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Владислав Кіт працює заступником
головного конструктора заводу рульової
гідромеханіки, який входить до структу�
ри НВО "Радій". На це підприємство його
запросили ще під час навчання в інже�
нерному коледжі ЦНТУ. Поступаючи до
Центральноукраїнського національного
технічного університету, Владислав вже
працював інженером�конструктором в
заводському КБ. Його історія � гарний
приклад того, як успішно суміщати нав�
чання в університеті та роботу на
підприємстві. 

Владислав впевнений: він завжди
знав, що стане інженером. З дитинства
його улюбленими іграшками були набо�
ри "Конструктор" та LEGO, він вправно
розбирав (а потім складав заново)
іграшкові машинки з різними рухомими
механізмами та навіть велосипеди. 

"Скільки себе пам'ятаю, завжди мав
потяг до техніки, � розповідає Владислав
Кіт. � Мій батько за освітою інженер, він
в 1992 році закінчив Кіровоградський
інститут сільськогосподарського маши�
нобудування, навчався на кафедрі
сільськогосподарського машинобуду�
вання, але в ті роки нормальної,
стабільної роботи для інженерів не було,
тому йому довелось працювати за
іншим профілем. Батьки бачили, що я
захоплююсь технікою, і ще в шкільні ро�
ки ми всі зрозуміли, що я далі навчати�
мусь на інженера. Навіть не дивлячись
на досвід батька, який так й не працю�
вав за інститутською спеціальністю. 

Я планував поступати до університету
після 11�го класу школи, навіть вивчав
декілька варіантів вступу. Але одного ра�
зу в 9�му класі я прочитав в буклеті ма�
шинобудівного коледжу КНТУ (зараз:
Кропивницький інженерний коледж
ЦНТУ � прим.) про можливість поступити
після коледжу до університету одразу на
третій курс. А порахував: по часу навчан�
ня чотири роки в коледжі та два роки в

університеті виходить так само, якби я
залишився в школі на останні два роки і
потім навчався чотири роки в універси�
теті, проте, після коледжу я вже матиму
спеціальність, певні навички та практи�

ку. Тому після 9�го класу школи я посту�
пив до машинобудівного коледжу КНТУ
на спеціальність "Обслуговування вер�
статів з програмним управлінням і робо�
тотехнічних комплексів". 

Опинившись в улюбленій стихії, Владис�
лав став одним з кращих студентів потоку.
В 2014 році він навіть виборов І місце
Всеукраїнської олімпіади з 3D�моделю�
вання серед студентів коледжів. Перед�
дипломну практику тривалістю один
місяць Владислав Кіт разом з одногрупни�
ками проходив на підприємстві "Мотор
Січ" в Запоріжжі. Повернувшись з практи�
ки, він сів за написання дипломної роботи,
аж раптом його запросили на співбесіду
на завод зі структури НВО "Радій"… 

"Десь в травні 2015 року конструк�
торському бюро заводу рульової гідро�

механіки виявився потрібен молодий
фахівець�інженер, � розповідає Владис�
лав Кіт. � Я знаю, що вони звернулися до
технічного університету, до машино�
будівного коледжу з питанням, кого б зі

студентів чи випускників їм могли пора�
дити? Мене також запросили на
співбесіду, я прийшов, поспілкувався з
начальником КБ, виконав невеличкий
тест: прочитав креслення з технічними
вимогами. Десь через тиждень мені за�
телефонували та запросили на роботу до
КБ. Тобто, це сталося ще до захисту дип�
ломного проекту. 

Ще на першій співбесіді я попере�
джав, що планую продовжувати навчан�
ня, та хочу після коледжу поступити до
університету. На підприємстві не лише
не заперечували, а й вітали мої наміри,
навіть більше: однією з умов майбутньо�
го кар'єрного просування стало отри�
мання вищої освіти за фахом інженера�
машинобудівника. 

(Початок. Закінчення на 9й стор.)

“Важливо, які знання
залишаться в голові,
тому що сам диплом � це
лише прикраса на стіну”



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа2 CТОР.
Національне агентство із забезпе�

чення якості вищої освіти проводить в
регіонах України серію круглих столів на
тему "Нова процедура акредитації
освітніх програм…", під час яких пред�
ставники Нацагентства розповідають
працівникам закладів вищої освіти про
головні зміни механізму акредитації.
Круглий стіл у Кропивницькому провів
безпосередньо голова Нацагентства
Сергій Квіт.

Нещодавно Міністерство освіти і на�
уки України затвердило нове Положен�
ня про акредитацію освітніх програм.
Відповідно, Національне агентство із
забезпечення якості вищої освіти,
окрім того, що здійснює підготовку екс�
пертів з акредитації освітніх програм
(до речі, один з таких навчальних
тренінгів цього тижня проходив в ЦНТУ,
матеріал про тренінг опубліковано на
сайті університету окремо), також про�
водить серію просвітницьких круглих
столів із представниками регіональних
закладів освіти. На Кіровоградщині
круглий стіл під назвою "Нова процеду�
ра акредитації освітніх програм: як по�
кращуватиметься якість?" проводив
екс�міністр освіти і науки України, про�
фесор Національного університету
"Києво�Могилянська академія", голова
Національного агентства із забезпе�
чення якості вищої освіти Сергій Квіт. 

Нова система акредитації освітніх
програм "нова" для України, про те для
багатьох країн світу, які мають якісні
університети, така система новою не є,
говорить голова Нацагентства. Система
буде більш відкритою, більш зро�
зумілою й набагато менше формалізо�
ваною, ніж раніше. 

"Ми пропонуємо відходити від па�
перів, � розповідає Сергій Квіт. � Раніше
вам могли відмовити в акредитації лише
через те, що десь в паперах поля були не
такі. Я був свідком того, як співробітни�
ця одного з університетів приїхала зда�
вати справи на акредитацію з двома
"кравчучками". Але спеціаліст відхилила
якийсь документ і вона повезла усі ці па�
пери назад. У нас таких ситуацій не по�
винно бути. Ви маєте самі заповнювати
відомості самооцінювання, самі надава�
ти перелік загальної інформації, який є
обмеженим.

Ми не чіпляємось до формальних ре�
чей. Наш підхід � системний, тобто ми
дивимось на те, як ви організовуєте
освітній процес. В різних університетах
на різних програмах можуть бути різні
ставлення до однакових речей. Універ�
ситети можуть проводити різну політику,
але треба буде пояснити свою політику.
Ми забезпечимо університетам мож�
ливість пояснювати свою позицію й по�
яснювати свої рішення. Ви зможете
розповісти Нацагентству те, що ви хоче�
те сказати, а не лише те, що від вас ви�
магають. Співпраця між агентством і
університетами має відбуватися як
взаємодія між партнерськими ор�
ганізаціями".

Як повідомив Сергій Квіт, експерти
Національного агентства із забезпе�
чення якості вищої освіти під час акре�
дитацій допомагатимуть представникам
ЗВО порадами, як виправити ту чи іншу
ситуацію. Також на сайті Нацагентства
розміщені практичні рекомендації, як
університетам організувати про�
фесійний розвиток викладачів (напри�

клад, як викладати в великій аудиторії,
як запобігти емоційному вигорянню
викладача та інше), як університетам
провести необхідні студентські опиту�
вання, опитування роботодавців та ви�
пускників тощо. 

"Наша спільна мета � покращити
якість університетів, � говорить голова
Нацагентства Сергій Квіт, � зробити так,
щоб українські університети ставали
більш конкурентоздатними. Агентство
має допомогти тим університетам, хто
працює, і відсі кти тих, хто вводить
суспільство в оману".

Протягом круглого столу Сергій Квіт

також відповів на питання щодо акре�
дитацій від представників Центральноу�
країнського національного технічного
університету, Льотної академії
Національного авіаційного університе�
ту, Центральноукраїнського державного
педагогічного університету. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Сергій Квіт: “Наша мета:

допомогти університетам,

які працюють, стати більш

конкурентоздатними”

20 грудня в Центральноукраїнському національному
технічному університеті вперше відбувся захист дисертації на
спеціалізованій вченій раді ДФ 23.073.001, яка була створена
наказом Міністерства освіти і науки України виключно для за�
хисту дисертації Михайла Шевчука на здобуття ступеня доктора
філософії з галузі знань "Механічна інженерія" за спеціальністю
"Галузеве машинобудування".

Головою спеціалізованої вченої ради ДФ 23.073.001 обрано
декана агротехнічного факультету Центральноукраїнського
національного технічного університету, професора кафедри
сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, д.т.н. Василя
Михайловича Сало. 

Рецензентами дисертації виступили професор кафедри
сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, д.т.н. Микола

Олександрович Свірень та доцент кафедри СГМ ЦНТУ, к.т.н.
Олексій Михайлович Васильковський. 

Опоненти дисертаційної роботи: д.т.н., професор Іван Воло�
димирович Головач (Національний університет біоресурсів і
природокористування України); к.т.н., доцент Віталій Степано�
вич Пуць (Луцький національний технічний університет). 

Здобувач ступеня доктора філософії Михайло Шевчук пра�
цює викладачем кафедри агроінженерії Уманського національ�
ного університету садівництва Міністерства освіти і науки Ук�
раїни. Науковий керівник дисертації "Обґрунтування процесу
попереднього обмолоту зернових культур і параметрів робочо�
го органа жниварки": завідувач кафедри технології та засобів
механізації аграрного виробництва Полтавської державної аг�
рарної академії, д.т.н. Віктор Олександрович Шейченко.



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 3 CТОР.
21 листопада в Центральноук�

раїнському національному технічному
університеті відбулась планова звітно�
виборча конференція первинної
профспілкової організації викладачів
та співробітників навчального закладу.
Делегатами конференції попередньо
було обрано 119 членів профспілкової
організації університету, безпосеред�
ньо в роботі конференції взяло участь
102 делегати. З них 97 підтримали пе�
реобрання головою профкому ЦНТУ
професора кафедри експлуатації та ре�
монту машин Олександра Мажейку.

Відповідно до порядку денного на по�
чатку роботи звітно�виборчої конфе�
ренції делегатам було представлено
звіт про діяльність первинної
профспілкової організації викладачів
та співробітників ЦНТУ за період 2014�
19 років. Звітував голова профкому,
професор Олександр Мажейка. 

Голова ревізійної комісії профспілко�
вої організації ЦНТУ, професор кафедри
бухгалтерського обліку Віра Савченко
розповіла делегатам конференції про
надходження та витрати універси�
тетського профкому. Зокрема, 30% над�
ходжень направляються до обласного
комітету профспілок; решта коштів вит�
рачається на утримання апарату; на оз�
доровлення працівників університету �
членів профкому; на культурно масову
роботу, на спортивні заходи; на ма�
теріальну допомогу співробітникам нав�
чального закладу, на навчання
профспілкового активу тощо. Як повідо�
мила голова ревізійної комісії, всі бух�
галтерські документи наявні та оформ�
лені своєчасно, також наявні документи
(заяви, рішення комітету профспілку та
інше), які підтверджують цільовий ха�
рактер використання коштів профкому. 

Своєю думкою про діяльність універ�
ситетської профспілкової організації
поділився ректор ЦНТУ, професор Ми�
хайло Черновол. "Відносини між ректо�
ратом та профспілками я можу розділи�
ти на три категорії, � говорить Михайло
Черновол. � Перший варіант: профком
нейтрально ставиться до усього, що
відбувається (так заведено в багатьох
закладах вищої освіти). Другий варіант:
конструктивна співпраця ректорату і
профкому в тих умовах, які об'єктивно
існують (це менш поширений варіант в
закладах освіти). І третя категорія: коли
профком лише критикує ректорат. Я ду�
маю, найкращий варіант � другий, кон�
структивна співпраця. Саме так відбу�
вається в нашому університеті".

