Леонід Фільштейн  Почесний громадянин міста!
17 вересня, під час урочистостей з наго
ди святкування 262 річниці міста Кропив
ницький, представнику КНТУ, професору
кафедри економіки, менеджменту та ко
мерційної діяльності Леоніду Михайловичу
Фільштейну було вручено найвищу відзнаку
нашого обласного центру  знак Почесного
громадянина міста.
Ще влітку колектив Кіровоградського
національного технічного університету ви
ступив із клопотанням про присудження
цього року звання "Почесний громадянин"
професору кафедри економіки, менедж
менту та комерційної діяльності (колишня
кафедра "Економіки праці та менеджмен
ту"), доктору економічних наук Леоніду Ми
хайловичу Фільштейну, відомому вченому,
педагогу, одній із ключових постатей еко
номічної науки нашого регіону, людині, яка
доклала зусиль для організації в універси
теті економічних кафедр, економічних фа
культетів, завдяки чому наш навчальний
заклад вже десятки років має можливість
готувати фахівців економічних спеціально
стей. Клопотання колективу КНТУ було
підтримано членами комісії з питань по
чесних звань та нагород виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради, та
потім ухвалено депутатами Кіровог
радської міської ради.

В суботу, 17го вересня на площі біля
міськвиконкому проходили урочистості до
Дня міста, під час яких міський голова Кро
пивницького Андрій Райкович (двічі ви
пускник КНТУ) вручив Леоніду Фільштейну
відзнаку Почесного громадянина. Як за
значив Андрій Райкович, який також є По
чесним громадянином міста, він безмежно
щасливий тим, що доля надала йому честь

вручити найвищу нагороду міста своєму
вчителю. У відповідь Леонід Михайлович
подякував громаді, депутатам та керівни
ка міста за високу оцінку його праці.
Відтепер у Кіровоградському націо
нальному технічному університеті працює
двоє Почесних громадян міста: Леонід
Фільштейн (2016 рік) і ректор КНТУ, профе
сор Михайло Черновол (2009 рік).

Нові висоти в рейтингу Webometrics:
результати роботи репозитарію КНТУ
Двічі на рік, у січні та липні, оновлюється
Webometrics ranking of world's universities 
Вебометричний рейтинг університетів світу,
який відображає популярність та представ
ництво навчальних закладів в мережі Інтер
нет. За підсумками цьогорічного липневого
рейтингу КНТУ здійснив справжній прорив та
вперше у своїй історії увійшов до Топ100 ук
раїнського простру рейтингу.
Більш того, у окремому рейтингу
Webometrics за кількістю цитувань у системі
Google Scholar,  де представлено лише 34 ук
раїнські університети з понад 4100 світових!
 Кіровоградський національний технічний
університет посідає 26 місце серед цих 34х
вищих навчальних закладів!
Досягти такого значного прогресу нашому
університету вдалося завдяки запуску проекту

електронного архіву  репозитарію КНТУ та
цільовій роботі викладачів і науковців із додаван
ня наукових матеріалів до бази Google Scholar.
Вебометричний рейтинг університетів
світу, або просто Webometrics, укладається
Лабораторією кіберметрики Національної
дослідницької ради Іспанії ("Spanish National
Research Council", CSIC), яка діє при
Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Рей
тинг Webometrics охоплює понад 20000 ви
щих навчальних закладів, визначаючи їхні
позиції відповідно до ступеня представлення
своєї діяльності в Інтернеті.
Рейтинг Webometrics не лише іміджевий,
він відображає уміння університетів викорис
товувати сучасні тенденції інформаційного
простору, вважає проректор КНТУ із наукової
роботи, професор Олександр Левченко:

"У рейтингу Webometrics представлені усі
провідні університети світу,  розповідає Олек
сандр Левченко.  Цей рейтинг оцінює кількість
та якість інформаційних ресурсів навчального
закладу, кількість посилань на сайт, тобто
віддзеркалює ставлення університету до впро
вадження сучасних методів комунікації. Також
рейтинг Webometrics є складовою частиною
консолідованого рейтингу ВНЗ в Україні.
Ми живемо у часи, коли все більше і
більше людей різного активно користуються
онлайнсервісами. Якщо ще десять років то
му молодь використовувала ПК та Інтернет,
переважно, для розваг, то зараз це одні із
інструментів у навчанні.
(Початок. Закінчення на 5 й стор.)
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Про перейменування навчального закладу
Напередодні нового навчального ро
ку Вчена рада Кіровоградського
національного технічного університету і
збори трудового колективу КНТУ,
відповідно, ухвалили рішення про зміну
назви навчального закладу.
Згідно пакету "законів про деко
мунізацію" в Україні, відбулось перей
менування міста Кіровоград на місто
Кропивницький, також згодом пла
нується надати нову назву й Кіровог
радській області. Тому колектив Кірово
градського національного технічного
університету вважає за необхідне
змінити назву ВНЗ.
За традицією переважна частина ви
щих навчальних закладів України но
сять назви територіальних одиниць, і є
чимало випадків найменування ВНЗ за
географічним принципом. Наприклад:
Приазовський державний технічний
університет (Маріуполь), Східноук
раїнський національний університет
імені Володимира Даля (Луганськ
Сєвєродонецьк),
Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника (ІваноФранківськ), Півден

ноукраїнський національний педа
гогічний університет імені К. Д.
Ушинського (Одеса), Буковинський дер
жавний фінансовоекономічний універ
ситет (Чернівці) та інш.
Враховуючи те, що географічно наш
регіон знаходиться у самому центрі Ук
раїни, Кіровоградська область (разом із
Черкаською) входить до Центральноук
раїнського економічного району (до
речі, різні рейтинги ВНЗ, зокрема, "Ком

Кадрові рішення Вченої ради КНТУ
Напередодні нового навчального року Вчена рада Кіровог
радського національного технічного університету обирала за
конкурсом на умовах контракту співробітників кафедр КНТУ,
відповідно вимог Закону України "Про вищу освіту".
Результати таємного голосування наступні:
Осипов Ігор Миколайович обраний на посаду професора ка
федри сільськогосподарського машинобудування;
Серебренніков Сергій Валентинович обраний на посаду про
фесора кафедри електротехнічних систем та енергетичного ме
неджменту;
Стежко Надія Володимирівна обрана на посаду професора ка
федри міжнародної економіки;
Якименко Сергій Миколайович обраний на посаду завідувача
кафедри вищої математики та фізики ("За" було віддано 46 го
лосів, другий претендент на посаду Гончаров Валерій Володими
рович отримав чотири голоси на користь своєї кандидатури);

пас" та рейтинг Міністерства освіти і на
уки відносять КНТУ до вищих навчаль
них закладів Центральної України),
колектив навчального закладу
вирішив надати університету назву Цен 
тральноукраїнський
національний
технічний університет (ЦНТУ).
Нова назва почне використовувати
ся після офіційного внесення змін до
Статуту університету.
Рішення зборів трудового колективу.

Ковальов Володимир Олексійович обраний на посаду завіду
вача кафедри фізичного виховання;
Медвєдєва Ольга Володимирівна обрана на посаду завідува
ча кафедри екологи та охорони навколишнього середовища;
Мостіпан Микола Іванович обраний на посаду завідувача ка
федри загального землеробства;
Миценко Валерій Іванович обраний на посаду завідувача ка
федри іноземних мов;
Настоящий Владислав Анатолійович обраний на посаду завіду
вача кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва;
Носуленко Віктор Іванович обраний на посаду завідувача ка
федри обробки металів тиском і спецтехнологій;
Павленко Іван Іванович обраний за конкурсом на посаду
завідувача кафедри технології машинобудування;
Пальчук Оксана Володимирівна обрана на посаду завідувача
кафедри бухгалтерського обліку;
Плєшков Петро Григорович обраний на посаду завідувача ка
федри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.

Колектив кафедри експлуатації та ремонту машин Кірово
градського національного технічного університету нагоро
джений грамотою командування 34го мотопіхотного ба
тальйону "Батьківщина".
В минулому році представники кафедри експлуатації та ре
монту машин КНТУ допомогли поліпшити стан автомобільно
технічного оснащення 34го мотопіхотного батальйону. Спо
чатку військовим було подаровано повнопривідну ван
тажівку УАЗ3303, відновлену на кафедрі ЕРМ силами викла
дачів, співробітників та студентів університету, потім викла
дачі та студенти кафедри ЕРМ відремонтували батальйонний
позашляховик УАЗ469.
Командування 34го мотопіхотного батальйону "Батьківщина"
прийняло рішення відзначити колектив кафедри. Відповідну гра
моту представник батальйону вручив завкафедрою експлуатації
та ремонту машин Кіровоградського національного технічного
університету, ректору КНТУ, професору Михайлу Черноволу.
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День першокурсника і День знань в КНТУ
Першого вересня на Студентській площі
біля Кіровоградського національного
технічного університету відбулась тра
диційна посвята в студенти "новачків" нав
чального закладу. Цього року почесним
гостем святкової церемонії став випуск
ник факультету економіки та менеджменту
КНТУ 2003 року та магістратури ФЕМ
2004 року, народний депутат України
Олександр Горбунов.
За звичаєм, на початку посвяти в сту
денти над площею біля університету було
піднято прапори України, Кіровоградської
області та нашого міста, яке вже носить
ім'я Кропивницький. Почесну місію з
підйому прапорів виконали першокурсни
ки КНТУ Артем Аркуша, Ярослав Набож
ний і Денис Костянецький.
Вітаючи студентів університету, ректор
КНТУ, професор Михайло Черновол, в пер
шу чергу подякував першокурсникам та
їхнім батькам за вибір навчального за
кладу під час непростої цьогорічної прий
мальної кампанії.
"Повірте моєму немалому життєвому
досвіду, ви зробили правильний крок, по
ступивши до Кіровоградського національ
ного технічного університету,  зауважив
Михайло Черновол.  Якщо проаналізува
ти біографії найбільш успішних людей на
шого краю, то ви побачите, що більшість з
них  як раз випускники нашого універси
тету. І хоча ви поступили до Кіровог
радського національного технічного
університету (наголос інтонацією на слові
Кіровоградського  прим.), закінчувати
навчання будете вже в Центральноук
раїнському національному технічному
університеті, оскільки позавчора рішен
ням трудового колективу навчального за
кладу наш університет змінив назву.
Традиційно я бажаю першокурсникам
три речі. Поперше, звичайно,  здоров'я.
Повірте, навчання  це не прогулянка у
парку, це дуже серйозна робота, і для того,
щоб якісно виконувати цю роботу треба
мати здоров'я. Подруге, я бажаю вам ма
ти бажання вчитися. Це дуже важливо. Хо
ча кажуть, що навчатися треба все життя, і
це правильно, ви не матимете іншого часу,
який вам спеціально виділено на навчан
ня. Це школа, де ви отримували загальні

