасники та гості турніру збираються разом, щоб
віддати данину пам'яті тренеру, який виховав багато достой
них волейболістів, багато достойних людей".
Цього року в змаганнях взяли участь команди обласного
центру та області: збірна КНТУ, діючий чемпіон міста "Обленер
го", ВК "Кіровоград", збірна факультету фізичного виховання
КДПУ і волейболісти з Олександрівки. Перемогу на турнірі
вдруге поспіль здобула команда "Кіровоградобленерго".

Ðåäàêòîð:
Î.Ñ.Âèíîãðàäîâ,
×ëåíè ðåäêîëåã³¿:
â³ä ñòóäðàäè —
Òåòÿíà ×åïà,
Â³êòîð³ÿ Êîçîäîé.
Âèõîäèòü îäèí ðàç
íà ìiñÿöü
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

За інформацією сайту "Гречка".
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