Михайло Черновол нагадав, що в
ЦНТУ діє колективний договір між
адміністрацією та трудовим колекти�
вом, який обласний комітет профспілок
вважає одним з найкращих колектив�
них договорів для закладів освіти Кіро�
воградщини, оскільки завжди ставить
колективний договір ЦНТУ як приклад. 

Також ректор ЦНТУ анонсував не�
простий напрям роботи профкому та
адміністрації навчального закладу вже
навесні наступного року, у зв'язку з пла�
нами Міністерства освіти і науки зміни�
ти принципи нарахування зарплати
працівникам закладів вищої освіти. 

По завершені виступів учасників кон�
ференції та обговорення доповідей де�
легати звітно�виборчої конференції пер�
винної профспілкової організації викла�
дачів та співробітників ЦНТУ перейшли
до питань виборів голови профкому та
персонального складу профкому. 

На посаду керівника профспілкової
організації делегати висунули одну кан�
дидатуру � професора Олександра Ма�
жейку. Відповідно, дану кандидатуру
підтримали 97 делегатів конференції зі
102�х присутніх. 

Конференція проголосувала за на�
ступний склад профспілкового комітету
ЦНТУ: Дмитро Голуб (ФБТ), Сергій Марти�
ненко (АТФ), Людмила Рибакова (ФАЕ),
Олександр Сербул (ФАЕ), Олександр До�
ренський (МТФ), Олексій Остроухов
(ФАЕ), Сергій Мороз (АТФ), Тетяна Мірзак
(АТФ), Галина Горбачова (АГЧ), Олег Бевз
(ЦВР), Наталія Лук'янець (ФОФ), Володи�
мир Липчанський (ФЕМ), Руслан Осін
(ФБТ), Сергій Романчук (ФОФ), Олег Сіса
(МТФ), Олександр Кузик (МТФ).

Також конференція обрала склад
ревізійної комісії та мандатної комісії
профкому навчального закладу; деле�
гатів від ЦНТУ на обласну конференцію
профспілок (Олександр Мажейка, май�
бутній заступник голови профкому ЦНТУ
та Володимир Ковальов), а також пред�
ставника нашого навчального закладу
в складі обласного комітету профспілки
працівників освіти і науки (очільник
профкому ЦНТУ Олександр Мажейка). 

Постанова звітно�виборчої конференції
первинної профспілкової організації вик�
ладачів та співробітників ЦНТУ буде
розміщена на сайті університету.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Третього жовтня 2019 року на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 23.073.03
Центральноукраїнського національного
технічного університету відбувся захист ди�
сертації Ольги Горпинченко на здобуття на�
укового ступеня кандидата економічних на�
ук. Тема дисертації: "Удосконалення ор�
ганізаційно�економічного механізму про�
фесійного розвитку працівників в Україні в
умовах інноваційних змін".

Дисертаційна робота за спеціальністю
08.00.03 – економіка та управління
національним господарством; виконана в
Центральноукраїнському національному
технічному університеті. Науковий
керівник � проректор із наукової роботи
Центральноукраїнського національного
технічного університету, доктор еко�
номічних наук, професор Олександр Ми�
колайович Левченко. 

Офіційними опонентами дисертаційної
роботи виступили: завідувач кафедри еко�
номіки та бізнес�технологій Національного
авіаційного університету (Київ), доктор еко�
номічних наук, професор Наталя Вален�
тинівна Ушенко; головний спеціаліст відділу
розвитку науки у закладах вищої освіти го�
ловного управління науково�технічного роз�
витку директорату науки Міністерства
освіти і науки України, кандидат еко�
номічних наук Ірина Григорівна Карзун.

“Подарунок” голові

профкому � ще більше

роботи та відповідальності

з наступного року
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ддаа  вв  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооммуу  ннааццііоо��
ннааллььннооммуу  ттееххннііччннооммуу  ууннііввееррссииттееттіі  ттрриивваа��
ллаа  ммаассшшттааббннаа  ккааммппааннііяя  зз  ввииббоорріівв
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В роботі звітно�виборчої конфе�
ренції студентської профспілкової ор�
ганізації ЦНТУ взяли участь делегати від
шести профбюро факультетів навчаль�
ного закладу, які, в свою чергу, були об�
рані до складів профбюро факультетів
на зборах профспілкових груп. На
звітно�виборчу конференцію зареєстру�
валось 82 делегати, що відповідає кво�
руму зібрання.

Також взяти участь в роботі конфе�
ренції студенти запросили проректора
ЦНТУ з наукової роботи, професора
Олександра Левченко; керівника
профспілки викладачів та співробітників
університету, професора Олександра
Мажейку; голову Кіровоградської облас�
ної організації профспілки працівників
освіти і науки України Сергія Петрова.

Відповідно до порядку денного, в.о.
голови Студпрофкому ЦНТУ, студент фа�
культету економіки та менеджменту гру�
пи МЕ 18 Євген Шаповал звітував про
роботу профспілкової організації сту�
дентів університету за час, що минув від
проведення попередньої звітно�вибор�
чої конференції. 

На посаду очільника Студпрофкому
Центральноукраїнського національного

технічного університету делегати кон�
ференції висунули лише одного канди�
дата � в.о. голови Євгена Шаповала.
Кандидатура Євгена була підтримана
одноголосно, відповідно його обрано
головою університетського Студпроф�
кому вже на постійній основі.

За пропозицією Євгена Шаповала
заступником голови Студпрофкому
ЦНТУ конференція обрала студентку фа�

культету автоматики та енергетики гру�
пи КМ 18 Анастасію Дудченко.

Також делегати звітно�виборчої кон�
ференції затвердили повний склад
профкому нашого навчального закладу.
До складу профкому увійшли новобрані
керівники Студпрофкому Євген Шапо�
вал та Анастасія Дудченко, а також сту�
денти: Олександр Ткаченко (механіко�
технологічний факультет), Богдан Золо�
тухін (МТФ), Юлія Зінь (факультет еко�
номіки та менеджменту), Олексій Таран
(ФЕМ), Яна Жмак (ФЕМ), Ярослав Про�
дан (факультет автоматики та енергети�
ки), Ярослав Іщак (ФАЕ), Сергій Колес�
ник (ФАЕ), Олександр Філіпов (агро�
технічний факультет), Юлія Піскарьова
(АТФ), Діана Філіна (факультет обліку та
фінансів), Тетяна Хлистун (ФОФ), Аліна
Шиндер (факультет будівництва та
транспорту).

Як зазначив проректор ЦНТУ з на�
укової роботи, професор Олександр
Левченко, нещодавно в університеті
проходили вбори голови Студради, за�
раз студенти обрали керівництво Студ�
профкому, і це добре, коли молодь ще
під час студентських років привчається
обирати своїх представників. Представ�
ник адміністрації навчального закладу
запевнив делегатів конференції, що
ректорат університету готовий підтриму�
вати студентський профком й працюва�

ти разом над створенням якомога кра�
щих умов для студентів ЦНТУ. 

Голова Кіровоградської обласної ор�
ганізації профспілки працівників освіти
і науки України Сергій Петров запросив
студентів ЦНТУ включатися до
профспілкової роботи. "Студентська
сім'я ЦНТУ має найбільшу студентську
профспілкову організацію на Кіровог�
радщині, – зауважив Сергій Петров. �

Профком ЦНТУ завжди був дієвим та
завжди гарно працював. Ви сьогодні
почули інформацію про напрямки діяль�
ності, якими постійно займається проф�
ком. Запрошую вас долучатися до
профспілкової роботи, так ваше сту�
дентське життя стане ще цікавішим. Ми
багато років співпрацюємо зі сту�
дентською організацією ЦНТУ, тому зі
свого боку, як керівник обласної ор�
ганізації профспілки, хочу завірити, що
ваші ідеї будуть підтримані обласним
комітетом профспілки".

Учасники звітно�виборчої конфе�
ренції профспілкової організації сту�
дентів ЦНТУ обрали своїх делегатів до
складу обласного комітету профільної
профспілки та делегатів на обласну кон�
ференцію профспілки працівників
освіти і науки.

Також під час конференції було сфор�
мовано робочі комісії Студпрофкому
ЦНТУ. Склад ревізійної комісії первинної
профспілкової організації університету:
Владислав Губенко (МТФ); Анастасія Ка�
лашнікова (ФОФ); Олексій Ситник (ФАЕ).
Склад мандатної комісії первинної
профспілкової організації університету:
Олексій Таран (ФЕМ); Богдан Золотухін
(МТФ); Ярослав Іщак (ФАЕ).

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Студенткам Центральноукра�
їнського національного технічного
університету Анастасії Абашиній і
Дар'ї Вакуленко на І семестр
2019/20 н.р. призначено ака�
демічні стипендії Президента Ук�
раїни, студентці Юлії Агурі і студенту
Дмитру Головченко на 2019/20 н.р.
призначено іменні стипендії Вер�
ховної Ради України. Відповідні на�
кази №1387 та №1438 розміщено
на сайті Міністерства освіти і науки
України.

Перезавантаження

профспілкової організації

студентів ЦНТУ
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Назва форуму походить від назви
комплексу навичок, які необхідні будь�
якій людині для успішної роботи. Рівень
професіоналізму забезпечують про�
фесійні навички: "hard skills", проте не
завжди успіх в кар'єрі залежить суто від
професійної підготовки. Суттєве значен�
ня також мають "не професійні" навич�
ки: володіння іноземними мовами, стре�
сова стійкість, уміння працювати в ко�
манді, уміння спілкуватися з колегами,
уміння спілкуватися з замовниками то�
що. Такі навички називають "soft skills". 

Навички гарного програміста зав�
жди складаються, як із hard skills, так із
soft skills, зазначає завкафедрою кафе�
дри кібербезпеки та програмного за�
безпечення ЦНТУ, професор Олексій
Смірнов. Hard skills студенти кафедри
отримують під час навчання,
відповідно, форум "Soft Skills
Kropyvnytskyi" присвячений розвитку
"гнучких навичок" студентів.

Форум проходить вже втрете й кож�
ного разу в новому форматі. "Так, кафе�
дра шукає саме той формат, якій
найбільше зацікавить студентську мо�

лодь, – пояснює співорганізатор фору�
му, викладач кафедри кібербезпеки та
програмного забезпечення Анна Кова�
ленко (безпосередніми організаторами
"Forum Soft Skills Kropyvnytskyi" є викла�
дачі кафедри КбПЗ Анна Коваленко,
Ольга Ладигіна та Оксана Конопліцька).
� Ми зробили висновки з попередніх фо�
румів: студентам не дуже цікаво слухати
15�10�хвилинні доповіді, їм потрібні жи�
ва аудиторія та живе спілкування в фор�
маті "питання�відповідь". Ми пропо�
нуємо студентам більше можливостей
підвищувати свій рівень, тому запроси�
ли представників ІТ�компанії виступити
спікерами цьогорічного форуму, щоб
створити прямий зв'язок студентів із
роботодавцями".

Форум відвідали четверо представ�
ників компанії "MIF Projects": керівник,
HR�спеціаліст (HR � Human Resources),
проект�менеджер та дизайнер. Троє з
них – випускники ЦНТУ, двоє – безпосе�
редньо випускники кафедри кібербез�
пеки та програмного забезпечення на�
шого навчального закладу.