знання, і тепер університет, де ви отри
маєте професійні знання. То ж не марнуй
те свій час. Професорськовикладацький
склад університету завжди налаштований
дати вам ці знання. Від вас вимагається
лише хотіти отримати знання. І третє тра
диційне побажання  мати протягом нав
чання повноцінне студентське життя. Тому
що університет  це не тільки лекції,
семінари, лабораторні, а ще й КВН, худож
ня самодіяльність, спортивні секції, сту
дентські вечірки, студентська дружба, сту
дентське кохання".
Традиційний "Ключ знань" від ректора
отримав студент першого курсу КНТУ Де
нис Костянецький.
Народний Депутат України Олександр
Горбунов двічі поступав до нашого універ
ситету: з 1997 по 2003 роки він навчався
за спеціальністю "Менеджменту ор
ганізацій", а потім навчався у магістратурі
факультету економіки та менеджменту за
цією ж спеціальністю. Він вважає КНТУ
одним із двох своїх рідних університетів, і,
звертаючись до першокурсників, висло
вив сподівання, що для них цей навчаль
ний заклад теж стане рідним.
"Думаю, ви зробили правильний вибір,
 вважає Олександр Горбунов.  Ті знання,
які ви тут отримаєте, будуть вам потрібні
все життя. Бажаю студентам творчої на
снаги до навчання, педагогам  гарних, та
лановитих студентів, батькам  терпіння, а
усім вам  миру і здоров'я".
Що характерно, до КНТУ Олександр
Горбунов поступав вже у досить зрілому
віці, у 28 років (щоправда, тоді навчаль
ний заклад називався ще Кіровог
радський інститут сільськогосподарського
машинобудування).
"Коли поступаєш до навчального за
кладу в дорослому віці,  каже Олександр
Володимирович,  а я поступав до універ
ситету після служби в лавах збройних сил,
після участі у збройному конфлікті, вже
маючи певний досвід громадської діяль
ності,  переосмисливши те, що тобі
потрібно у житті, пройшовши шлях проб та
помилок, ти краще розумієш, до чого ти хо
чеш себе готувати. Тому я свідомо обрав із

переліку спеціальностей і ВНЗ саме ту
спеціальність, і саме той університет, які
мені були потрібні. Навчання в цьому
університеті для мені тоді, справді, було
дуже важливим".
До речі, порівнюючи святкові заходи до
Дня знань тих часів, як він навчався в
університеті із сьогоднішніми, Олександр
Горбунов відзначив, що КНТУ має власні
першовересневі традиції, і це дуже добре.
Голова Кіровоградської обласної ор
ганізації профспілки працівників освіти і
науки Світлана Скалько теж привітала
першокурсників із початком нового етапу
життя: "Зміст цього етапу вашого життя 
здобути знання і стати професіоналами.
Вам у цьому допомагає прекрасний про
фесорськовикладацький склад навчаль
ного закладу, який ви обрали для навчан
ня; вам у цьому допоможуть ваші батьки,
але знайте, що основна запорука вашого
успіху  ви самі і ваше стремління до
знань. Також у цьому університеті у вас бу
де можливість оволодіти навичками гро
мадської діяльності, до ваших послуг і сту
дентське самоуправління і майже трьохти
сячна організація профспілки студентів
КНТУ. Тому не гайте часу, використовуйте
усі можливості!"
Символічні залікову книжку та сту
дентський квиток студентампершокур
сникам вручили голова Студпрофкому
КНТУ Валерій Пугач і голова Студради
університету Тетяна Чепа. Відповідно, від
імені студентів першого курсу отримали
символи студентського братерства Артем
Аркуша і Олександра Кирилова. Також де
легати від студентівпершокурсників зачи
тали зі сцени обітницю "Клятва першокур
сника", пообіцявши добре вчитися.
На завершення офіційної частини по
святи в студенти вокалісти Студклубу
університету Анатолій Антоненко, Тетяна
Подгорна і Віталіна Жолдак виконали
пісенний гімн КНТУ.
Фотоальбом з посвяти у першокурсни
ки 2016 року можна переглянути на
сторінках КНТУ у соціальних мережах.
Підготував Олександр Виноградов.

4 CТОР.
Кіровоградський
національний
технічний університет виступив одними
із організаторів та взяв участь у першій
спеціалізованій виставці "Енергоефек
тивність. Енергозбереження", яка про 
ходила в приміщенні аеропорту облас
ного центру 9го вересня.
Учасниками виставки стали 25
підприємств та організацій Кіровог
радської області та України, які працю
ють у галузі енергозбереження. Головна
мета виставки "Енергоефективність.
Енергозбереження"  виховання ощад
ливого ставлення до використання
енергетичних ресурсів, популяризація
економічних, екологічних та соціальних
переваг енергозбереження.
Під час церемонії відкриття виставки
гостей та учасників привітали заступник
міського голови Кропивницького Олек
сандр Грабенко, директор департаменту
інфраструктури та промисловості Кіро
воградської
Облдержадміністрації
Олександр Корнюша, а також прорек
тор із наукової роботи Кіровоградсько
го національного технічного університе
ту, професор Олександр Левченко.
"Наш університет пишається тим, що
нам випала честь стати співорганізато
рами виставки на таку актуальну тему, 
зазначив Олександр Левченко.  Зна
чення енергоефективності не можна пе
реоцінити. Тому що без високих темпів
провадження сучасних енергозберігаю
чих та енергоефективних технологій, не
можливо забезпечити добробут окре
мої родини, неможливо здійснювати по
вноцінну діяльність комунальних уста
нов, шкіл, лікарень, інших суб'єктів гос
подарювання. Лише впровадження та
ких технологій зможе відкрити нам пер
спективи розвитку економіки, розвитку
міста, країни.
КНТУ вже багато років активно зай
мається дослідженням у сфері енергоз
берігаючих технологій та енергоефек
тивності. При університеті діє сер
тифікована лабораторія з енергетично
го аудиту, і ми маємо можливості ком
плексно надавати послуги з досліджень
напрямів підвищення енергоефектив
ності різних суб'єктів господарської
діяльності, а також комунальних
підприємств".
Кіровоградський
національний
технічний університет мав на виставці
"Енергоефективність. Енергозбережен
ня" окремий стенд.
Як повідомив завідувач кафедри
електротехнічних систем та енергетич
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ного менеджменту КНТУ, професор Пет
ро Плєшков, в рамках виставки
співробітники кафедри презентували
напрями роботи кафедри, деякі резуль
тати наукової та навчальнометодичної
діяльності кафедри (зокрема, дев'ять
навчальних посібників у напряму енер
гозбереження), а також було виставле
но близько десяти пристроїв  розробок
кафедри, які мають ціль підвищення

торію енергоаудиту та прилади для про
ведення комплексних енергоаудитів.
В рамках виставки також відбулась
конференція на тему енергоефектив
ності, на якій професор Петро Плєшков
виступив із доповіддю "Впровадження
заходів із енергозбереження на базі
Центру енергозбереження, енергоме
неджменту і консалтингу КНТУ", де було
наведено результати енергетичного об

КНТУ на виставці
“Енергоефективність.
Енергозбереження”
енергоефективності електричних ме
реж. Наприклад: розроблений на ка
федрі фіксатор коротких замикань, якій
дає змогу підвищити надійність експлуа
тації електричних мереж, відповідно,
підвищуючи ефективність їхньої роботи.
Крім цього, на виставці було презен
товано університетський Центр енер
гозбереження, енергетичного менедж
менту і консалтингу, вищезгадану єдину
в області (!!!) сертифіковану лабора

стеження школи №32 обласного центру,
виконаного співробітниками кафедри
ЕСЕМ на прохання Кіровоградської
міської ради, та розказано про участь
фахівців КНТУ в проекті НВП "Радій" із
модернізації
систем
вуличного
освітлення обласного центру.
Фотоальбом з виставки можна пере
глянути на сторінках КНТУ у соціальних
мережах.
Підготував Олександр Виноградов.
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5 CТОР.

Нові висоти в рейтингу Webometrics
(Закінчення. Початок на 4 й стор.)
Абітурієнти повинні мати доступ до інфор
мації про умови вступу, про перелік спеціаль
ностей, та отримати загальну інформацію,
яка дозволить дізнатися, що собою являє
університет. Студенти повинні мати віддале
ний доступ до якісних навчальних матеріалів
та до інформації щодо організації навчаль
ного процесу, інформації про роботу кафедр,
факультетів тощо. Звичайно, коли ВНЗ має у
відкритому доступі і навчальні матеріали, і
матеріали з організації начального процесу,
це сприяє підвищенню прозорості та якості
навчання.
Сьогодні рівень запиту молоді на дис
танційну співпрацю не можна навіть порівня
ти із аналогічним запитом п'ятьсім років то
му. Тому наш університет, розуміючі основні
світові тренди інформаційної діяльності, знач
но активізував роботу у даному напрямі.
Підготовчі процеси розпочалися ще два
три роки тому. Було розроблено стратегію
розвитку, поетапно купувалось спеціальне
комп'ютерне
обладнання,
готувалися
спеціалісти для роботи з електронними ре
сурсами. Восени 2015 року, коли сформува
ли необхідну базу, почали активну роботу.
Перші результати отримали вже влітку цього
року  різкий зліт у рейтингу Webometrics.
Звичайно, позиції у рейтингу Webometrics
не є нашої самоціллю. Це похідна від першо
чергових цілей: підвищення рівня інформо
ваності та обізнаності студентів; підвищення
якості навчального процесу через його
відкритість і доступність; збільшення рівня
дистанційної діяльності бібліотеки, кафедр та
інших підрозділів університету.
З іншого боку, високі позиції у міжнарод
них
рейтингах
важливі
для
про
форієнтаційній роботі, зокрема рейтинг
КНТУ у Webometrics продемонструє
абітурієнтам рівень впровадження сучасних
підходів в процес навчання".
Як повідомила директор бібліотеки КНТУ
Вікторія Євміна, прорив в рейтингу
Webometrics стався не без "допомоги" нещо
давно створеного електронного архіву універ
ситету. "Алгоритм розрахунку рейтингу
Webometrics враховує загальну кількість
сторінок сайту університету, проіндексованих
пошуковою системою Google,  розповідає
Вікторія Євміна,  кількість зовнішніх гіперпо
силань на домен університету; кількість на
сайті університету так званих "багатих файлів"
файлів у форматах Adobe Acrobat (.pdf),
Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft
PowerPoint (.ppt) та інш.
З метою приведення у відповідність вимо
гам Webometrics електронних ресурсів
університету, було ініційовано створення ок
ремих сайтів кафедр в домені КНТУ, в універ
ситеті почав працювати сервіс дистанційної
освіти на базі системи Moodle, а також було
впроваджено eaKirNTU  електронний архів 
репозитарій на програмному забезпечені з
відкритим кодом dspace.
Спочатку бібліотека взяла на себе зо
бов'язання розмістити в мережі усі наукові
матеріали, які видано у нашому університеті.
Це збірників наукових праць університету
20042015 років, навчальні посібники,
підручники, матеріали конференцій, тези до