Гості розповіли студентам про soft

skills та особливості роботи в ІТ�ком�
панії відповідно до свого профілю. Зок�
рема, HR�спеціаліст Анна розказала
про те, як потрібно готуватися до
співбесід на тему працевлаштування,
як поводити себе до співбесід та на
співбесідах; як виконувати тестові зав�
дання, як поводити себе в новому ко�
лективі тощо. Проект�менеджер Ніна
розповіла про складність побудови зла�
годженої роботи проектної команди в
складі 10�ти осіб. СЕО компанії Андрій
розказав студентам, які саме фахівці
потрібні сучасним ІТ�компаніям, які ви�
моги до пошукувачів, що потрібно знати
молодим спеціалістам, які навички
потрібно розвивати, щоб побудувати
успішну кар'єру в ІТ�галузі.

Кожному спікеру студенти кафедри
задавали додаткові питання.

Організатори форуму "Soft Skills
Kropyvnytskyi" відзначили значне
збільшення студентської аудиторії цього
року та пообіцяли наступного разу дода�
ти до програми форуму ще більше нових
та цікавих складових.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ВВ  УУккррааїїнніі  ппооччааллии  ддііяяттии  ннооввіі  ппррааввииллаа
ааккррееддииттааццііїї  ооссввііттннііхх  ппррооггрраамм  ззааккллааддіівв
ввиищщооїї  ооссввііттии..  ДДлляя  ппррооввееддеенннняя  ааккррееддии��
ттаацціійй  ввжжее  ззаа  ннооввииммии  ппррааввииллааммии
ННааццііооннааллььннее  ааггееннттссттввоо  іізз  ззааббееззппееччеенннняя
яяккооссттіі  ввиищщооїї  ооссввііттии  ммааєє  ннааббррааттии  ббііллььшшее
ддввоохх  ттииссяячч  ееккссппееррттіівв..  ППііддггооттооввккаа  ттааккиихх
ффааххііввцціівв  ��  ппррооццеесс  ттррииввааллиийй  йй  ббааггааттооееттаапп��
нниийй..  ООддиинн  зз  ннааввччааллььнниихх  ттррееннііннггіівв  ддлляя  еекксс��
ппееррттіівв  зз  ааккррееддииттааццііїї  ппррооххооддиивв  вв  ЦЦННТТУУ..

Але перед тим, як проводити мас�
штабне навчання експертів із акреди�
тації освітніх програм, Національне
агентство із забезпечення якості вищої
освіти попередньо підготувало групу
тих, хто навчатиме експертів �
національних тренерів. Їх усього менше
півсотні на всю Україну. В складі цієї ко�
манди тренерів є представник Цент�
ральноукраїнського національного
технічного університету: декан факуль�
тету обліку й фінансів, професор На�
талія Шалімова.

Ще влітку 2019 року професор На�
талія Шалімова виграла конкурс на пра�
во увійти до складу Галузевої експертної
ради Національного агентства із забез�
печення якості вищої освіти з галузі
знань "Управління й адміністрування"
(декана ФОФ ЦНТУ потім було обрано
заступником голови даної Галузевої ек�
спертної ради).

Потім Наталія Шалімова пройшла
підготовку за програмою навчання тре�
нерів Нацагентства, одним з елементів
якої став англомовний тренінг
"Ukraine's New Accreditation System:
Building on UK Best Practice", проведе�
ний представниками British Council і
Quality Assurance Agency у співпраці з
Національним агентством із забезпе�
чення якості вищої освіти. Відтоді про�
фесор Наталія Шалімова, разом з коле�
гами�тренерами, на запрошення Наца�
гентства здійснює навчання майбутніх
експертів з акредитації навчальних
програм. Безпосередньо тренінг в Цен�
тральноукраїнському національному
технічному університеті читали Наталія
Шалімова та професор кафедри обліку
та фінансів Кременчуцького національ�
ного університету імені Михайла Отсро�
градського Денис Загірняк.

Як розповіла професор Наталія
Шалімова, експертами з акредитації
навчальних програм можуть стати не

лише наукові й науково�педагогічні
працівники, а також й здобувачі освіти:
студенти, магістранти, аспіранти. Більш
того, в складі виїзної акредитаційної
комісії одним з трьох експертів обов'яз�
ково має бути один студент/магіс�
трант/аспірант.

Тренінги – один з етапів підготовки.
Спочатку кандидати в експерти подава�
ли до Нацагентства заявку з моти�
ваційним листом та резюме. Потім кан�
дидати мали прослухати навчальний
курс "Експерт з акредитації освітніх про�
грам" на он�лайн платформі Prometheus.

Протягом тренінгу учасники навчаль�
ної програми розбирали практичні при�
клади та ситуації, які виникають під час
проведення акредитаційної експертизи.

30 жовтня до учасників тренінгу
завітав голова НАЗЯВО Сергій Квіт, який
того дня приїхав до ЦНТУ на круглий стіл
"Нова процедура акредитації освітніх
програм: як покращуватиметься якість?".

Підготовка експертів з

акредитації: тренінг

в ЦНТУ

Навичок лише

програмування гарному

спеціалісту недостатньо
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Міжнародна конференція Intelligent
Data Acquisition and Advanced Computing
Systems: Technology and Applications є од�
ним з найбільш масштабних наукових за�
ходів ІТ�галузі, який раз на два роки ор�
ганізовує Інститут інженерів з електро�
техніки та електроніки (Institute of
Electrical and Electronics Engineers, IEEE,
базується в штаті Нью�Джерсі, США).
Інститут інженерів з електротехніки та
електроніки – міжнародна організація,
яка є світовим лідером напряму розробки
стандартів з електроніки та електро�
техніки. Загалом, IEEE видає сотні науко�
во�технічних журналів та проводить сотні
наукових заходів, серед яких � конфе�
ренції Intelligent Data Acquisition and
Advanced Computing Systems: Technology
and Applications. 

Міжнародні конференції IDAACS про�
ходять в різних містах та країнах. Напри�
клад, попередню конференцію приймав
Бухарест (Румунія), в 2015 році конфе�
ренція проходила в Варшаві (Польща), до
цього � в Німеччині, Чехії, Італії, Болгарії.
В 2001�2003 роках місцем проведення
конференції IDAACS були українські міста
Форос та Львів, відповідно. 

Цього разу конференція проходила на
базі Національної школи інженерів міста
Метц (Ecole Nationale d'Ingenieurs de
Metz: ENIM) � одного з чотирьох універси�
тетів "Групи ENI": системи національних
інженерних закладів освіти Франції. 

Як розповів завкафедрою кібербезпе�
ки та програмного забезпечення ЦНТУ,
професор Олексій Смірнов, потрапити на
таку конференцію, взагалі�то, не складно.
Вимог до кандидатів небагато. Потрібно
"лише" пройти рецензування до�
повіді/презентації. 

"Надіслати організаторам статтю з опи�
сом своїх досліджень може будь�який на�
уковець, � говорить професор Олексій
Смірнов. � Оскільки електронний збірник
матеріалів конференції IDAACS індек�
сується наукометричними базами Web of
Science та Scopus, усі заявки проходять ба�

гатоетапну систему рецензування. Претен�
денти подають тези доповідей, автомати�
зована програма розсилає тези – без за�
значення авторів статей � рецензентам�на�
уковцям із різних країн світу, вони вивча�
ють публікацію, оцінюють новизну, важ�
ливість теми та надають свої зауваження.
Якщо в матеріалах містяться незначні не�
доліки, автори отримують можливість їх
виправити, але потім стаття все одно про�
ходитиме повторне рецензування, й не
обов'язково у того самого спеціаліста. Тоб�
то, з одного боку, будь�хто має можливість
подати заявку на конференцію IDAACS,
але потрібно, щоб ваші дослідження були
актуальними та мали значення для науко�
вої спільноти. Оргкомітет конференції оби�
рає, кого з кандидатів запросити виступи�
ти, в залежності від рецензій спеціалістів.
Наскільки мені відомо, цього року частка
відхилених оргкомітетом матеріалів скла�
ла близько 40%".

Тематика конференцій Intelligent Data
Acquisition and Advanced Computing
Systems: Technology and Applications, за�
звичай, охоплює всі актуальні на час про�
ведення заходу напрями інформаційної га�
лузі. Один з таких напрямів � кібербезпека.

Професор Олексій Смірнов презенту�
вав закордонним колегам результати
спільних досліджень колективу науковців
Центральноукраїнського національного
технічного університету та Харківського
національного університету ім. Каразіна.
Дослідження в напрямку кібербезпеки
найближчого майбутнього � епохи кванто�
вих комп'ютерів. Теми доповідей: "Code�
Based Schemes for Post�Quantum Digital
Signatures"; "Side Channel Attack on a
Quantum Random Number Generator". 

Квантові комп'ютери відрізняються
від звичайних комп'ютерів тим, що здатні
виконувати набагато, набагато більше
операцій за той самий проміжок часу. 

"Обчислювальна техніка розвивається
постійно. Вже розроблені квантові
комп'ютери, продуктивність яких є на
декілька порядків вищою за звичайні
комп'ютери, � говорить завкафедрою
КбПЗ, професор Олексій Смірнов. �
Відповідно, більшість сучасних крипто�ал�
горитмів (алгоритмів шифрування) безпо�
радні перед квантовими комп'ютерами.
За допомогою такого комп'ютера можли�
во "зламати" захист, просто шляхом
примітивного перебирання усіх можливих
варіантів. Тому в епоху квантової обчис�
лювальної техніки мають бути змінені й
підходи до шифрування. Вже з'явився на�
прямок пост�квантової криптографії, на�
правлений саме на захист інформації за
умови використання квантових комп'ю�
терів. Виходячи з цього, на конференції

було декілька виступів на тему квантової
та пост�квантової криптографії. До речі,
на секції "Кібербезпеки" на тему кванто�
вої криптографії доповідали лише наша
команда, та ще дві команди науковців з
України. Проблема турбує багатьох
спеціалістів, на засіданнях секцій було
чимало науковців з країн Західної Євро�
пи, США тощо, але з доповідями за цією
тематикою чомусь виступали лише ук�
раїнські вчені". Не дуже значну кількість
виступів на тему квантової та пост�кван�
тової криптографії можна інтерпретувати
як широкі можливості для подальших
досліджень: на науковців чекає багато
чого ще невідкритого та нового.

"Питання безпеки в ІТ�галузі � це зав�
жди двобій тих, хто здійснює атаки на
інформацію, зі спеціалістами з захисту
інформації, � говорить професор Олексій
Смірнов. � Обмін випадами відбувається
постійно й жодна сторона не стоїть на
місці. З'являються нові механізми ура�
жень комп'ютерної техніки � слідом з'явля�
ються нові засоби протидії; після того, як
спеціалісти винаходять новітні механізми
захисту, хакери пробують інші методи ата�
ки і використовують інше устаткування. Це
вічний процес. Саме тому тема комп'ютер�
ної безпеки завжди є актуальною: тим, хто
захищає інформацію, життєво необхідно
бути на декілька кроків попереду від тих,
хто "нападає" на інформацію". 

Доповідь на конференції Intelligent
Data Acquisition and Advanced Computing
Systems: Technology and Applications,
перш за все, є формою презентації ре�
зультатів наукових досліджень колегам з
інших країн світу. (В даному випадку
йдеться про результати досліджень на те�
му пост�квантової криптографії колективу
науковців ЦНТУ та ХНУ ім. Каразіна). На�
укові статті та тези доповідей будуть
опубліковані в збірнику праць IDAACS
2019, який індексується, як вже було за�
значено, провідними світовими наукоме�
тричними базами Web of Science та
Scopus. Крім цього, команда науковців
має сподівання, що презентація
досліджень на такому глобальному і мас�
штабному форумі допоможе знайти інвес�
торів, які матимуть наміри розвивати за�
пропоновану технологію та втілити науко�
ву роботу в реальне життя. 

За словами професора Олексія
Смірнова, розробка їхньої наукової ко�
манди має зацікавити комерційні чи дер�
жавні компанії, що спеціалізуються на
розробці програмного чи апаратного за�
безпечення для захисту інформації, або
систем захисту інформації. Тобто, всі ком�
панії, для яких є важливим питання захи�
сту інформації.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Квантова та постквантова
криптографія: перспективна
розробка науковців України
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Інженерно�технічне шоу Interpipe
TechFest промислова компанія ІНТЕРПАЙП
проводить щорічно з 2016 року. Мета захо�
ду � підвищити інтерес суспільства (особли�
во � молоді) до інженерії, науки та промис�
ловості, до точних і природничих наук, сти�
мулювати усвідомлений вибір технічної
професії. Фестиваль складається з вистав�
ки сучасної інженерії, конкурсів, технічних
змагань та лекторію. У тому числі, в рамках
фестивалю відбуваються змагання на вер�
статах з числовим програмним керуван�
ням. Конкурс проходить у двох лігах: Ліга
коледжів і технікумів (серед студентів 2�3
курсів) та Ліга закладів вищої освіти (серед
студентів 3�4 курсів).

Цього року в змаганнях на верстатах з
числовим програмним керуванням
Interpipe TechFest взяли участь 24 команди,
які представляли 20 закладів освіти Ук�
раїни. Зокрема, Марганецький коледж
Національного технічного університету,
Нікопольський Центр Професійної Освіти,
ВПУ №17, ПТУ №2 м. Дніпро, Державний
вищий навчальний заклад "Донецький
національний технічний університет", Кри�
ворізький національний університет,
Дніпровський технікум зварювання і елек�

троніки імені Патона, Індустріальний ко�
ледж ДВНЗ "Криворізький національний
університет", Кам'янський державний
енергетичний технікум, Дніпровський дер�
жавний технічний університет, Національна
металургійна академія України, Державний
професійно�технічний навчальний заклад
"Дніпровський центр професійно�технічної
освіти", Дніпровський державний коледж
будівельно�монтажних технологій та
архітектури, Індустріальний коледж ДВНЗ
"Український державний хіміко�техно�
логічний університет місто Кам'янське", Ко�
ледж ракетно�космічного машинобудуван�
ня ДНУ імені Олеся Гончара, Нікопольський
технікум Національної металургійної ака�
демії України.

На змаганнях Кропивницький інженер�
ний коледж Центральноукраїнського
національного технічного університету
представляли дві команди: Сергій Ананічев
і Сергій Куліш (обидва: група Т17 1\9,
керівник Тетяна Дяченко); а також Денис

Казарін і Дмитро Некрашевич (група М16
1\9, керівник Сергій Коваленко).

Під час змагань студенти повинні були
виконати теоретичний та практичний блоки
завдань. Теоретичний блок передбачав
відповіді на тестові запитання на вміння
читати креслення і перевіряти управляючу
програму, вибирати інструменти за катало�
гом. Практичний блок передбачав побудо�
ву 3D�моделі в програмному середовищі
Компас та написання керуючої програми
для обробки вала на токарному верстаті з
ЧПК. За підсумками змагань в Лізі ко�
леджів і технікумів конкурсу студенти Кро�
пивницького інженерного коледжу ЦНТУ
Денис Казарін і Дмитро Некрашевич посіли
перше місце й були нагороджені подарун�
ковим сертифікатом на придбання техніки
на суму 20 тис. грн.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ККррооппииввннииццььккооггоо
ііннжжееннееррннооггоо  ккооллеедджжуу  ЦЦННТТУУ..

ППррооффеессоорр  ккааффееддррии  ззааггааллььннооггоо  ззееммллееррооббссттвваа  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу,,  ддооккттоорр  ббііооллооггііччнниихх
ннаауукк  ФФееддіірр  ТТооппооллььнниийй  уу  ссппііввааввттооррссттввіі  зз  ддооццееннттоомм  ккааффееддррии  ггееооггррааффііїї
ттаа  ггееооееккооллооггііїї  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ддеерржжааввннооггоо  ппееддааггооггііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ООллььггооюю  ГГееллееввееррооюю  ннааппииссааллии  ккннииггуу  зз  ппррооммооввииссттооюю  ннаа��
ззввооюю  ""ЖЖииттттяя  вв  ккррааюю  ппііддввиищщееннооїї  ррааддііааццііїї""..  ЗЗаа  ссллооввааммии  ФФееддоорраа  ТТооппоо��
ллььннооггоо,,  ссттввооррииттии  ссааммее  ттааккуу  ккннииггуу  ззммууссииллии  ссттррааххііттллииввіі  ммііффии  ппрроо
ррааддііааццііййнниийй  ссттаанн  ККііррооввооггррааддщщииннии..

Презентація книги проходила в Орхуському центрі екологічної
інформації Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чи�
жевського.

До цієї проблематики, згадує професор Федір Топольний, доля по�
чала його готувати ще 55 року тому. "В армії я два роки служив на ра�
кетно�ядерному полігоні Капустин Яр, � розповідає Федір Топольний, �
а перед тим мене рік навчали, що таке ядерна зброя, до яких негатив�
них наслідків призводить вибух ядерної зброї, та як людині уберегтися
від того негативу. Мені пощастило, що в рік мого прибуття на полігон бу�
ло підписано договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмо�
сфері, тому під "грибок" я не потрапляв, але був добре ознайомлений з
негативними наслідками ядерного вибуху. Коли доля привела мене на
Кіровоградщину, я побачив, що тут широко обговорюються питання
впливу радіації від уранового виробництва. І почав вивчати це питан�
ня. Чим зумовлений радіаційний стан Кіровоградщини? Які види
радіації впливають найбільше?.. Років вісім тому в цій же залі була
презентована книжка "Екологічна безпека уранового виробництва",
яку написали фахівці, що безпосередньо працюють з ураном. Книга
написана технічною мовою для фахівців, тому я подумав, чому б не на�
писати на цю тему щось популярне для пересічного читача?"

В книзі "Життя в краю підвищеної радіації" розповідається про при�
родні та штучні джерела опромінення, про радон, про шляхи надхо�
дження радіонуклідів до організму людини, про стани здоров'я меш�

канців Кіровоградщини та клімат нашого регіону. Книга розрахована
на фахівців у галузі екології, медицини та інших спеціальностей при�
родничого спрямування, а також усіх хто цікавиться екологічними
проблемами і природою нашого краю.

Ще сто років тому про радіацію знало лише вузьке коло
дослідників�фізиків, коли були отримані рентгенівські промені й по�
казано можливість використання їх у медицині. Широкі маси людства
про радіацію дізналися не від вчених, а від наслідків бомбардування
Хіросіми та Нагасакі атомними бомбами у серпні 1945 року. У силу
новизни проблеми і секретності робіт, пов'язаних з ядерними техно�
логіями, не лише широкі маси населення, а й вузькі фахівці не в
повній мірі розуміли складності та небезпеки для людей можливих
наслідків цих робіт, у випадку відхилення від нормативних вимог.

У наш час, у період більшої відкритості, питання радіаційної безпе�
ки населення широко використовують різні політичні сили, проте
зовсім мало інформації про суть проблеми. Зокрема в краю, де видо�
бувають уранову руду, дуже популярною є думка про надзвичайну
шкідливість цього виробництва для довкілля та для здоров'я прожива�
ючого там населення. Саме цим чинником пояснюють підвищений,
порівняно з іншими областями, рівень онкозахворюваності у нашому
краю. Чомусь радіаційний фон у 14 мікрорентген на годину вважають
підвищеним і цим обумовлюють зниження екологічної привабливості
місцевості. За кількістю населення область уже перетнула мільйонний
рубіж у бік зменшення. Місто Кропивницький хронічно займає останнє
місце за темпами житлового будівництва серед обласних центрів Ук�
раїни… Можливо, ніякого негативу видобуток уранової руди на здо�
ров'я населення краю не створює і підвищений рівень онкологічної за�
хворюваності у цій місцевості зумовлений іншими чинниками?

Автори сподіваються, що книга "Життя в краю підвищеної
радіації" допоможе людям, навіть без спеціальної освітньої підготов�
ки, зрозуміти суть проблеми, зумовленої радіацією, дізнатись про не�
безпеку, яку несе це явище і в який спосіб можна зменшити нега�
тивні наслідки від надмірного радіаційного навантаження на
довкілля та людину.

Книга "Життя в краю підвищеної радіації" схвалена до друку Вче�
ною радою Центральноукраїнського національного технічного
університету. Тираж надруковано за фінансової підтримки обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Міфи та реалії

радіаційного стану

Кіровоградщини
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коледжу ЦНТУ виграли

20 тис. гривень на конкурсі

Interpipe TechFest



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа8 CТОР.

Перший випуск енергоаудиторів за

програмою “Фонду енергоефективності”
На кафедрі електротехнічних систем та

енергетичного менеджменту ЦНТУ вручи�
ли сертифікати випускникам першого на�
бору курсів професійної підготовки енер�
гоаудиторів. Курси, які мають стати регу�
лярними, організовано в рамках проекту
державної установи "Фонд енергоефек�
тивності" та Німецького товариства
міжнародного співробітництва (Deutsche
Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit, GIZ).

Німецька федеральна компанія
Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit та державна установа
"Фонд енергоефективності" організову�
ють в Україні курси професійної підготов�
ки енергоаудиторів (загальна мета �
підготувати 5�6 тисяч енергоаудиторів),
які потім співпрацюватимуть "Фондом
енергоефективності". Дані курси проходи�
тимуть на базі 32�х закладів вищої освіти
України, серед яких й Центральноук�
раїнський національний технічний універ�
ситет, оскільки в ЦНТУ при кафедрі елек�
тротехнічних систем та енергетичного ме�
неджменту працює Центр з енергозбере�
ження, енергоменеджменту та консалтин�
гу, який має ліцензію на право здійснюва�
ти навчання та проводити професійну ате�
стацію енергоаудиторів: фахівців із сер�
тифікації енергетичної ефективності та
обстеження інженерних систем. 

Як повідомив завкафедрою електро�
технічних систем та енергетичного менед�
жменту, професор Петро Плєшков, для то�

го, щоб читати курс за проектом GIZ та ДУ
"Фонд енергоефективності", ще влітку по�
точного року представники кафедри ЕС та
ЕМ проходили спеціальний тренінг за
підтримки Федерального міністерства
довкілля, охорони природи та безпеки
ядерних реакторів Німеччини (BMU). Крім
цього, викладачі кафедри � фахівці Цент�
ру з енергозбереження, енергоменедж�
менту та консалтингу мають досвід викла�
дання спеціальних дисциплін з термічної
модернізації будівель та самі є сертифіко�
ваними енергоаудиторами. 

Програма курсів розрахована на підго�
товку енергоаудиторів, які зможуть підго�
тувати технічний та економічний аналіз
будівлі, видавати сертифікати енергое�
фективності для будівель відповідно до за�
конодавства України, сприяти об'єднан�
ням співвласників житла в підготовці не�
обхідних заяв та документів для роботи з
Фондом енергоефективності України.

На перших курсах в ЦНТУ, які тривали з
19 по 29 листопада, навчалось 11 слу�
хачів. 108�годинне навчання складалось
з теорії та практичних завдань. А саме:
виконання предметних завдань з обра�
хунку житлових багатоповерхових
будівель Кропивницького. При виконанні
практичних завдань використовувалось
спеціальне обладнання (зокрема, теп�
ловізор), яке має у своєму розпорядженні
Центр з енергозбереження, енергоме�
неджменту та консалтингу кафедри ЕС та
ЕМ. Після виконання замірів та проведен�

ня розрахунків слухачі курсів тренувалися
робити енергетичні сертифікати будівель. 