повідей, автореферати дисертацій.
Протягом короткого проміжку часу
спеціалісти бібліотеки додали до репози
тарію більше 3000 окремих матеріалів, але
далі ми розраховуємо на підтримку проекту
зі сторони усіх кафедр КНТУ. Ми очікуємо, що
викладачі, які є авторами наукових
публікацій, почнуть регулярно розміщувати у
репозитарії матеріалів шляхом самоархіву
вання. На жаль, зараз результати са
мостійної роботи викладачів залишають ба
жати кращого. Є кафедри, співробітники
яких додали до репозитарію багато доку
ментів, але є кафедри, які взагалі не почина
ли таку роботу…"
За словами проректора із наукової робо
ти Олександра Левченко, у зв'язку із цією
проблемою (ефективністю роботи із само
архівування матеріалів) в університеті готу
ють деякі нормативні зміни. Наприклад, жо
ден методичний матеріал не буде зарахова
ний до навантаження викладача до тих пір,
поки не пройде через бібліотеку і не буде за
несений до репозитарію; також будуть вне
сені зміни у методологію обрахунку щорічно
го рейтингу кафедр КНТУ, з метою зробити
одним із критеріїв рейтингу активність
співробітників кафедри у передачі ма
теріалів до репозитарію університету.
Так само з'явиться новий критерій оцінки
науковопрофесійних якостей викладачів 
активність їхньої роботи у базі Google Scholar
(це відкрита пошукова система, яка індексує
повний текст наукових публікацій всіх фор
матів і дисциплін).
"Систему Google Scholar можна розгляда
ти, як оцінювача активності роботи науковця,
 розповідає Олександр Левченко.  Напри
клад, є викладач, який колись захистив дисер
тацію, і відтоді не опублікував жодної наукової
статті, а лише займається викладацькою
діяльністю. Відповідно, відношення до такого
викладача як до науковця буде одним, і на
впаки: відношення до викладача, який багато
і регулярно публікується  зовсім іншим.
В усьому світі публікації та цитування є до
датковим критерієм оцінювання наукової ро
боти окремого дослідника. Але якщо рейтинги
науковців або навчальних закладів у науко
метричній базі даних Scopus визначаються
кількістю статей (цитувань) лише у виданнях,
що індексуються Scopus, то рейтинги Google
Scholar більш демократичні, оскільки врахо
вують публікації в усіх відкритих джерелах.
Звісно, викладачі мають бути вмотивовані
постійно підвищувати власний рівень.
Чому переважна більшість науковців
західних країн (не англомовних країн) во
лодіють англійською мовою? Їх хтось силоміць
заставляв вивчити англійську? Ні. Вони самі
розуміють, що основна наукова література
публікується англійською. Тому немає сучас
ного науковця без знання іноземної мови. Так
само науковці повинні бути присутніми у на
укометричних базах (до речі, не буде зайвим
мати профілі у світових соціальних мережах).
Публікації у наукометричних базах  це
базова компетенція, якою зараз має во
лодіти сучасний науковець. Викладач, який
не працює із репозитарієм, не має власних
публікацій у базах, не знає іноземної  це на
уковець минулого сторіччя.

Тому ми плануємо додати до атестаційних
вимог при прийомі на роботу та (або) просу
ванні службовою сходинкою в КНТУ таких
критеріїв, як активність викладача у роботі з
репозитарієм університету, із системою дис
танційної освіти, із базою Google Scholar та
інше.
На прикладі порталу дистанційної освіти
КНТУ, на прикладі вступної кампанії цього ро
ку,  коли випускники шкіл подавали заяви
про вступ лише в електронній формі, ми вже
бачимо збільшення ролі Інтернеттехнологій
в системі освіти; в подальшому питома частка
дистанційної роботи буде лише зростати. То
му нам цікаві викладачі, які відповідають ви
могам часу і зможуть працювати, у тому числі,
через Інтернет. Такі викладачі мають бути на
кожній кафедрі нашого університету".
За словами директора бібліотеки КНТУ
Вікторії Євміни, найбільш правильний
варіант роботи викладачів університету із
репозитарієм КНТУ та базою Google Scholar
полягає у пов'язуванні між собою профілів
авторів в обох системах, та обов'язковому
посиланні у публікаціях в Google Scholar на
матеріали, які розміщено саме в електрон
ному архіві КНТУ.
Як вже зазначалось, на першому етапі ста
новлення електронного архіву КНТУ над його
наповненням
працювали,
переважно,
співробітники бібліотеки, НІС та модератори
кафедр, але тепер потрібно, щоб до роботи із
наповнення та модернізації (постійному
підтримуванні в актуальному стані) власних
профілів долучилися усі без винятку викладачі
університету.
Для викладачів це непоганий шанс за
явити про свою наукову роботу світу.
Протягом останніх півроку репозитарій
КНТУ зареєстровано в ROAR (Registry of Open
Access Repositories) та DOAR: "Директорії
відкритого доступу" (Directory of Open Access
scholarly Resources), де акумульовано майже
всі репозитарії світу. Також репозитарій
КНТУ отримав власний ідентифікатор ISSN
від інформаційного сектора ЮНЕСКО по ко
мунікації та інформації. Наявність іден
тифікатора ISSN означає, що репозитарій є
електронним науковим журналом, де можна
розміщувати не лише раніше опубліковані
документи, а також й препринти (тобто
розміщення матеріалу в репозитарії
прирівнюється до публікації).
Крім цього, як повідомила Вікторія
Євміна, нещодавно електронний архів КНТУ
додано до всесвітньо визнаного сервісу з по
шуку наукової інформації Bielefeld Academic
Search Engine (BASE) від Університету Біле
фельд (Німеччина), якій містить більше 25,5
мільйонів документів! Про що це говорить?
Поперше, у BASE дуже високі вимоги до
клієнтських електронних архівів, тому потра
пити до їхньої системи  вже неабиякий успіх
для нашого університету. Подруге, наявність
електронного архіву КНТУ в BASE означати
ме, що тепер ця система, виконуючи запити
на інформацію користувачів, серед інших ма
теріалів також буде показувати матеріали
науковців нашого навчального закладу,
розміщені у репозитарії Кіровоградського
національного технічного університету.

Підготував Олександр Виноградов.
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Круглий стіл: особливості освіти України і Лівану
В рамках продовження міжнародної
співпраці
між
Кіровоградським
національним технічним університетом
та Американським університетом культу
ри та освіти (місто Набатія, Ліван) кафе
дрою економіки, менеджменту та ко
мерційної діяльності КНТУ було ор
ганізовано круглий стіл "Вища освіта,
інновації та розвиток національної еко
номіки", під час якого всі дискусії точи
лися виключно англійською мовою.
Активна співпраця між Кіровог
радським національним технічним
університетом та Американським універ
ситетом культури та освіти (American
University of Culture & Education) розпо
чалася минулого навчального року. Зок
рема, під час відвідин нашого навчаль
ного закладу викладач кафедри
комп'ютерних наук AUCE Мохамад Гані
Абу Таам провів для студентів кафедри
програмування та захисту інформації
КНТУ лекцію на тему інформаційноко
мунікаційних технологій та програмуван
ня; а викладач AUCE Хуссейн Наєф На
бульсі і директор регіонального відділен
ня Американського університету культу
ри та освіти Хані Мохаммад Хаідура про
читали студентам факультету економіки
та менеджменту дві лекції на теми "Уп
равління людськими ресурсами" і "Осно
ви підприємництва" (всі лекції читалися
англійською мовою). Крім цього, викла
дачі із Американського університету
культури та освіти у місті Набатія прохо
дили в КНТУ стажування з питань
дослідницької і викладацької діяльності.
Зараз для викладачів та студентів ка
федри економіки, менеджменту та ко
мерційної діяльності КНТУ (колишня ка
федра економіки праці та менеджменту 
прим.) було організовано англомовний

круглий стіл за участю гостей із Лівану.
Як повідомив проректор КНТУ із на
укової роботи, професор Олександр
Левченко, який виступив модератором
круглого столу, під час роботи були обго
ворені особливості міжнародних рей
тингів вищих навчальних закладів та ви
щої освіти в проекції на університети Ук
раїни і Лівану; особливості систем вищої
освіти двох країн, їхні недоліки та шляхи
удосконалення. "Одна із найбільших
відмінностей систем вищої освіти Ук
раїни і Лівану полягає у тому,  зазначає
Олександр Левченко,  що у Лівані пра
цює лише один державний університет,
решта ж вищих навчальних закладів є
приватними, тоді як в Україні навпаки: у
вищий освіті державна форма власності
домінує над приватною. Відповідно, за
соби регулювання освіти є різними, тому
дуже цікаво і корисно їх порівнювати з
метою вивчення найбільш успішних ме
тодик та інструментів. Наприклад, в
Лівані, як і в Україні, Міністерство освіти
чітко визначає критерії якості навчаль
ного процесу, але в усіх ліванських
університетах (чого немає в Україні),
існує окрема посадова особа, яка
відповідає за якість навчання у
відповідному університеті. Ця особа при
значається за узгодженням із Міністер
ством
та
несе
персональну
відповідальність за якість навчального
процесу в окремому університеті. Також
ми обговорили спільні для України і
Лівану теми: наукову діяльність, працев
лаштування студентів, участь у міжна
родних проектах".
Під час круглого столу "Вища освіта,
інновації та розвиток національної еко
номіки" з доповідями (англійською мо
вою) виступили:

аспірант кафедри економіки, менед
жменту та комерційної діяльності КНТУ
Ілона
Царенко
(тема
доповіді:
"Порівняльні характеристики вищої
освіти в Україні та Лівані в контексті
міжнародних рейтингів");
викладач кафедри ЕМКД Інна Са
вицька (тема доповіді: "Поточний стан
та виклики вищої освіти України");
директор регіонального відділення
Американського університету культури
та освіти (AUCE), доктор Хані Мохаммад
Хаідура (тема доповіді: "Особливості си
стеми вищої освіти в Лівані");
викладач AUCE, доктор Хуссейн Наєф
Набульсі (тема доповіді "Система регу
лювання співробітництва громадського
та приватного сектору: міжнародний
досвід для України").
Також у дискусіях та обговореннях
взяли участь проректор КНТУ із наукової
роботи, професор Олександр Левченко,
викладачі кафедри економіки, менедж
менту та комерційної діяльності КНТУ
Анна Орлова, Ольга Ткачук, Юрій Мала
ховський, Оксана Сторожук, керівник
Відділу міжнародних зв'язків КНТУ Вла
дислава Натальченко, а також студент
групи МЕ 13 Павло Колісніченко.
Англомовний круглий стіл також є ча
стиною програми кафедри ЕМКД із
підвищення кваліфікації викладачів з
метою розвитку міжнародної діяльності,
організації участі викладачів кафедри у
міжнародних проектах, та удосконален
ня володіння ними англійською мовою
на рівні, необхідним для викладання
навчальних предметів англійською.
За інформацією кафедри економіки,
менеджменту та комерційної
діяльності КНТУ.

Інформаційна сторінка
У вересні аналітичний центр CEDOS
опублікував результати щорічного рей
тингу прозорості університетів України,
який оцінює 186 вітчизняних ВНЗ. Кіро
воградський національний технічний
університет у цьому рейтингу знаходиться
серед Топ20 українських університетів.
Дослідження щодо прозорості універ
ситетів України здійснюються фахівцями
аналітичного центру CEDOS в рамках
проекту "Ініціативи з розвитку ук
раїнських аналітичних центрів" Міжна
родного фонду "Відродження" (IRF) у
співпраці з Фондом розвитку аналітич
них центрів (TTF), за фінансової підтрим
ки посольства Швеції в Україні (SIDA).
Як зазначається на сайті CEDOS,
дослідження охопило усі державні та ко
мунальні університети, академії та
інститути, окрім вишів силових структур,
які мають специфічний режим доступу
до інформації. Загалом мова йде про
186 вищих навчальних закладів, в яких
навчається 1,25 млн. студентів, тобто
понад 91% усіх студентів вищих нав
чальних закладів ІІІIV рівня акредитації
за старою класифікацією.
Рейтинг прозорості університетів є
одним із багатьох механізмів забезпе
чення якості вищої освіти і демонструє,
наскільки університети готові бути
відкритими та інформувати власних сту
дентів і викладачів, а також широку гро
мадськість, про власну політику через
свої сайти.
Національне опитування студентів,
проведене у лютому 2016 року ком
панією Gfk на замовлення CEDOS, пока
зало, що сайти університетів були дже
релом інформації під час вибору ВНЗ
для 56% теперішніх студентів. Цей по
казник має тенденцію до зростання.
Нові покоління вступників будуть дедалі
більше спиратись на сайти універси
тетів, обираючи свою майбутню
спеціальність та ВНЗ. У таких умовах
сайт стає стратегічно важливим інстру
ментом інформаційної політики, за до
помогою якого ВНЗ має змогу знаходи
ти абітурієнтів, які відповідають вимо
гам університету.
Оцінювання відкритості проводилось
за понад 40 показниками, які були
об'єднані у шість груп: адміністративна

7 CТОР.

Рейтинг прозорості
університетів України:
КНТУ – 16&й!

прозорість (24%), фінансова прозорість
(10%), стратегічний план розвитку
(10%), інформація про можливості пра
цевлаштування для випускників (8%),
інформація про можливості міжнарод
ного обміну (8%) та інформування про
зміст навчальних програм (40%). До
ступність цих даних була виміряна за
100бальною шкалою. За результатами
моніторингу й було складено "Рейтинг
прозорості2016".
У першій п'ятірці рейтингу: Національ
ний університет "КиєвоМогилянська
академія" (72,2 бала); НТУУ "Київський
політехнічний інститут імені Сікорського"
(67); Національний університет біоре
сурсів і природокористування (66,8);
Прикарпатський національний універси
тет ім. Василя Стефаника (65,4);
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини (65,3).

Кіровоградський
національний
технічний університет у рейтингу прозо
рості набрав 58,6 балів та посів досить
високе 16те місце, і це найкращий по
казник серед ВНЗ нашої області.
Як зазначають укладачі рейтингу, до
ступ до інформації слугує основою для
впровадження дієвих механізмів за
безпечення якості освіти. Цей чинник
набирає ще більшої ваги за умов децен
тралізації, що розпочалася у системі ви
щої освіти України. Ми переконані, що
автономію університетів повинна суп
роводжувати прозорість та відкритість
для викладачів, студентів, абітурієнтів
та широкої громадськості. Власне, до
ступ до інформації став одним із 10
стандартів внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти (ESG), які були за
тверджені на останній конференції
міністрів освіти країн Європейського
простору вищої освіти.
За інформацією сайту CEDOS.

Ï³äñóìêè îãëÿä³â-êîíêóðñ³â "Êðàùèé âèêëàäà÷ ðîêó"
òà "Êðàùèé êóðàòîð àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè"
çà 2015-16 íàâ÷àëüíèé ð³ê
Переможцями у номінаціях конкурсу "Кращий викладач" минуло
го навчального року експертна комісія визнала:
серед викладачів випускаючих кафедр: професор Сергій Іванович
Осадчий, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів фа
культету автоматики та енергетики;
серед викладачів фундаментальних (загальнотехнічних) кафедр:
Віктор Вікторович Пукалов, доцент кафедри деталей машин та при
кладної механіки факультету проектування та експлуатації машин;
серед викладачів гуманітарних кафедр: Антоніна Петрівна Царук,
викладач кафедри суспільних наук та документознавства факультету
економіки та менеджменту.
Згідно рейтингових показників переможцями конкурсу "Кращий
куратор академічної групи" визнані:

I місце  Ольга Анатоліївна Ладигіна, асистент кафедри програму
вання та захисту інформації механікотехнологічного факультету, ку
ратор академічної групи К1І5 (67,69 балів);
II місце  Надія Іванівна Квятковська, асистент кафедри будівель
них, дорожніх машин і будівництва факультету проектування та екс
плуатації машин, куратор академічних груп БП12 та БП14СК1
(48,0 балів);
III місце  Іван Володимирович Савеленко, викладач кафедри
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту факультету
автоматики та енергетики, куратор академічної групи ЕНМ152СК
(38,5 балів).
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Про основні завдання університету
на 201617 навчальний рік
30 серпня відбулися традиційні
щорічні збори трудового колективу Кіро
воградського національного технічного
університету. На зборах було затвердже
но звіт про роботу навчального закладу
у минулому навчальному році, проголо
соване рішення про зміну назви універ
ситету та визначено план робіт на поточ
ний навчальний рік.
На початку зборів ректор Кіровог
радського національного технічного
університету, професор Михайло Черно
вол розповів про головні події в галузі
вищої освіти України, що відбувалися
протягом останнього час: зокрема, про
імплементацію Міністерством освіти і
науки України закону "Про вищу освіту"
від 2014 року; про створення нового
Національного агентства із забезпечен
ня якості освіти (важлива структура, яка
вирішуватиме питання ліцензування,
акредитації,
питання
створення
спеціалізованих рад та інше), про нову
номенклатуру навчальних та наукових
спеціальностей, за якими здійснювався
та здійснюється набір до вищих нав
чальних закладів та до аспірантури вже
цього року; про нормативні документи
щодо присвоєння вчених звань науко
вим і науковопедагогічним працівни
кам та щодо порядку підготовки здобу
вачів ступеня доктор філософії та доктор
наук у вищих навчальних закладах. Та
кож Михайло Черновол розповів про
підсумки вступної кампанії 2016 року,
звітував про роботу університету протя
гом минулого року та про діяльність
Спілки випускників КНТУ, а також
відповів на питання слухачів.
Учасники зборів колективу проголо
сували за рішення щодо зміни назви
навчального закладу на Центральноук
раїнський національний технічний
університет (див. повідомлення на
сторінці 2), та за зміну назви ряду ка
федр університету.
Нові назви: кафедра економіки, ме
неджменту та комерційної діяльності;
кафедра економіки та підприємниц
тва;
кафедра міжнародних економічних
відносин;
кафедра суспільних наук, інфор 
маційної та архівної справи.
Крім цього, за пропозицією голови
профспілкової організації викладачів та
співробітників КНТУ, професора Олек
сандра Мажєйки, збори затвердили но
ву редакцію колективного договору нав
чального закладу на 20162020 роки,
приведеного у відповідність із Законом
України "Про вищу освіту" від вересня
2014 року, та зі змінами і доповнення
ми, напрацьованими за минулі п'ять

років, протягом яких діяв минулий кол
договір.
У підсумку збори трудового колективу
КНТУ затвердили звіт ректора Михайла
Черновола про роботу університету у
201516 навчальному році, та визначи
ли основні напрямки роботи Кіровог
радського національного технічного
університету у 201617 навчальному
році (вибірково):
Організаційна робота
Проведення організаційнометодич
ної роботи щодо подальшої імплемен
тації Закону України "Про вищу освіту".
Проведення підготовчої роботи щодо
зміни назви університету та коледжів
університету.
Проведення необхідної організа
ційної та методичної роботи щодо підго
товки матеріалів до акредитації на
прямів та спеціальностей: напрям підго
товки
6.070106;
спеціальність
7.07010601, 8.07010601 "Автомобілі
та автомобільне господарство"  повтор
на
акредитація;
спеціальність
7.030503017, 8.03050301 "Міжнарод
на економіка"  повторна акредитація;
спеціальність 7.05010201, 8.05010201
"Комп'ютерні системи та мережі"  по
вторна акредитація; спеціальність
5.05050202 "Обслуговування верстатів
з програмним управлінням і робото
технічних комплексів", спеціальність
5.05050301 "Інструментальне вироб
ництво", спеціальність "Технологія об
робки матеріалів на верстатах і автома
тичних лініях", спеціальність 5.07010
602 "Обслуговування та ремонт авто
мобілів і двигунів".
Проведення організаційної роботи з
ліцензування нових напрямів підготов
ки та спеціальностей, оптимізації пе
реліку спеціалізацій.
Забезпечення реалізацію переходу з
підготовки молодших спеціалістів на мо
лодших бакалаврів в коледжах КНТУ.
Ліцензування підготовки фахівців із
споріднених
до
університетських
спеціальностей у коледжах КНТУ.
Проведення ярмарок вакансій, круг
лих столів для випускників університету
з залученням роботодавців.
Забезпечення усіх випускників
університету у 2017 році додатками до
дипломів європейського зразка.
Профорієнтаційна робота
Розробити систему моніторингу ринку
освітніх послуг, прогноз потреб регіону у
фахівцях і на його основі створити план
реструктуризації підготовки бакалаврів
і магістрів в університеті.
Організація факультетами, кафедра
ми, коледжами інформаційнопро
форієнтаційної компанії з залученням