Наприкінці курсів слухачі складали
письмовий екзамен. Після перевірки ре�
зультатів іспиту випускники курсів про�
фесійної підготовки енергоаудиторів, які
проходять в рамках спільного проекту
німецької компанії Deutsche Gesellschaft
fur Internationale Zusammenarbeit та дер�
жавної установи "Фонд енергоефектив�
ності", отримали відповідні сертифікати. 

Тепер всі вони матимуть право скласти
спеціальний іспит на отримання
кваліфікаційного атестату на право вико�
нання енергоаудитів та сертифікації
будівель. Після отримання кваліфікаційного
атестату фахівці будуть внесені до бази
"Фонду енергоефективності" як особи, що
мають право виконувати енергоаудит
будівель та інженерних систем.

Як розповів завкафедрою електро�
технічних систем та енергетичного менед�
жменту, професор Петро Плєшков, курси
професійної підготовки енергоаудиторів
буде продовжено наступного року.
Орієнтовно планується проводити такі
курси один раз на квартал, в залежності
від комплектації груп (оптимальний склад
групи: 10 слухачів). Оскільки ЦНТУ одним
з перших закладів освіти підготувався до
початку курсів та вже провів одне нав�
чання, наступними наборами вже цікав�
ляться особи не лише з Кіровоградської
області, а й з інших регіонів України. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

До Центральноукраїнського національного технічного
університету завітали представники Федерації обмінів
Франція�Україна, з якою наш навчальний заклад має договір
про організацію студентських стажувань. Представники
ФОФУ провели співбесіду з претендентами на стажування
влітку 2020 року та підтвердили продовження наступною вес�
ною спільного проекту з вивчення французької мови. 

Як вже повідомлялось на сайті ЦНТУ, співпраця нашого
університету з громадською організацією "Федерація обмінів
Франція�Україна" триває з грудня 2016 року. ФОФУ пропонує
студентам багаторівневий цикл стажувань у Франції, а також
допомагає студентам вивчати французьку мову завдяки
ініціативі FLE: Francais langue etrangere ("Французька мова �
як іноземна"), яка забезпечує проведення в закладах вищої
освіти курсів інтенсивного вивчення французької мови. Такі
курси в ЦНТУ проходили в 2017�19 роках.

Відповідно, останні чотири роки в листопаді до ЦНТУ
приїздить делегація "Федерації обмінів Франція�Україна" з
метою обговорення результатів співробітництва з керівниц�
твом навчального закладу та відбору студентів на наступні
стажування.

Як повідомила співорганізатор програм, доцент кафедри
загального землеробства Лариса Сало, цього разу серед усіх
студентів, що прийшли на співбесіду, представники "Феде�
рації обмінів Франція�Україна" відібрали на участь у програ�
мах стажування десять кандидатів. Всі вони вивчають фран�
цузьку мову в ЦНТУ (паралельно до основного навчання),
причому шестеро з них � новачки, вони почали вивчати мову
лише на початку 2019/20 навчального року. Четверо канди�
датів на стажування � студенти другого курсу, вони вивчають
французьку з вересня 2018 року, одна студентка з цієї групи
вже пройшла стажування першого рівня від ФОФУ літом по�
точного року.

Також гості підтвердили продовження на весну 2020
спільного між ЦНТУ, ФОФУ та FLE курсу інтенсивного вивчен�
ня французької мови, який читатиме викладач�волонтер з
Франції.

Крім цього, з середини квітня 2020 року в ЦНТУ проходи�
тиме стажування магістрант французького університету Са�
вуа Монблан, який в рамках своєї лінгвістичної закордонної
практики протягом одного місяця навчатиме французькій
мові студентів нашого університету.

Відбір студентів на стажування у Франції та
продовження на IV сезон курсів французької
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Отже, ще весною, працюючи над дип�
ломним проектом, я вже отримав робо�
ту в КБ заводу рульової гідромеханіки.
Спочатку � на випробувальний термін,
на два місяці. Після захисту дипломного
проекту мене офіційно зарахували в
штат до конструкторського бюро заво�
ду. Літніх канікул між захистом диплому
в коледжі та початком навчального ро�
ку в університеті у взагалі мене не було.
Не можу сказати, що сумував з цього
приводу, оскільки з дитинства я прагнув
саме цього: працювати інженером�кон�
структором!"

Так співпало, що саме в той час
(влітку 2015�го року) КБ заводу рульо�
вої гідромеханіки почало розробку
зовсім нового виду продукції: ме�
ханізму приводу систем керування
турбіною теплової електростанції. Пер�
шим завданням інженера�новачка кон�
структорського бюро було проектуван�
ня одного з вузлів цього механізму сис�
теми керування. Тобто, не лише цікаво,
а й відповідально.

Далі в житті Владислава почався
період, коли він поєднував роботу в
конструкторському бюро заводу із нав�
чанням на кафедрі металорізальних
верстатів та систем Центральноук�
раїнського національного технічного
університету. Це корисна інформація
для студентів/абітурієнтів, які планують
працювати під час навчання. 

"В приймальній комісії університету я
одразу запитав, чи можливо одночасно
навчатися і працювати? � розповідає
Владислав Кіт. � Таких варіантів було
два: або заочне відділення, або посту�
пити на денну форму і потім перейти на
поєднану денно�дистанційну форму нав�
чання (раніше це називалось "навчання
за індивідуальним графіком"). На почат�
ку семестру я отримував від викладачів
завдання на спеціальних бланках, ви�
конував завдання та проходив атес�
тацію між сесіями. На підприємстві були
готові до поєднання роботи й навчання,
вони самі наполягали на отриманні ви�
щої освіти. Єдина їхня умова: я маю ви�
конати той об'єм роботи на
підприємстві, який потрібен. В житті
інженера не постійно одне й те саме на�
вантаження, бувають проміжки часу,
коли роботи дуже багато і вона вся
термінова. Якщо таке завдання припа�
де на період виконання універси�
тетського завдання, курсової роботи чи
сесії � завжди треба бути готовим до по�
наднормової роботи у надурочний час. 

Не скажу, що це було просто, але й не
неможливо. Протягом року на завод на

роботу взяли ще двох моїх одногруп�
ників. Зараз у нас на підприємстві пра�
цюють студенти ЦНТУ. Роботодавець
зацікавлений у тому, щоб працівники
отримували вищу освіту, а наскільки
успішно ви зможете поєднувати роботу
та навчання залежить лише від вашої
мотивації та працездатності".

Коли Владислав Кіт закінчив бакала�
врат, фактично він вже виконав умову
працевлаштування про здобуття вищої
освіти, однак, вирішив продовжувати
навчання. На заводі старші товариші
порадили: "Якщо в житті випадає наго�
да отримувати освіту й навчатися � не�
одмінно треба такою нагодою скориста�
тися". Владислав поступив до "наукової"
магістратури кафедри металорізальних
верстатів та систем ЦНТУ (керівник дип�
ломного проекту � кандидат технічних
наук, доцент Іван Валявський), успішно
захистив підсумкову наукову роботу та,
зрештою, в грудні 2018 року отримав
диплом магістра. На той час Владислав
вже рік працював заступником голов�
ного конструктора заводу рульової
гідромеханіки. 

ВВннеессоокк  уу  ооббооррооннооззддааттннііссттьь
Розповідають таку історію. Одного ра�

зу на випробуваннях бойової броньова�
ної машини "Дозор�Б" тодішній Прези�
дент України Петро Порошенко власно�
руч сів у крісло водія та спробував
проїхати на цій машині. Але не зміг
повністю повертати кермо. Тому що на
автомобілі був встановлений застарілий
гідравлічний підсилювач керма, ще ра�
дянського зразка, який при складанні
машини просто взяли зі складського
зберігання. Тоді завод�виробник бронь�
овиків "Дозор�Б" почав шукати, які
підприємства в Україні виготовляють
підсилювачі рульового управління, й та�
ким чином вийшов на завод рульової
гідромеханіки НВО "Радій", єдине в
нашій країні підприємство, яке від крес�
лень до готової продукції виробляє еле�
менти систем рульового управління та
гідравлічні підсилювачі для різних моде�
лей вантажівок, автобусів тощо.

Відтоді завод рульової гідромеханіки
НВО "Радій" розробляє та виготовляє
підсилювачі рульового управління для
декількох українських армійських бро�
ньовиків, зокрема, для моделі бронет�
ранспортеру "Отаман" виробництва
НВО "Практика".

"Починаючи з 2017 року, коли мене
вже підвищили до заступника головно�
го конструктора заводу, � розповідає
Владислав Кіт, � мені, як представнику
організації, відповідальної за виготов�
лення складових частин машин, доводи�

лось багато їздити підприємствами, де
виготовляли бронетранспортери. Ми з
колегами їздили на монтаж систем ру�
льового управління, на заводські вип�
робування, на полігонні випробування.
Потім � на виставки військової техніки. І
коли ти бачиш на новітньому броньови�
ку на вузлі рульового механізму шильд з
емблемою "Радій", це приємно.
Приємно від того, що наша команда теж
внесла свою частку до зміцнення обо�
роноздатності України".

ППооррааддии  ааббііттуурріієєннттаамм  ттаа  ссттууддееннттаамм��
ппооччааттккііввццяямм::  ччии  ввааррттоо  ппооєєддннууввааттии  ннаавв��

ччаанннняя  зз  ррооббооттооюю??
Звичайно, працювати одночасно з

навчанням в університеті не є обов'яз�
ковою вимогою. Це або за бажанням,
або якщо змушують певні обставини. І
це не просто, оскільки таке суміщення
передбачає додаткове навантаження.
Але, з іншого боку…

"Коли ти одночасно навчаєшся та
працюєш, ти можеш порівняти знання,
які тобі викладають в навчальному за�
кладі, з тим, що реально тобі потрібно
на практиці, � вважає Владислав Кіт. �
Якщо ти просто навчаєшся, ти матимеш
теоретичну базу, але не знатимеш,
навіщо вона тобі потрібна. Коли студен�
ти вивчають дисципліни "Деталі ма�
шин", "Теорія механізмів і машин", вони
часто не знають, навіщо їм розрахову�
вати всі ті зусилля, навантаження? Але
коли ти сам зробиш розрахунки на кон�
кретному виробі, який через деякий час
стане реальним механізмом машини, ти
розумієш, як використовувати отри�
манні знання. Тоді ти бачиш, що знання
� потрібні, навчання � потрібне. 

На жаль, сьогодні в нашій країні про�
цес навчання та процес роботи часто
розходяться між собою. Це неправиль�
но. Просто навчаючись, без закріплення
знань на практиці, ви не отримаєте ро�
зуміння, як воно робиться і навіщо. Нав�
чаючись спочатку в машинобудівному
коледжі, потім в ЦНТУ, я отримав знан�
ня, достатні для моєї роботи. Там дійсно
навчать тому, що потрібно, але недолік у
тому, що без практичної роботи ти не
знатимеш, як ті знання використовува�
ти. Тому важливо отримувати не лише
теорію, а й практичній досвід. Якщо сту�
денту випадає можливість влаштуватися
на роботу за своєю спеціальністю, ду�
маю, такою можливістю потрібно скори�
статися. Важливо, які знання у підсумку
залишаться у тебе в голові, тому що сам
по собі диплом � це лише прикраса в
рамку на стіну".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

“Важливо, які знання залишаться в голові, тому

що сам диплом – це лише прикраса на стіну”
(Закінчення. Початок на 1й стор.)
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Як проект облдержадміністрації допомагає 

ДДвваа  ррооккии  вв  ннаашшооммуу  ррееггііоонніі  ппррааццююєє
ссттввооррееннаа  ззаа  ііннііццііааттииввии  ДДееппааррттааммееннттуу
ііннффрраассттррууккттууррии  ттаа  ппррооммииссллооввооссттіі  ККііррооввоогг��
ррааддссььккооїї  ооббллаассннооїї  ддеерржжааввннооїї  ааддмміінніі��
ссттррааццііїї  ""ППррооггррааммаа  ввппрроовваадджжеенннняя
ррееггііооннааллььнниихх  ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь  уу  ппрроо��
ммииссллооввее  ввииррооббннииццттввоо……""..  ВВ  ррааммккаахх  ддааннооїї
ппррооггррааммии  ннааууккооввццяямм  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ввддааллооссяя  ввппррооввааддииттии  уу  ввии��
ррооббннииццттввоо  ввжжее  пп''яяттьь  ррооззррооббоокк..  