широкого кола засобів масової інфор
мації, студентів, випускників минулих
років. Здійснення дієвих заходів з залу
чення учнів шкіл та профтехучилищ до
участі у житті факультетів, шляхом про
ведення предметних олімпіад, творчих
зустрічей, мистецьких та спортивних
програм та конкурсів.
Проведення роботи з створення
профільних класів на базі загально
освітніх шкіл та профтехучилищ.
Організувати виїзні захисти диплом
них проектів і робіт на підприємствах і в
організаціях з метою популяризації
спеціальностей університету і коледжів.
Організація проведення кураторської
години на тему: "Профорієнтаційна ро
бота студентів".
Налагодження співпраці з військови
ми комісаріатами щодо проведення
роз'яснювальної роботи про навчання в
КНТУ з особами, які демобілізувалися з
військової служби з 1 грудня 2017 р.
Проведення, спільно з роботодавця
ми, аналізу якості підготовки фахівців,
укладання договорів з керівниками
підприємств на цільову підготовку.
Оновлення сайтів університету, фа
культетів та випускаючих кафедр і ко
леджів з повноцінним інформаційним
наповненням
профорієнтаційних
розділів для абітурієнтів.
Розробити
концепцію
повної
комп'ютеризації процесу планування,
обліку та звітності усіх видів робіт викла
дачів та кафедр, в тому числі ведення
індивідуальних планів викладачів в
електронному вигляді.
Навчальна та методична робота
Розробити та впровадити систему
стимулюючих заходів по підвищенню
рівня відвідування занять студентами в
умовах кредитнотрансферної системи
організації освітнього процесу.
Продовжити практику поточного рек
торського контролю знань (РКЗ) сту
дентів на основі тестування.
Розширення кола баз практик для
студентів усіх спеціальностей, створення
зарубіжних баз практики для студентів.
Продовжити роботу по формуванню
та вдосконаленню електронних нав
чальних комплексів матеріалів для ор
ганізації дистанційної та індивідуальної
підготовки студентів у відповідності до
вимог кредитнотрансферної системи
навчання.
Створити умови для поглибленого
вивчення англійської мови викладача
ми та студентами університету.
Розробити перспективний план вик
ладання навчальних дисциплін на
англійській мові та запровадити на ка
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федрах викладання навчальних курсів
англійською мовою з метою посилення
співпраці із зарубіжними навчальними
закладами для одержання подвійних
дипломів та підготовки фахівців для за
рубіжних країн.
Забезпечити підвищення показників
з виконання дипломних, магістерських
робіт дослідницького характеру, про
ектів (робіт) з реальними проектними і
конструкторськотехнологічними роз
робками, рекомендованих ДЕК до впро
вадження
та
захищених
на
підприємствах, організаціях, установах.
Спрямувати методичну роботу викла
дачів на розробку навчальнометодич
них матеріалів відповідно до вимог кре
дитнотрансферної системи навчання та
зараховувати їх після розміщення в ре
позитарії та посилань на них в базі
MOODLЕ.
Вдосконалити організацію вивчення
навчальних дисциплін вільного вибору.
Наукова робота
Вважати пріоритетними напрямами
діяльності університету  підвищення
рівня міжнародного визнання та інтег
рацію в єдиний європейський освітній
простір; підвищення рейтингових по
казників університету; підготовку про
ектів на отримання міжнародних
грантів; збільшення обсягів господар
чих договорів; підвищення рівня
публікацій та наукових фахових видань
університету; підготовку наукових ста
тей в журналах, зарубіжних виданнях та
виданнях, які входять до провідних
міжнародних наукометричних баз да
них, зокрема Scopus; активізацію ви
нахідницької діяльності; участь сту
дентів у ІІ турі Всеукраїнської сту
дентської олімпіади зі спеціальностей
та дисциплін та ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт.
Продовжити роботу з підвищення
рівня університетського вебсайту до
рівня, який би відповідав вимогам
Міжнародного сайтпроекту "Вебомет
рикс", та його інтеграції до Інтернет
простору.
Продовжити роботу зі зведення всіх
видів наявних ресурсів до репозитарію
КНТУ як єдиної точки управління інте
лектуальними продуктами універси
тетської спільноти та забезпечення он
лайндоступу до науковоосвітнього
контенту.
Розробити систему стимулювання
роботи
керівників
структурних
підрозділів з обміну посиланнями на
офіційні вебресурси з партнерами з
інших університетів та наукових ор
ганізацій, зокрема обміну посиланнями
з іноземними партнерами.
Реалізувати комплекс заходів з
підвищення рівня публікацій та науко
вих фахових видань університету з ме

тою включення до провідних міжнарод
них наукометричних баз даних.
Активізувати
винахідницьку
діяльність та ввести до показників з
визначення рейтингу кафедр та факуль
тетів, як домінуючий, показник подачі
заявок на отримання патентів України
на корисні моделі та винаходи від
університету.
Збільшити
кількість
наукових
публікацій в журналах, зарубіжних ви
даннях та виданнях, які входять до
провідних міжнародних наукометрич
них баз даних, зокрема WEB of Science,
Scopus та у виданнях, що індексуються
пошуковою системою Google Scholar.
Продовжити реєстрацію викладачів
в міжнародних електронних ресурсах,
зокрема міжнародних наукометричних
базах даних WEB of Science, Scopus, у
світовій пошуковій системі Google
Scholar та інш.
Взяти на контроль проведення І та ІІ
турів Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальностей та дис
циплін університету, запланованих на
2017 рік, підготовку студентів до участі у
ІІ турі олімпіади та ІІ турі Всеукраїнсько
го конкурсу студентських наукових робіт.
Розробити пропозиції до Обласної
програми з енергозабезпечення та впро
вадження нетрадиційних джерел енергії.
Активізувати участь аспірантів, док
торантів та викладачів у конкурсах, про
грамах з метою отримання стипендій,
премій та фінансування на виконання
перспективних для реалізації наукових
та науковотехнічних проектів.
Навчальновиховна робота
Практикування відвідування музеїв,
організації творчих зустрічей з видатни
ми особистостями краю, організації
пізнавальних подорожей історичними
місцями України.
Розгортання роботи із залучення об
дарованої студентської молоді до ре
алізації мистецьких програм, участі в
конференціях, олімпіадах, змаганнях і
конкурсах.
Для профілактики злочинності, нар
команії, алкоголізму та інфекційних за
хворювань серед студентської молоді
активізація проведення тематичних ку
раторських годин за участю представ
ників правоохоронних органів, лікарів,
працівників соціальних служб тощо.
Виявлення талановитої молоді із числа
першокурсників і забезпечення по
вноцінного функціонування всіх гуртків
художньої самодіяльності університету з
метою досягнення високих результатів у
конкурсах та на фестивалях різного рівня.

9 CТОР.
Посилення роботи щодо проведення
спортивномасових заходів для сту
дентів у позанавчальний час та в гурто
житках шляхом активізації спортивно
клубної роботи.
Проведення науковометодичних
семінарів та конференцій для форму
вання мотивації студентів до са
мостійних занять спортом та фізичними
вправами.
Міжнародна діяльність
Запровадити на кафедрах викладан
ня навчальних курсів англійською мо
вою з метою посилення співпраці із за
рубіжними навчальними закладами для
одержання подвійних дипломів та підго
товки фахівців для зарубіжних країн.
Забезпечити розробку міжнародних
науковотехнічних проектів.
Створити на базі університету
регіональний контактний пункт "Horizon
2020" для корегування роботи стосовно
участі в міжнародних проектах.
Активізувати інформаційну роботу на
факультетах та кафедрах щодо можли
востей участі в Європейських програ
мах (Erasmus +, Horizon 2020, Seventh
Framework Programme), а саме участі у
міжнародних проектах.
Робота з підвищення рейтингу
університету в наукометричних базах
Розміщення інформаційних ресурсів
структурних підрозділів КНТУ в корпора
тивному домені. Надання студентам і
співробітникам можливості створення
інформаційних ресурсів в домені.
Проведення оперативного розмі
щення новин на університетському
сайті та сайтах структурних підрозділів.
Фінансовогосподарська діяльність
Проведення комплексу ремонтних та
відновлювальних робіт, зокрема,
покрівлі навчального корпусу № 4;
покрівлі гуртожитку № 4; проведення
відновлювальних робіт щодо улашту
вання асфальтового покриття доріг,
доріжок та тротуарів на території
університету; заміна дерев'яних вікон
них блоків на конструкції з поліпшени
ми теплозберігаючими властивостями
в аудиторії №1 та у гуртожитках універ
ситету; проведення капітального ремон
ту зовнішньої мережі теплопостачання;
капітальний ремонт свердловини для
альтернативного водопостачання нав
чальних корпусів та гуртожитків універ
ситету тощо.
***
Повний текст рішення зборів трудо
вого колективу буде розміщено на сайті
КНТУ.
Голова зборів О.Й. Мажейка,
секретар зборів Г.Я. Свірідова.
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Вступ2016: підсумки
Цьогорічна вступна кампанія до ви
щих навчальних закладів стала неабия 
ким випробуванням нервової системи
для абітурієнтів та їхніх батьків, а також
для працівників приймальних комісій
ВНЗ. Проте, всупереч побоюванням сто
совно результатів вступної кампанії,
Кіровоградський національний техніч 
ний університет залучив стільки ж сту
дентів, як і минулого року: 1414 осіб.
Чи не щороку Міністерство освіти і
науки України вносить зміни до техно
логії зарахування абітурієнтів до вищих
навчальних закладів, особливо, на
місця державного замовлення. Одна із
ключових відмінностей вступної кам
панії 2016 року від попередніх 
відсутність хвиль зарахування та єди
ний всеукраїнський конкурс за окреми
ми спеціальностями (раніше в кожному
ВНЗ існували, фактично, окремі конкур
си за спеціальностями). Такі нововве
дення призвели до того, що багато
абітурієнтів із "середніми" балами сер
тифікатів ЗНО не поступили до жодного
університету на денну форму навчання
за кошти державного бюджету.
На думку керівника центру до
вузівської підготовки КНТУ, професора
Миколи Петренка, основна складність
вступної кампанії цього року полягала у
повній непередбачуваності, непрогнозо
ваності роботи механізму розподілу
абітурієнтів між вищими навчальними
закладами від системи Єдиної Державної
Електронної Бази Освіти (ЄДЕБО),
внаслідок чого абітурієнти втратили
простір для маневру при виборі місця
навчання та спеціальності навчання. По
милки чи легковажність при виборі
пріоритетів під час подачі заяви про вступ
до ЄДЕБО могли мати фатальні наслідки
при розподілі місць держзамовлення без
можливості виправити ситуацію.
"Цьогорічна система розподілу держза
мовлення не зовсім враховує бажання
абітурієнта вчитися у відповідному ВНЗ, 
вважає Микола Петренко.  Раніше зара
хування до вищих навчальних закладів на
денну форму навчання за державним за
мовленням здійснювалось у три хвилі,
після кожної хвилі абітурієнти бачили, чи
проходять вони до списку рекомендова
них і визначалися, коли і куди їм слід пода
вати оригінали документів. У деяких ви
падках абітурієнти навіть після першої
хвилі рекомендації до зарахування вже
бачили, що вони проходять по конкурсу, і
далі ні вони, ні їхні батьки могли не хвилю
ватися щодо результатів вступної кампанії.
Зараз програма ЄДЕБО автоматично, в
одну хвилю, розподіляє абітурієнтів по
ВНЗ згідно їхнього конкурсного балу та но
мерів пріоритетів в заяві на вступ, причо