Програму впровадження регіональних
наукових досліджень у промислове ви�
робництво Кіровоградської області було
затверджено депутатами обласної ради у
травні 2017 року. Мета програми: ство�
рення умов для проведення наукових
досліджень та впровадження результатів
досліджень у виробництво, сприяння роз�
витку науки і техніки, впровадження но�
вих технологій та підвищення технічного
рівня регіонального виробництва.

Загалом�то ця програма сформува�
лась як результат співпраці закладів ви�
щої освіти регіону з Департаментом
інфраструктури та промисловості Кірово�
градської обласної державної
адміністрації. В червні 2016 році на базі
Центральноукраїнського національного
технічного університету проходив круглий
стіл на тему "Сучасні технології в промис�
ловості, енергетиці та на транспорті
регіону", в роботі якого взяло участь
керівництво Департаменту інфраструкту�
ри та промисловості КОДА. Тоді ж пред�
ставники різних кафедр нашого універси�
тету ознайомили керівництво департа�
менту із власними технічними розробка�
ми в галузі машинобудування, ІТ, енерге�
тики, транспорту тощо, які можуть бути ко�
рисними для підприємств нашого регіону.

"Через деякий час після круглого столу
ми почали обговорювати з керівником
Департаменту інфраструктури та промис�
ловості Олександром Корнюшею різні
варіанти співробітництва департаменту
та університету, � розповідає проректор із

наукової роботи ЦНТУ, професор Олек�
сандр Левченко. � Ми знаємо, що в світі
успішно використовується практика ви�
конання університетами наукових розро�

бок на замовлення підприємств.
Відповідно, з'явилась ідея створення
певного майданчику, який допоміг би у
налагодженні контактів між науковцями
та підприємцями. Досить часто виробнич�
ники не мають інформації, не мають ро�
зуміння, чим саме зараз займаються на�
укові інститути, наукові школи універси�
тетів, не знають, що саме університети
можуть розробити (тобто відсутня ефек�
тивна комунікація з університетами).
Крім того, значна частина виробничих
підприємств не має власних наукових
підрозділів. Тому Департамент інфраст�
руктури та промисловості облдер�
жадміністрації виступив майданчиком�
посередником між науковцями та
підприємствами".

Фахівці Департаменту інфраструктури
та промисловості Кіровоградської облас�
ної державної адміністрації, разом з
представниками Центральноукраїнсько�

го національного технічного університету
та інших наукових й навчальних закладів
обласного центру розробили "Програму
впровадження регіональних наукових

досліджень у промислове виробництво
Кіровоградської області на 2017�20 ро�
ки". Згодом програму було розглянуто на
сесії обласної ради та підтримано
більшістю голосів депутатів облради. 

Як розповів заступник голови конкур�
сної комісії "Програми впровадження…",
професор Олександр Левченко, програма
є постійно діючою, тобто підприємства мо�
жуть будь�коли звертатися з пропозицією
вирішити ту чи іншу науково�технічну проб�
лему. Згідно регламенту, підприємство по�
дає заяву на участь у програмі, де зазнача�
ються основні вимоги до проекту розроб�
ки. Потім комісія (її очолює заступник голо�
ви КОДА) розглядає заявки та відбирає ті,
що мають потенціал ефективного впрова�
дження. Розробка повинна допомогти
підприємству поліпшити якість продукції,
зменшити витрати на виробництво,
збільшити обсяги виробництва тощо. Зре�
штою, все націлене на те, щоб регіональні
підприємства працювали більше та
якісніше, створювали нові робочі місця та
сплачували більше податків.

Коли комісія визначається із заявами
виробничників, Департамент інфраструк�
тури та промисловості КОДА оголошує
конкурс на науково�технічне вирішення
проблеми, зазначеної в заявці. Протягом
двох�трьох місяців науковці або наукові
колективи навчальних закладів і
дослідницьких установ можуть подавати
свої проекти вирішення задачі. Якщо про�
ект дійсно робочий, має перспективу та
влаштовує замовників, далі фінансування
розробки та впровадження проекту
здійснюється через "Програму впрова�
дження регіональних наукових
досліджень у промислове виробництво
Кіровоградської області на 2017�20 ро�
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розвитку співпраці науковців та виробничників

ки": до 50 тисяч гривень на одну розробку. 
Як вже повідомлялось на сайті ЦНТУ,

стартувала "Програма впровадження…"
у листопаді 2017 року із впровадження у
серійне виробництво конструкції причеп�
ного пристрою бункера БНП�30ПП для
накопичення та перевантаження зерна,
розробленої науковцями і викладачами
кафедри сільськогосподарського маши�
нобудування університету ЦНТУ на за�
мовлення підприємства "Астарта Груп".

Протягом 2018 року представники
Центральноукраїнського національного
технічного університету виграли конкурси
ще по чотирьох заявах в рамках "Програ�
ми впровадження…". 

Колективом науковців кафедри
сільгоспмашинобудування ЦНТУ була роз�
роблена конструкція пристрою для облад�
нання культиватора для передпосівного
обробітку ґрунту з одночасним локальним
внесенням стартової дози мінеральних
добрив (керівник проекту � доцент кафед�
ри СГМ В.А.Дейкун). Конструкцію реалізо�
вано на виробництві приватного
підприємства "Агродім�центр". 

Науковці кафедри будівельних, до�
рожніх машин і будівництва (науковий
керівник � доцент В.В.Яцун) розробили кон�
струкцію вібромашини для сепарації
насіння зернових культур, яка, у порівнянні
зі звичайною інерційною вібромашиною,
має більшу продуктивність при тому, що
споживає до 40% менше енергоресурсів.
Результати науково�дослідницької роботи
передано для реалізації до фермерського
господарства "Личук".

За допомогою науковців кафедри екс�
плуатації та ремонту машин (науковий
керівник � доцент С.І.Маркович) на
підприємстві КАТП "Агробудавтосервіс"
впроваджено прогресивні технології об�
робки гільз циліндрів автотракторних
двигунів із забезпеченням високої чисто�
ти поверхні та регулярного мікрорельєфу,
що дозволило підвищити ресурс двигунів
внутрішнього згорання.

До речі, презентацію даної розробки
на підприємстві "Агробудавтосервіс"
відвідали т.в.о. голови Кіровоградської
облдержадміністрації Світлана Лобанова
та заступник голови облдержадміністрації
Сергій Осінський. Керівники ОДА разом з
іншими членами комісії з відбору науко�
во�дослідних розробок ознайомилися з
результатами впровадження технології та
взяли участь в підписанні тристоронньої
угоди між КОДА, ПрАТ "Кіровоградське ав�
тотранспортне підприємство "Агробудав�
тосервіс" та ЦНТУ, який представляв рек�
тор навчального закладу, професор Ми�
хайло Черновол. 

Науковці кафедри сільгоспмашинобу�
дування ЦНТУ в рамках "Програми впро�
вадження…" розробили конструкцію

комбінованого чизельного глибокороз�
пушувача адаптованого до важких
ґрунтів Кіровоградщини та придатного до
агрегатування з тракторами вітчизняного
та закордонного виробництва по�
тужністю 120...140 к.с. (науковий
керівник проекту � доцент С.М.Лисенко).
Дана конструкція, зокрема, скорочує за�
гальні витрати на основний обробіток
ґрунту у порівнянні із оранкою на
25…30%. Результати роботи передано
для реалізації заявникові � підприємству
"Савицький М.І.".

Вже в 2019 році комісія "Програми
впровадження регіональних наукових
досліджень у промислове виробництво
Кіровоградської області на 2017�20 ро�
ки" вивчала чотири заяви місцевих
підприємств на наукові розробки. Зокре�
ма, серед них: розробка технології
відновлення параметрів блоккартерів
двигунів внутрішнього згорання (заява
від КАТП "Агробудавтосервіс"); удоскона�
лення конструкції стояків лап культива�
торів (заява від "ВК Технополь"); удоско�
налення конструкції стрічково�лопатево�
го змішувача кормів (заява від агропро�
мислової компанії "Фаворит"). Значні
перспективи має заява фермерського
господарства "Личук" на створення газо�
генератора, який повинен забезпечувати
живленням автономну енергетичну уста�
новку за рахунок переробки рослинних
відходів. Комісія дійшла висновку, що да�
ний проект може стати корисним не лише
фермеру�заявнику, а усім господарствам,
які матимуть бажання ефективно викори�
стати власні ресурси.

Звичайно, представники Центральноу�
країнського національного технічного
університету візьмуть участь в конкурсі
на право здійснювати наукові розробки
відповідно заяв виробничників. 

"Зверніть увагу, цього року заяви на
розробки подала компанія, що працює на

експорт і має власне представництво за
кордоном, � говорить заступник голови
конкурсної комісії "Програми впрова�
дження…", проректор ЦНТУ із наукової
роботи, професор Олександр Левченко. �
Вони хочуть підвищити якість своєї про�
дукції (це сільськогосподарські машини),
але вони не знайшли того, що їм потрібно
серед імпортних аналогів, тому вирішили
звернутися до наших науковців. Дуже
приємно бачити, що до "Програми впро�
вадження…" долучаються компанії з
досвідом, які працюють на експорт, але
все одно прагнуть отримати потрібні роз�
робки від вітчизняних науковців". 

Прогрес "Програми впровадження
регіональних наукових досліджень у про�
мислове виробництво Кіровоградської
області на 2017�20 роки" видно неоз�
броєним оком. З чого починався проект в
2017 році? З розробки одного вузла
сільськогосподарської техніки. Зараз до
комісії надходять набагато більш
серйозніші технологічні проекти, як от
розробка автономної електричної уста�
новки на базі біо�газогенератора. 

Подібна тристороння співпраця між
органами влади, університетами та ви�
робництвом корисна для усіх учасників,
вважає професор Олександр Левченко.
Науковці, нарешті, отримують можливість
практичної реалізації своїх досліджень,
що сприяє їхньому подальшому розвитку
як науковців. Підприємства покращують
свою продукцію, розширюють виробниц�
тво та створюють нові робочі місця. Ще
один важливий момент: налагодження
контактів між підприємствами та універ�
ситетами в рамках "Програми впрова�
дження…" допомагатиме їм у майбутньо�
му створювати додаткові спільні проекти
на договірних засадах. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв
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ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ммаашшииннооббууддуу��
вваанннняя  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііоо��
ннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ввііддббуу��
ллаассьь  XXІІІІ  ММііжжннааррооддннаа  ннааууккооввоо��ппррааккттииччннаа
ккооннффееррееннццііяя  ""ППррооббллееммии  ккооннссттррууюювваанн��
нняя,,  ввииррооббннииццттвваа  ттаа  ееккссппллууааттааццііїї
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооїї  ттееххннііккии""..