му ані абітурієнти, ані університети до ос
таннього не знають, хто і куди поступить.
Цього року було вперше застосовано
нову методологію розподілу держбю
джетних місць між навчальними закла
дами  через всеукраїнський конкурс за
окремими
спеціальностями.
Усіх
абітурієнтів, хто подав документи на од
накову спеціальність за однаковим
пріоритетом, через систему ЄДЕБО зве
дено до одного рейтингового списку за
спаданням суми конкурсного балу від
максимального до мінімального для цієї
спеціальності. Відповідно, якщо держ
замовлення за цією спеціальністю
складає, умовно, 1000 місць, то будуть
зараховані перші 1000 абітурієнтів зі
всеукраїнського списку. Зараховані до
тих ВНЗ, до яких вони подавали доку
менти (але кожен окремий ВНЗ не може
набрати студентів більше, ніж макси
мальний обсяг його держзамовлення:
125% від минулорічного). Решта
абітурієнтів, якщо вони подавали заяви
на інші спеціальності, беруть участь в
аналогічному конкурсі держбюджетних
місць за спеціальностями інших пріори
тетів, або ж можуть поступати на будь
яку іншу спеціальність за контрактом.
Але виявилось, що технологія зараху
вання на підставі загальноукраїнського
рейтингового списку значно підвищує
прохідний конкурсний бал, що ставить в
нерівні умови доступу до вищої освіти,
зокрема, випускників міських та
сільських шкіл.
У минулі роки прохідний бал на ту чи
іншу спеціальність формувався із враху
ванням кількості заяв на цю
спеціальність та конкурсного балу
абітурієнтів в межах одного вищого
навчального закладу. Тобто, прохідні
бали однієї окремої спеціальності в
різних університетах були різними. І не
пройшовши за конкурсом до одного
ВНЗ, можна було поступити до іншого,
де прохідний бал нижче.
У випадку, коли система ЄДЕБО фор
мує всеукраїнський список абітурієнтів
за
окремими
спеціальностями,
прохідний бал визначається верхньою
частиною списку  де апріорі знаходяться
абітурієнти з найбільшою сумою конкур
сних балів,  тому цей прохідний бал, по
перше, вище рівня, характерного для ми
нулорічних вступних кампаній; подруге,
однаковий для усіх ВНЗ, як для найбільш
великих українських університетів, так і
для регіональних університетів.
Специфіка цьогорічної вступної кам
панії полягала у тому, що місця держза
мовлення надавалися тим абітурієнтам,
хто має найвищі конкурсні бали. Проте,
вочевидь, не мали високі бали випускни

ки сільських шкіл, школярі із районів,
або звичайних міських шкіл (без поглиб
леного, новаторського навчання), або
діти, чиї батьки не мають змоги оплатити
послуги репетиторів. Зазвичай, приблиз
но 55% абітурієнтів КНТУ становлять діти
зпоза меж обласного центру, багато
абітурієнтів до нас поступають із
сільської місцевості. За такою системою
вступу до ВНЗ вони знаходяться в
нерівних умовах із випускниками шкіл
міста, мають мало шансів отримати бюд
жетне місце і змушені йти на контракт".
Логічно, що цього року збільшилась доля
абітурієнтів Кіровоградського національно
го технічного університету, які поступили на
контрактну, денну форму навчання: майже
44% проти 2535% у минулі роки.
Зараховано на перший курс денної
форми навчання за кошти держбюдже
ту на базі повної загальної середньої
освіти 100 осіб (минулого року  150),
обсяг затвердженого системою ЄДЕБО
державного замовлення становив 118
місць проти заявки університету 252
місця. (Для довідки: невикористану кво
ту місць держзамовлення планується
надати пільговикам: дітям військовос
лужбовців, хто загинув або помер в ре
зультаті поранення в АТО.) На контракт
ну форму навчання прийнято 182 ви
пускника 11х класів загальноосвітніх
шкіл. У цілому набір на перший курс на
базі повної загальної середньої освіти
склав 282 особи (минулого року  287).
На базі ОКР "Молодший спеціаліст"
до КНТУ зараховано 424 особи (261 на
бюджетні місця і 163  за контрактом),
минулого року  480 осіб.
Набір на ОКР "Спеціаліст"  до речі,
це останній у новітній історії України
набір на "  становив 328 студента (267
держбюджетних місць та 61 за контрак
том, минулого року  усього 267); до
магістратури КНТУ цього літа зарахова
но 382 бакалаври (160  на державні
місця і 222 "контрактники", минулого
року  380 осіб).
Загальний набір до Кіровоградсько
го національного технічного університе
ту 2016 року на денну форму навчання
склав 1414 студентів, точнісінько
стільки ж, як і торік. На заочну форму
навчання зараховано 371 студент (ми
нулого року  329).
Таким чином, вступна кампанія, хоча
проходила важко і нервово, принесла
результати не гірші, ніж минулого року.
Надалі керівництво МОН планує
створити
робочу
групу,
яка
розроблятиме проект Умов прийому до
ВНЗ у 2017 році із урахуванням
необхідності виправлення ключових
недоліків, виявлених під час вступної
кампанії2016.
Підготував Олександр Виноградов.

Інформаційна сторінка
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Контактний пункт програми ЄС “Горизонт 2020”
На початку поточного навчального
року Міністерства освіти і науки України
затвердило створення у Кіровог 
радському національному технічному
університеті регіонального контактного
пункту рамкової програми ЄС з
досліджень та інновацій "Горизонт
2020" за тематичним напрямом "Малі
та середні підприємства" (SMEs).
Програма Європейського Союзу з
досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
(оригінал: HORIZON 2020, скорочено
H2020) об'єднала всі існуючі програми ЄС
з фінансування досліджень та інновацій,
включаючи
Рамкову
програму
з
досліджень, Рамкову програму з конкурен
тоспроможності та інновацій і діяльність
Європейського Інституту Інновацій та Тех
нологій, після чого стала найбільшою про
грамою ЄС із фінансування науки та інно
вацій з загальним бюджетом на 201420
роки близько 80 млрд. євро.
Рамкова програма "Горизонт 2020"
сконцентрована на досягненні трьох го
ловних завдань: зробити Європу приваб
ливим місцем для першокласних на
уковців; сприяти розвитку інноваційності
та конкурентоспроможності євро
пейської промисловості і бізнесу; за до
помогою науки вирішувати найбільш
гострі питання сучасного європейського
суспільства. Для вирішення цих завдань
проводяться тематичні конкурси, і раз на
два роки Європейська Комісія, готує і
публікує робочі програми для кожного
окремого конкурсу.
Головний пріоритет програми "Гори
зонт 2020" наданий високоефективним
технологіям: еко, нано, біо та інфо
технологіям,
зосереджених
на
вирішенні суспільних та глобальних
проблем ("зелена" енергетика, транс
порт, зміна клімату та старіння нації). Го
ловними елементами програми визна
чено кадровий потенціал, дослідницькі
програми та інфраструктури, спільне ко
ристування знаннями та міжнародну на
уковотехнологічну співпрацю.
Напрям "Малі та середні підпри
ємства" (Small and mediumsized enter
prises, SMEs) програми "Горизонт 2020"
передбачає участь у спільних науково
дослідних та інноваційних діях малих та
середніх підприємств. В рамках програ
ми існують спеціальні механізми (SME
Instrument) для інноваційних малих та
середніх підприємств. В цілому, перед
бачається надати для малих і середніх
підприємств приблизно 20% загального
бюджету, який передбачається для
фінансування проектів за розділами
соціальних викликів та передових тех
нологій.

В країнах Європи малий бізнес дав
но становить основу соціальноеко
номічного розвитку ЄС. Малий бізнес в
Європі стимулює розвиток конкуренції,
"змушує" великі компанії впроваджува
ти нові технології та поліпшувати ефек
тивність виробництва, ефективність
всієї економіки ЄС безпосередньо за
лежить від успішної діяльності малого та
середнього бізнесу.
Україна визнає одним із визначаль
них пріоритетів державної політики
підтримку становлення та розвитку ма
лого і середнього бізнесу, оскільки малі
та середні підприємства здатні відігра
вати ключову роль у економічному зро
станні та створенні робочих місць, адже
вони достатньо швидко реагують на
можливості, що їх створює ринок.
Згідно наказу Міністерства освіти і
науки України "Деякі питання функці
онування мережі національних та
регіональних контактних пунктів рамко
вої програми ЄС з досліджень та інно
вацій "Горизонт 2020", у Кіровог
радському національному технічному
університеті відкрито регіональний кон
тактний пункт за тематичним напрямом
"Малі та середні підприємства" (SMEs).
Керівником контактного пункту при
значено Тетяну Миколаївну Котенко
(Kotenko Tetiana, контактний телефон:
(+38050) 6840373; email: kntu.inin
tex@gmail.com).
Крім цього, Кіровоградський наці
ональний технічний університет прой
шов реєстрацію на сайті ЄС в рамках
Програми "Horizon 2020" та отримав
власний РІСкод 934250748, що є од
ним із основних контактних методів з
Європейською Комісією та Службою по
дачі проектних пропозицій.
Головні напрями діяльності та функції
контактного пункту наступні:
 інформування громадськості щодо
наукових і науковотехнічних програм
Європейської Комісії, а також щодо

інших європейських програм у галузі
досліджень та інновацій, в тому числі
щодо поточних та наступних конкурсів,
умов участі, а також можливостей та
умов подачі пропозицій;
 створення сприятливих умов для
впровадження наукових розробок для
розвитку малих і середніх підприємств;
 забезпечення розвитку малих і се
редніх підприємств з метою формування
конкурентного середовища та підвищен
ня рівня їх конкурентоспроможності;
 стимулювання інвестиційної та
інноваційної активності малих і се
редніх підприємств;
 сприяння провадженню малими і
середніми підприємствами діяльності
щодо просування вироблених ними то
варів (робіт, послуг), результатів інте
лектуальної діяльності на внутрішній і
зовнішній ринки;
 підвищення обізнаності гро
мадськості з цілями Європейської
спільноти щодо активізації участі у Гори
зонт 2020 малих та середніх
підприємств (МСП);
 надання консультаційної допомоги
щодо пошуку партнерів, вибору
варіантів фінансування, організації на
лежного управління, правових та фінан
сових аспектів, митних процедур тощо у
поточних проектах, що реалізуються за
участю українських учасників;
 організація навчальних семінарів для
цільових груп (наукових установ, навчаль
них закладів, громадських організацій,
МСП, професійних та промислових ор
ганізацій, жінок зі сфери науки тощо).
Запрошуємо представників малого
та середнього бізнесу до співпраці в
рамках програми Європейського Союзу
з досліджень та інновацій "Горизонт
2020"!
Керівник контактного пункту
програми "Горизонт 2020" в КНТУ
Тетяна Котенко.