Як зазначив у своєму зверненні до
учасників заходу проректор із наукової
роботи ЦНТУ, професор Олександр Лев�
ченко, одне з завдань конференції �
узагальнити тренди, які існують у вироб�
ництві та експлуатації сільськогоспо�
дарської техніки, обсудити технологічні
новинки ринку сільгосптехніки та виз�
начити напрями подальшої роботи. 

"Загальне бачення проблематики до�
зволяє теоретикам розуміти, які саме
дослідження потрібно проводити, а
практикам � на чому краще зосередити
увагу виробництва та з якими установа�
ми розвивати партнерство, � говорить
професор Олександр Левченко. �
Сподіваюсь, наш університет є
надійним партнером для виробників,
для наукових і дослідницьких установ, а
також для органів державної влади. Са�
ме завдяки Департаменту інфраструкту�
ри та промисловості Кіровоградської
обласної державної адміністрації був
запроваджений пілотний на теренах Ук�
раїни проект впровадження у вироб�
ництво науково�технічних розробок,
яким було поєднано підприємства та
науковців, що можуть сприяти вирішен�
ню проблем (окремо розповідь про дану
програму можна прочитати на сайті
ЦНТУ � прим.). Першим успішним проек�
том, реалізованим за цією програмою,
була розробка кафедри сільгоспмаши�
нобудування ЦНТУ". 

Керівник Департаменту інфраструк�
тури та промисловості Кіровоградської
ОДА Олександр Корнюша нагадав про
лідируючи позиції аграрної промисло�
вості в структурі економіки області. "Не�
можливо уявити Кіровоградщину без
сільського господарства, без
сільгоспмашинобудування, � говорить
Олександр Корнюша. � Неможливо уя�
вити й без науки, без цієї кафедри, яка
завжди грала велику роль в машино�
будівній галузі нашого регіону. Область
наша є провідною у виробництві ґрунто�
обробної та посівної техніки,
гідравлічних агрегатів. Питома вага
сільськогосподарської техніки в загаль�
ному обсязі промислової продукції
регіону складає більше 13%, а це найк�
ращий показник серед усіх галузей про�
мисловості, після харчової. 

Говорячи словами Нобелівського ла�
уреата Фредерік Жоліо�Кюрі, країна яка
не розвиває науку, автоматично пере�
творюється на колонію. Усвідомлюючи
це, обласна влада створила програму
впровадження наукових розробок у ви�
робництво, про яку вже зазначав Олек�
сандр Миколайович (Левченко). Ми
дійсно бачимо позитивні результати від

реалізації даної програми, в рамках
якої науковці презентують свої розроб�
ки на конкурсних засадах. Від цього ви�
грають усі: і виробництво, і наука, і
суспільство".

Відкриваючи пленарне засідання XІІ
Міжнародної науково�практичної конфе�
ренції "Проблеми конструювання, вироб�
ництва та експлуатації сільськогоспо�
дарської техніки", завкафедрою сільсько�
господарського машинобудування ЦНТУ,
професор Микола Свірень розповів про
історію та досягнення кафедри. 

Зокрема, як зазначив Микола Свірень,
наукова школа кафедри сільськогоспо�
дарського машинобудування з пріоритет�
ним напрямом її діяльності: "Перспективні
технології агропромислового комплексу та
переробної промисловості", була створе�
на у 1967 році професором В.Ю.Ко�
марістовим. Потім наукову школу очолю�
вав професор П.В.Сисолін, зараз керівни�
ком наукової школи є професор В.М.Сало.
науковці кафедри працюють над вирішен�
ням таких проблем: обґрунтування пара�
метрів робочих органів машин для
подрібнення рослинних решток та об�
робітку ґрунту; обґрунтування параметрів
робочих органів посівних машин; обґрун�
тування параметрів робочих органів пнев�
морешітних зернових сепараторів; обґрун�
тування параметрів робочих органів ма�
шин для змішування кормів.

Протягом тільки останніх двох нав�
чальних років співробітниками кафедри
сільськогосподарського машинобуду�
вання опубліковано шість навчальних
посібників. Підготовлено 18 методичних
вказівок для виконання лабораторних і
практичних робіт. Результати
дослідницької роботи викладачів та
співробітників кафедри за 2017�19 роки
висвітлено у 183�х наукових працях, се�
ред яких: дві монографії, шість статей у
виданнях, цитованих у наукометричних

базах Scopus і Web of Science, 23 статі у
фахових виданнях України та закордон�
них країн, 115 матеріалів і тез науково�
практичних конференцій. Результати
досліджень пройшли апробацію на 15�и
науково�практичних конференціях.

Також під час пленарного засідання
було презентовано доповіді "Наукове
забезпечення інноваційного розвитку
АПК Кіровоградщини" (доповідач � ди�
ректор Інституту сільського господар�
ства Степу НААН України Ігор Семеня�
ка); "Деякі закономірності існування та
розвитку систем" (доповідач � професор
Володимир Ветохін, Полтавська дер�
жавна аграрна академія); "No�till: пере�
ваги чи проблеми?" (доповідач � завіду�
вач кафедри загального землеробства
ЦНТУ Микола Мостіпан) та інш. 

Загалом робота XІІ Міжнародної на�
уково�практичної конференції "Пробле�
ми конструювання, виробництва та екс�
плуатації сільськогосподарської
техніки" тривала в п'яти секціях: 

"Конструювання та виробництво
сільськогосподарської техніки. Моделю�
вання та механіко�технологічні пробле�
ми вдосконалення робочих процесів
сільськогосподарських машин"; "Ме�
ханізація та автоматизація сільськогос�
подарського виробництва, переробки та
зберігання сільськогосподарської про�
дукції. Проблеми машиновикористання
сільськогосподарської техніки"; "Підви�
щення надійності машин та технічного
сервісу в умовах реформування АПК";
"Тертя і зношування в сільськогоспо�
дарській техніці"; "Агрономія".

За підсумками науково�практичної
конференції "Проблеми конструювання,
виробництва та експлуатації сільського�
сподарської техніки" передбачена
публікація матеріалів конференції у
електронному збірнику тез доповідей. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Наукові тренди
сільськогосподарського
машинобудування
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Новий етап

міжнародного визнання

наукових журналів ЦНТУ
УУссіі  ттррии  ннааууккооввиихх  ффааххооввиихх  ззббііррннииккаа  ЦЦеенн��

ттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттеехх��
ннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ввннеессеенноо  ддоо  ппееррееллііккуу
ннааууккооввооїї  ппееррііооддииккии  IICC  JJoouurrnnaall  MMaasstteerr  LLiisstt
ммііжжннааррооддннооїї  ннааууккооммееттррииччннооїї  ббааззии  IInnddeexx
CCooppeerrnniiccuuss  ((ППооллььщщаа))..  ППеерршш  ззаа  ввссее,,  ццее
ссввііддччииттьь  ппрроо  ввііддппооввііддннііссттьь  ннааууккооввиихх  ввии��
ддаанньь  ЦЦННТТУУ  ввииссооккиимм  ввииммооггаамм  ммііжжннааррооддннооїї
ннааууккооммееттррииччннооїї  ббааззии..  

Index Copernicus (IC) � цифрова науко�
метрична база даних наукових установ, на�
укових видань і проектів. Ця база, що отри�
мала свою назву на честь вченого Миколи
Коперника, була створена в 1999 році.
Платформа Index Copernicus щорічно
здійснює детальну експертизу журналів,
включених до цієї бази даних та присвоює
виданням власний імпакт�фактор. Один з
інструментів Index Copernicus, що дозво�
ляє працювати з науковими періодичними
виданнями � розділ IC Journals Master List,
який індексує понад 5000 наукових жур�
налів з усього світу. Перед тим, як додати
наукове видання до IC Journals Master List,
керуюча компанія здійснює оцінювання
журналу, яке базується на більш ніж 100
критеріях. Журнали, які проходять процес
оцінки, отримують показник Index
Copernicus Value (ICV), який відображає
рівень розвитку журналу.

Як зазначається на порталі Index
Copernicus, Показник ICV використо�
вується в діяльності: видавців наукових
журналів � щоб ознайомитися з оцінкою
даного наукового журналу; науковців � які
хочуть отримати інформацію про те, в яких
журналах публікувати наукові статті, а які
журнали варто прочитати, щоб отримати
достовірну інформацію, необхідну для про�
ведення наукових досліджень; наукових
підрозділів, зацікавлених в отриманні
інформації про сильні і слабкі сторони
журналів, опублікованих в даному науко�
вому підрозділі, що важливо при прове�
денні періодичної оцінки наукових
співробітників.

Чим вище значення ICV, тим більша
ймовірність того, що журнал буде в май�
бутньому: збільшувати цитованість
опублікованих статей, отримувати все
більш і більш високі оцінки в рамках про�
ведених оцінок журналів, отримувати все
більше цікавих рукописів з величезним
потенціалом, які будуть помічені науковим
співтовариством, залучати визнаних ав�
торів і рецензентів.

Три наукові видання Центральноук�
раїнського національного технічного
університету прийшли оцінювання
спеціалістами наукометричної бази Index
Copernicus та отримали власні Index
Copernicus Value: фаховий збірник "Цент�
ральноукраїнський науковий вісник. Еко�

номічні науки" (ICV 86,10 одиниць); за�
гальнодержавний міжвідомчий науково�
технічний збірник "Конструювання, вироб�
ництво та експлуатація сільськогоспо�
дарських машин" (ICV 80,43); фаховий
збірник "Центральноукраїнський науко�
вий вісник. Технічні науки" (ICV 87,88).

Якщо перевести в рейтингові показни�
ки, то збірник "Центральноукраїнський на�
уковий вісник. Технічні науки" посідатиме
128 місце серед 921 українських науко�
вих видань, які подали анкети на індексу�
вання в базі Index Copernicus, пройшли
оцінювання та включені до переліку ICI
Journals Master List; збірник "Центрально�
український науковий вісник. Економічні
науки" посідатиме 160 місце, "Загально�
державний міжвідомчий науково�
технічний збірник. Конструювання, вироб�
ництво та експлуатація сільськогоспо�
дарських машин" � 259 місце. 

Голови редакційних колегій наукових
фахових видань ЦНТУ: професор М.І.Чер�
новол, професор Н.С.Шалімова; заступни�
ки голів: професор В.М.Сало, професор
С.І.Осадчий, професор В.В.Аулін.
Відповідальні секретарі видань: доценти
С.М.Лещенко, І.А.Березюк, О.В. Кузик,
І.В.Смірнова, М.В.Бугаєва; технічний сек�
ретар: провідний фахівець методично�ор�
ганізаційного відділу ЦНТУ В.В.Будулатій.
Координатор проекту з удосконалення на�
укових видань університету � проректор з
наукової роботи, професор О.М.Левченко. 

Крім цього, збірник "Центральноук�
раїнський науковий вісник. Економічні на�
уки" знову включено до наукометричної
бази Central and Eastern European Online
Library, яка є провідним он�лайн ресурсом
академічних журналів та книг з гуманітар�
них та соціальних наук з Центральної та
Східної Європи. А загалом цей збірник
індексується вже шістьма базами науко�
вої періодики!

Як повідомив проректор із наукової ро�
боти ЦНТУ, професор Олександр Левченко,
включенню університетських збірників до
міжнародних наукометричних баз переду�
вав кропіткий підготовчий процес, який
тривав майже чотири роки! 

"Піонером" процесу був збірник, який
тоді ще мав назву "Наукові праці Кіровог�
радського національного технічного
університету. Економічні науки". В 2014
році головним редактором економічного
наукового збірника ЦНТУ стала професор
Наталія Шалімова, після чого почалась ро�
бота з приведення рівня збірника до ви�
мог міжнародних наукометричних баз. 