Протягом суботи, 17го вересня, викладачі та студенти Кіровоградського національного
технічного університету брали участь у святкових заходах з нагоди Дня міста.
На центральній пішохідній вулиці Кропивницького було облаштовано тематичні квартали
"Історичний", "Професійний", "Виставковий", "Студентський", "Квартал муз". На "Студентському"
кварталі були представлені різноманітні навчальні заклади міста, у тому числі, машинобудівний
коледж КНТУ та, звичайно, Кіровоградський національний технічний університет.
Роботу змістовної та цікавої агітаційноінформаційної виставки про університет
забезпечили представники Центру довузівської підготовки, Центру із виховної роботи,
Центру дистанційної освіти, кафедри металорізальних верстатів та систем, кафедри технології
машинобудування, кафедри фізичного виховання, Відділу міжнародних зв'язків КНТУ,
кафедри експлуатації та ремонту машин, Студклубу художньої самодіяльності,
адміністративногосподарської частини тощо.
Під час експозиції були продемонстровані різноманітні інформаційні матеріали, що
розказують про діяльність КНТУ, агітаційні буклети, спортивні нагороди, свого часу
завойовані студентами університету; експонати музею КНТУ, які виготовлені викладачами
навчального закладу (зокрема, лицарські обладунки). Величезним інтересом відвідувачів,
особливо юнаків, користувалися власний 3Dпринтер кафедри металорізальних верстатів та
систем і роботизовані гаджети кафедри технології машинобудування.
Фотозвіт участі представників КНТУ у заходах до Дня міста можна переглянути на сторінках
університету у соціальних мережах.

КНТУ та День міста2016

12 CТОР.

Фотосторінка до Дня міста
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Влітку аспірант кафедри економіки, ме 
неджменту та комерційної діяльності КНТУ
Ілона Царенко перебувала на стажуванні у
Франції, де вивчала діяльність підприємств
переробної промисловості та готельнорес 
торанного бізнесу, з якими наш навчальний
заклад або вже має угоди, або планує досяг 
ти домовленостей щодо проходження прак 
тики студентами КНТУ.
Французький напрям міжнародної діяль
ності
Кіровоградського
національного
технічного університету працює ще з 1990х
років. Тоді була створена асоціація з питань
франкоукраїнської співпраці "КіFгаnсе" (ба
зується асоціація у місті КлермонФерран, що у
самому центрі Франції), яка почала впроваджу
вати перші проекти зі стажування у Франції сту
дентів Кіровоградського державного технічно
го університету. Стажування спрямовані, пере
дусім, на вдосконалення рівня володіння фран
цузькою мовою та набуття практичного досвіду
роботи на сільськогосподарських підприєм
ствах, а також на підприємствах, які спеціалізу
ються на наданні туристичних та готельних по
слуг. За сприяння асоціації "КіFгаnсе" та її пре
зидента ЖанІв Ларвора, наприкінці жовтня
2015 року відбувся візит до КНТУ делегації
французького приватного аграрного ліцею
Етьєна Готьє "Ресен", за підсумками якого між
Кіровоградським національним технічним
університетом та аграрним ліцеєм "Ресен" було
підписано угоду про співробітництво, яка пе
редбачає можливість навчання студентів КНТУ
у французькому ліцеї.
Перебуваючи на стажуванні у Франції, Іло
на Царенко, яка також є одним із кураторів
франкомовного напряму роботи Відділу
міжнародних зв'язків КНТУ, оглянула
підприємства із виготовлення сирів, вина,
підприємства із вирощування розсади, фер
мерські господарства, готелі "зеленого туриз
му" та загородні кемпінги, а також відвідала із
екскурсією сільськогосподарські підприєм
ства та навчальні корпуси аграрного ліцею
Етьєна Готьє "Ресен". Всі ці об'єкти уваги або
вже беруть до себе на практику, стажування
чи навчання студентів КНТУ, або розглядають
ся нашим університетом як потенційні партне
ри у напрямку міжнародної діяльності.
Як правило, студенти КНТУ, що вперше чи
вдруге проходять стажування у Франції за про
грамами асоціації "КіFгаnсе", потрапляють на
роботу до сільськогосподарських підприємств:
на молочні ферми, свиноферми тощо (такі ста
жування чудово підходять студентам факультету
сільськогосподарського машинобудування). Це
пов'язано із тим, що "новачки" міжнародних
програм володіють французькою мовою, пере
важно, на початковому рівні. З метою розши
рення кола баз практики, планується додати до
фермерських господарств декілька підпри
ємств переробної промисловості, зокрема, за
вод із виготовлення сирів та завод із виготов
лення вина.
"Взагалі, вибір підприємства для практи
ки напряму залежить від рівня французької
мови студента,  пояснює Ілона Царенко. 
Якщо це рівень початківця і студент претен
дує на перше стажування, скоріш за все це
будуть сільськогосподарські або переробні
підприємства, де студент виконуватиме еле
ментарні види робіт на виробництві. Проте у
Франції досить багато сільгосппідприємств,
які готові приймати на практику іноземних
студентів (не лише із України), що не дуже до
бре знають французьку. Під час відвідування
заводу із виробництва сиру та заводу із ви
готовлення вина: до речі, це підприємство
розташоване у досить відомому виноробно
му муніципалітеті СенПурсен у регіоні

Міжнародна діяльність

Французькі стажування
студентів КНТУ

Овернь; було проведено перемовини на
предмет стажування студентів КНТУ та вив
чено
умови
роботи
студентів
на
підприємствах. Наприклад, на виноробних
заводах, стажери можуть виконувати широ
кий перелік робіт, пов'язаних зі збором та
переробкою винограду.
Але ж, знов таки, чим вищий рівень во
лодіння французькою, тим більше шансів отри
мати кращу роботу. В рамках співпраці із
асоціацією "КіFгаnсе" ми маємо проекти ста
жування студентів в рестораціях або готелях.
Зазвичай, користуються такими програмами
студенти, які вже пройшли два або три стажу
вання у Франції і добре спілкуються французь
кою (тому що робота в готелях, кемпінгах, рес
торанах вимагає досить високого рівня во
лодіння французькою мовою).
Україна має значні туристичні перспекти
ви, а спеціальності, пов'язані із готельноре
сторанним бізнесом та туризмом, користу
ються високою популярністю серед вітчизня
них абітурієнтів. Наш університет планує роз
ширювати спектр співробітництва із
підприємствами
готельноресторанного
бізнесу Франції, які готові брати на стажу
вання студентів КНТУ (наприклад, студентів
спеціальностей "Менеджмент", "Міжнародні
економічні відносини" тощо). Перебуваючи
на стажуванні, я досліджувала умови
співпраці КНТУ із декількома ресторанами,
готелями, кемпінгами муніципалітету Мон
люсон у регіоні Овернь".
Під час візиту Ілони Царенко до ліцею "Ре
сен", представники навчального закладу
продемонстрували гості із України навчальні
аудиторії та виробничі підприємства ліцею,
де їхні студенти проходять стажування.
Як повідомлялось восени минулого року,
Кіровоградський національний технічний
університет і приватний аграрний ліцей
Етьєна Готьє "Ресен" уклали договір про
співробітництво, який передбачає мож
ливість обміну студентами між навчальними
закладами (причому витрати студентів КНТУ
на навчання та проживання в ліцеї "Ресен"
бере на себе французька сторона).

Аграрний ліцей Етьєна Готьє "Ресен" (фран
цузькою: Lycee Agricole Prive Etienne Gautier
Ressins)  навчальний заклад з більш, ніж 90
річною історією. Він належить до системи
французької професійної вищої освіти "корот
кого циклу", де по закінченню навчання ви
пускники отримують диплом BTS (brevet de
technicien superieur)  диплом про вищу
технічну освіту. Ліцей "Ресен" має власні неве
ликі сільськогосподарські, переробні вироб
ництва та магазини, де працюють студенти,
вдосконалюючи свої практичні навички.
Відповідно, аграрний ліцей Етьєна Готьє "Ре
сен" готує фахівців технічного та економічного
(комерційного) спрямування для підприємств,
які займаються вирощуванням та перероб
кою сільськогосподарської продукції.
Договір між навчальними закладами було
підписано 21 жовтня 2015 року. З того часу,
як повідомила Ілона Царенко, можливостями
проекту скористалось вже троє студентів
КНТУ. Один випускник магістратури механіко
технологічного факультету МТФ успішно
склав екзамен на знання мови та пройшов
співбесіду для вступу до ліцею на навчання за
рівнем BTS. Одна студентка факультету
сільськогосподарського машинобудування
пройшла тримісячне стажування на фер
мерських господарствах ліцею із одночасни
ми курсами французької мови. І ще один сту
дент ФСГМ проходить підготовче стажування
та підвищує власний рівень французької.
За словами Ілони Царенко, керівництво
аграрного ліцею "Ресен" вже запропонувало
нашому університету подавати кандидатури
студентів, що претендуватимуть на навчання
у французькому ліцеї за рівнем BTS у 2017
18 навчальному році. Відповідно, Відділ
міжнародних зв'язків КНТУ розпочинає
відбір та підготовку таких студентів до рівня,
який дозволить їм навесні 2017 року поїхати
до ліцею на підготовче стажування. Крім
цього, обговорюється можливість організу
вати наступного літа ознайомчу екскурсію до
Шато де Ресен певної кількості студентів
КНТУ, як для потенційних абітурієнтів приват
ного аграрного ліцею Етьєна Готьє "Ресен".
Підготував Олександр Виноградов.
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Про гривню, банки й гроші МВФ
В газеті Кіровоградської обласної ради
та облдержадміністрації "Народне слово"
(номер від 4 серпня 2016 року) опубліко
вано статтю "Про гривню, банки й гроші
МВФ", де одним із експертів редакції вис 
тупив доцент кафедри економічної теорії,
маркетингу та економічної кібернетики
Роман Яковенко. В матеріалі розглянуто
проблеми стабілізації на грошовокредит 
ному ринку України, політики НБУ в сфе
рах регулювання діяльності комерційних
банків та докапіталізації державних
банків, політики Міжнародного валютного
фонду стосовно України тощо.
***
Політичні, економічні та соціальні по
трясіння, які наша країна перманентно пе
реживає з початку отримання незалеж
ності, змушують українців активно стежити
за всім, що відбувається в стінах парламен
ту та в економіці країни. В якому стані зна
ходиться банківська система України в ціло
му і що відбувається з гривнею зокрема, ре
дакція "Народного слова" попросили пояс
нити експертів з Кропивницького  відомого
фінансиста, нумізмата, боніста та ко
лекціонера Михайла Бондаря і доцента ка
федри економіки КНТУ Романа Яковенка.
 На початку червня глава НБУ Валерія
Гонтарєва заявила, що банківський сектор
фінансової системи країни вже пройшов
пік кризи. Доказом цього, на її думку, є
зростання золотовалютних резервів
країни і стабілізація на грошово-кредитно
му ринку, що дозволило послабити обме
ження. Як ви розцінюєте цю заяву
керівника регулятора?
М.Б.:  Я вважаю, ми ще повністю її не
пройшли. Міністерство фінансів запропо
нувало закласти в бюджеті на наступний
рік курс 27,2 гривні за долар. І ми ро
зуміємо, що будуть всі 28, а то й 30 гри
вень за долар. Але і зараз курс, який вис
тавляється, не відображає існуючих ре
алій. НБУ, незважаючи на певне послаб
лення, продовжує використовувати
жорсткі адміністративні важелі, які
відсікають величезну кількість гравців на
ринку. І в цілому, спостерігаючи за рефор
мами регулятора, чи можна сказати, що
бізнес знову нарощує оборотні кошти,
зростає кредитна підтримка економіки,
знижується безробіття і підвищуються ре
альні доходи і заощадження громадян. На
вряд чи. Тож заяви про проходження піку
кризи далекі від реальності: заощадження
українців та пенсії нижчі від євро
пейських. До того ж тарифи, які постійно
зростають, вимивають кошти у населення,
внаслідок чого люди не можуть впоратися
з економічними викликами сьогодення.
Р.Я.:  Кризи мають циклічний харак
тер, і якщо закінчилася одна, це зовсім не
означає, що не може розпочатися наступ
на. До того ж це, м'яко кажучи, лукавство,
оскільки жодних об'єктивних причин для
кризи не було. Вперше за багато років ми
стали спостерігати позитивне сальдо

платіжного балансу, тобто валюти в країну
приходило більше, ніж йшло з неї. В таких
умовах
відбувається
зміцнення
національної валюти і ослаблення позицій
іноземних валют.
Ця "криза" була штучно створеним про
дуктом діяльності окремих впливових осіб
в системі фінансових груп. У той же час, з
огляду на розмір зовнішнього боргу Ук
раїни, жодних реальних золотовалютних
резервів в країні немає. Тобто вони існу
ють, але всі будуть використані для пога
шення боргів, як і істотно перевищують
розміри ЗВР.
 З початку 2014 року НБУ вивів з рин
ку 80 банків, тобто майже половину
банківської системи. Експерти неодно
значно оцінюють цей крок НБУ. На вашу
думку, це було правильним рішенням?
М.Б.:  При цьому сукупні виплати вклад
никам банків, які були визнані неплатоспро
можними, через Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб перевищили 63 мільярди гри
вень, з яких майже 80 відсотків профінансо
вано за рахунок емісійних коштів держбю
джету. Але ж ці гроші можна було направити
на соціальну підтримку інвалідів, чорно
бильців, бійців АТО тощо.
І це ще не все. Ніде ми не чуємо про за
доволення претензій від юридичних осіб та
повернення їм коштів, що залишилися на
розрахункових рахунках збанкрутілих
фінансових установ. Є багато фактів, коли
юридичні особи вигравали суди, та на цьому
все закінчувалося. Приклад  дворічна бо
ротьба за повернення власних коштів однієї
з приватних авіакомпаній, яку банкрутство
двох нібито потужних банків поставило на
межу виживання. Тому я вважаю, що в діях
регулятора є непрозорі схеми.
Р.Я.:  Якби це був об'єктивний процес,
то з цього можна було тільки радіти. Однак
йдеться про банальний перерозподіл до
ходів у банківській системі через змен
шення рівня конкуренції і непрозору тен
дерну політику. Ліквідація банків викорис
товувалася (як і багато років до цього) як
інструмент неповернення істотного обсягу
боргів, у тому числі і по рефінансуванню.
Крім того, чомусь не постраждав жоден
російський банк, а у них зараз справи
йдуть не краще, ніж в Україні...
 В той же час докапіталізація держ
банків обійшлася Україні в 90 мільярдів
гривень. Чи потрібно було рятувати їх?
М.Б.:  Я б в даному випадку поставив
питання, чому державні фінустанови і ко
мерційні банки знаходяться в нерівних
умовах. Політика НБУ, яку ми спос
терігаємо в останні роки, спрямована на
те, щоб прибрати конкурентів з ринку. Ад
же деякі банки, що були виведені з ринку,
згідно з перевірками самого Нацбанку,
не мали проблем.
Р.Я.:  Потрібно дивитися, який від цьо
го отримано результат. Якщо кредитна
політика банків та грошово-кредитна
політика НБУ при цьому не змінилася, не

виріс ВВП, не збільшилася кількість інвес
тицій у вітчизняну економіку, не збільши
лася кількість робочих місць внаслідок
розвитку малого бізнесу  гроші пішли в
чиюсь дуже конкретну кишеню, і робити
це, звичайно ж, не варто.
Система бюрократії сама створює собі
проблеми для того, щоб блискуче їх
вирішувати або знаходити способи її
мінімізації. НБУ може підвищувати вимо
ги до діяльності комерційних банків для
того, щоб використовувати гроші плат
ників податків з метою власного збага
чення під приводом докапіталізації.
 Україна чекає чергового траншу МВФ в
рамках чотирирічної програми EFF загаль
ним обсягом близько $ 17 млрд. У 2015-му
країна отримала лише перші два транші.
Протягом декількох місяців ми чули про те,
що в 2016-му в Україну прийде третій транш
у розмірі 1,7 млрд. І зовсім недавно
Прем'єрміністр Гройсман і голова НБУ Гон
тарєва запевняли, що в серпні вони чекають
1 млрд. Тенденція пролонгації в наявності.
Про що це свідчить на вашу думку?
Р.Я.:  Фінансові та економічні позиції
країни приховати зараз практично не
можливо, так само як і фальсифікувати
внутрішню статистику  ми живемо на по
чатку інформаційної епохи. Будьякий кре
дитор надає позику лише в разі впевне
ності її повернення (за винятком лих
варів). Очевидно, що управління еко
номікою і суспільними процесами в Ук
раїні свідчить про те, що оптимізму в цьо
му напрямку у МВФ стає дедалі менше.
Тобто можливості розрахуватися за ва
лютними позиками Україна поступово,
але послідовно втрачає.
Цифра в один мільярд доларів жодного
реального, відчутного впливу на економіку
України здійснити не зможе, але може бути
використана вже згаданими фінансовими
гравцями для ілюзорного тимчасового зни
ження курсу долара з його подальшим
різким стрибком. Результатом цього стане
їхнє чергове подальше збагачення.
Розмову вела Лариса Гуріна.

Спорт
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Вперше в історії навчального закла
ду викладач та студенти Кіровог
радського національного технічного
університету стали чемпіонами Європи
в ігрових видах спорту! На початку серп
ня збірна України з бейсболу U21 виг
рала золоті медалі чемпіонату Європи,
склад збірної налічував 17 гравців та
три тренери, із двадцяти осіб 16 пред
ставляли наше місто, і серед них: викла
дач кафедри фізичного виховання КНТУ,
Заслужений тренер України Юрій Бой
ко, а також студенти університету Кос
тянтин Чухас і Кирило Рогач. Чемпіонат
Європи з бейсболу U21 проходив в
Ізраїлі, у передмісті ТельАвіву. На шляху
до фіналу збірна України U21 виграла
усі свої матч групового раунду, а у фіналі
українські бейсболісти здолали росіян з

рахунком 7:5, що дозволило збірній Ук
раїни з бейсболу U21 вперше виграти
золоті медалі чемпіонату Європи. По по
верненню збірної додому, бейсболістів
та тренерів обох команд нашого міста
"КНТУЄлисаветград" та "СДЮШОР
Діамант", які у складі збірної України
U21 виграли золоті медалі чемпіонату
Європи, привітали міський голова Кро
пивницького Андрій Райкович і голова
Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.
Вже в середині вересня ці команди
вибороли золоті та срібні нагороди
чемпіонату України в дивізіоні "А" Вищої
ліги. В заключному турі чемпіонату Ук
раїни 2016 року з бейсболу команда
"КНТУЄлисаветград" тричі перемогла
"Західний вогонь" (Рівне), а команда
"СДЮШОРДіамант" також тричі перегра

ла київську "Атму". У підсумку бейсбольні
команди нашого міста повторили мину
лорічний успіх, посівши перше та друге
місця чемпіонату. Для старшої команди
міста "КНТУЄлисаветград" це вже 21й
чемпіонський титул, починаючи із 1995
року. До тренерського штабу команди
входять викладачі кафедри фізичного ви
ховання університету Руслан Дейкун (гра
ючий тренер) і Юрій Бойко (головний тре
нер "КНТУЄлисаветград").
Нагородження чемпіонів після за
вершення шостого туру у Кропив
ницькому провели віцепрезидент Фе
дерації бейсболу та софтболу України,
завкафедрою фізичного виховання
КНТУ Володимир Ковальов і виконав
чий директор виконкому ФБСУ Євген
Дзюбенко.
В серпні 2016 року у курортному
містечку
КароліноБугаз
(Одеська
область) проходив чемпіонат України з
боротьби самбо серед майстрів. У
змаганнях взяли участь 190 спортсменів
різних вікових груп та вагових категорій,
що представляли майже всі регіони
України. В складі команди Кірово
градської області також виступав
професор кафедри експлуатації та
ремонту машин КНТУ, доктор технічний
наук Юрій Кулєшков (майстер спорту із
самбо СРСР). Юрій Кулєшков виграв
золоту медаль чемпіонату України із
самбо серед майстрів у змаганнях
чоловіків 6064 років (вагова категорія
82 кг), та завоював путівку до складу
збірної України на чемпіонат світу серед
ветеранів самбо, який пройде в Хорватії
в середині жовтня 2016 року.
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