Серед ключових вимог: обов'язкове
анонімне ("сліпе") рецензування статей, у
тому числі � представниками іноземних ус�
танов та організацій; наявність в ре�

дакційній колегії закордонних науковців;
певна частка публікацій від іноземних вче�
них; певна частка публікацій іноземними
мовами тощо. (За останні роки наукові
збірники ЦНТУ вийшли на показник при�
близно 30% публікацій англійською мовою). 

Останнім часом, як розповів проректор
із наукової роботи Олександр Левченко,
досвід та напрацювання з удосконалення
університетського економічного фахового
збірника було перенесено й на технічні
наукові збірники ЦНТУ, результатом чого
стало включення усіх трьох наукових
збірників Центральноукраїнського націо�
нального технічного університету до пе�
реліку наукової періодики IC Journals
Master List відомої та рейтингової баз
Index Copernicus. 

"Для нашого університету це дуже пози�
тивний сигнал, � говорить професор Олек�
сандр Левченко. � Index Copernicus � це ав�
торитетний ресурс, який визнається в на�
уковому світі. Багато вчених хочуть публіку�
ватися в журналах, які входять до Index
Copernicus. Той факт, що всі три наукові
збірники ЦНТУ пройшли оцінювання
спеціалістами такої наукометричної бази як
Index Copernicus, збільшить рейтинги, пре�
стижність та рівень конкурентоспромож�
ності наших видань. 

Наукові публікації � один з критеріїв
оцінювання дослідницької роботи універ�
ситету. Наявність усіх збірників в міжна�
родних наукометричних базах свідчить про
фаховий рівень редколегії збірок, про по�
тенціал науковців університету, які можуть
забезпечити вихід таких фахових збірок". 

Також можна відзначити, що в рейтингу
фахових видань України "Бібліометрика ук�
раїнської науки" відділу бібліометрії і на�
укометрії СІАЗ Національної бібліотеки Ук�
раїни імені В.І.Вернадського збірник ЦНТУ
"Центральноукраїнський науковий вісник.
Економічні науки" посідає 64�те місце з
650�ти фахових наукових журналів України.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв  
ззаа  ііннффооррммаацціієєюю  ммееттооддииччнноо��оорр��

ггааннііззааццііййннооггоо  ввііддддііллуу  ЦЦННТТУУ



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа14 CТОР.

ВВ  ІІІІІІ  ккооннккууррссіі  33DD��ммооддееллюювваанннняя  ЦЦННТТУУ
ввззяяллаа  ууччаассттьь  ннааййббііллььшшаа  ккііллььккііссттьь  ууччаассннииккіівв
ззаа  ввеессьь  ччаасс  ппррооввееддеенннняя  ззммааггаанньь  ��  1100  ссттуу��
ддееннттіівв,,  аа  ссаамм  ккооннккууррсс  ввииййшшоовв  ззаа  ммеежжіі  ообб��
ллаассннооггоо  ццееннттрруу,,  ооссккііллььккии  ззаа  ппееррееммооггуу  ззммаа��
ггааллииссьь  ннее  ллиишшее  ппррееддссттааввннииккии  ннаашшооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ттаа  ККррооппииввннииццььккооггоо  ііннжжееннеерр��
ннооггоо  ккооллеедджжуу  ЦЦННТТУУ,,  аа  йй  ссттууддееннттии  ССввііттллоо��
ввооддссььккооггоо  ппооллііттееххннііччннооггоо  ккооллеедджжуу  ттаа  ООллеекк��
ссааннддррііййссььккооггоо  ппооллііттееххннііччннооггоо  ккооллеедджжуу..

Організаторами конкурсу традиційно ви�
ступили кафедра металорізальних верстатів
та систем і кафедра технологій машинобуду�
вання механіко�технологічного факультету
Центральноукраїнського національного
технічного університету. Як розповів завка�
федрою металорізальних верстатів та сис�
тем Андрій Гречка, ще з часів самого першо�
го конкурсу організатори планували розши�
рювати коло учасників. Нарешті, в поточно�
му навчальному році прийшли до запро�
шення студентів не лише з закладів освіти
Кропивницького, а й зі Світловодська та
Олександрії (приїхали учасники конкурсу,
викладачі та групи підтримки). 

Вітаючи учасників та гостей ІІІ конкурсу
3D�моделювання, завкафедрою техно�
логій машинобудування, професор Іван
Павленко закликав молодь поступати
після коледжу до закладів вищої освіти й
вдумливо обирати собі спеціальність. "По�
дивіться, наскільки інтенсивно розвива�
ються наука, технології, виробництво, � го�
ворить Іван Іванович Павленко. � Темпи
фантастичні! Люди та виробництва, які не
встигатимуть за таким розвитком, опи�
няться в складній ситуації. Я впевнений, з
роками багато хто з вас створить власне
підприємство, і готуватися до цього
потрібно вже зараз. 

Перед вами великий перелік спеціаль�
ностей, які ви можете обирати. Але
потрібно дивитися наперед, передбачити,
які спеціальності будуть потрібні через
декілька років? Точно можна сказати, що
будуть затребувані спеціальності,
пов'язані з комп'ютерним моделюван�
ням, робототехнікою (без роботів немає
майбутнього), програмуванням, автомати�
зацією тощо. Тобто, люди, які зараз обе�
руть інженерну спеціальність, матимуть

перспективу в подальшому житті. Наші ка�
федри мають хорошу навчальну базу,
кваліфікованих викладачів, студентів ми
навчаємо на пристойному рівні, зокрема,
даємо добру комп'ютерну підготовку". 

Для участі у конкурсі 3D�моделювання
ЦНТУ кожен з чотирьох навчальних за�
кладів мав можливість заявити, щонаймен�
ше, одну команду з двох студентів. Кропив�
ницький інженерний коледж ЦНТУ скорис�
тався можливістю заявити дві команди. 

Отже, за перемогу у конкурсі боролися
десятеро студентів: Сергій Заїка, Михайло
Кретевич (Олександрійський політех�
нічний коледж); Антон Чайка, Богдан Гри�
горенко (Кропивницький інженерний ко�
ледж ЦНТУ); Євген Гребенчук, Денис Ка�
зарін (Кропивницький інженерний коледж
ЦНТУ); Михайло Білий, Богдан Завго�
родній (ЦНТУ); Богдан Городницький,
Олександр Живолуп (Світловодський
політехнічний коледж).

Цього року конкурсне завдання скла�
далось із двох етапів: учасники мали ство�
рити 3D�модель кришки корпусу редукто�
ра, та зібрати весь механізм редуктора,
який складався з 22�х деталей (решту де�
талей учасники конкурсу отримали в гото�
вому вигляді). 

Як повідомив завкафедрою мета�
лорізальних верстатів та систем Андрій
Гречка, цього разу ніхто з учасників не ви�
конав завдання достроково, отже, журі
оцінювало ступінь готовності завдання.
Оцінювало в комплексі: стадію зборки
вузла та розробку 3D�моделі кришки кор�
пусу. До речі, кришка корпусу мала більше
40 елементів побудови, тому вважається
деталлю підвищеною складності. Дехто з
учасників зробив кришку, але не встиг
провести зборку вузла, дехто виконав
зборку, але недоробив кришку. Найкраще
з завданням упорався студент Кропив�
ницького інженерного коледжу ЦНТУ Ан�
тон Чайка, який виконав зборку редукто�
ра та створив модель кришки, яка не є іде�
альною, але працює. 

Срібний призер ІІІ конкурсу 3D�моде�
лювання Сергій Заїка (Олександрійський
політехнічний коледж) та бронзовий при�
зер Богдан Завгородній (ЦНТУ) також
зібрали механізм редуктора, але трохи не
встигли доробити кришку корпусу. 

Обидва представника Світловодського
політехнічного коледжу: Богдан Город�
ницький і Олександр Живолуп повністю
зібрали механізм редуктора, тому журі
присудило Світловодському коледжу пере�
могу в командному заліку конкурсу. 

Переможець ІІІ конкурсу 3D�моделю�
вання ЦНТУ, студент Кропивницького
інженерного коледжу Антон Чайка вивчає
тримірну графіку лише другий рік. До по�
чатку навчання в коледжі взагалі не за�
хоплювався 3D�моделюванням, але коли
спробував � одразу зацікавився. В роботі
з 3D�графікою Антону найбільше подо�
бається перетворювати плоскі зображен�
ня креслень в тривимірні моделі та фігури. 

Всі призери отримали нагороди: грамо�
ти, премії та ексклюзивні медалі, виготов�
лені на фрезерному верстаті кафедри ме�
талорізальних верстатів та систем. 

Фотографії конкурсу можна перегляну�
ти в альбомі на сторінках ЦНТУ в соціаль�
них мережах.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв

Третій університетський – перший
міжміський
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ііннжжееннееррнниийй  ккооллеедджж  ЦЦееннттррааллььннооуукк��
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ппррооввіівв  ввііййссььккооввоо��ппааттррііоотт��
ииччнниийй  ккооннккууррсс  ссеерреедд  ссттууддееннттссььккиихх  ккоо��
ммаанндд  ззааккллааддіівв  ввиищщооїї  ооссввііттии  ооббллаассннооггоо
ццееннттрруу  ""ЗЗааххиисснниикк  УУккррааїїннии""..  ККІІКК  ЦЦННТТУУ
ттррааддииццііййнноо  ввииссттууппааєє  оодднниимм  іізз  ссппііввоорр��
ггааннііззааттоорріівв  ддааннооггоо  ккооннккууррссуу..  ЦЦььооггоо  ррооккуу
вв  ззммааггаанннняяхх  ввззяяллии  ууччаассттьь  ккооммааннддии  ддеессяя��
ттии  ЗЗВВОО  ККррооппииввннииццььккооггоо..  

Студентський конкурс "Захисник Ук�
раїни" приурочено до Дня захисника Ук�
раїни та Дня українського козацтва. В
організації та проведенні конкурсу
(окрім інженерного коледжу) були
задіяні управління молоді та спорту
міської ради міста Кропивницький,
військова частина А0680, Громадська
організація "Центр оперативно�тактич�
ної підготовки "Цитадель". 

Як зазначив директор Кропив�
ницького інженерного коледжу Цент�
ральноукраїнського національного
технічного університету Микола Сторо�
жук, проведення такого конкурсу зу�
мовлене часом: "В країні шостий рік йде
війна. Готуватися до того, щоб у ворога
не виникало навіть бажання підняти ру�
ку на нашу суверенність, � серйозна й
відповідальна справа. Дякую вам, ва�
шим навчальним закладам, за те, що
відгукнулися й підтримали нашу
ініціативу, й разом з нами берете участь
у цих змаганнях. Нам приємно, що спра�
ва, яку розпочав наш коледж, має про�
довження вже п'ятий рік поспіль".

На конкурс "Захисник України"�2019
заявились десять команд (склад кожної
команди: три хлопця і три дівчини плюс
запасні гравці), які представляли на�
ступні заклади освіти: Центральноук�
раїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винни�
ченка; Центральноукраїнський
національний технічний університет;
льотна академія Національного
авіаційного університету; Кропив�
ницький інститут приватного ЗВО
"Університет сучасних знань"; Кропив�
ницький інститут державного та муніци�

пального управління; Кіровоградський
медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна; Кро�
пивницький коледж харчування та
торгівлі; Кропивницький коледж ме�
ханізації сільського господарства; Кіро�
воградський будівельний коледж; Кро�
пивницький інженерний коледж Цент�
ральноукраїнського національного
технічного університету. 

Команди виконували шість завдань
конкурсу. "Історичне" завдання � три за�
питання з історії Українського війська.
"Спортивне" завдання: підтягування на
перекладині для хлопців та підтягуван�
ня на брусах для дівчат; а також команд�
не перетягування канату. Завдання
"Перша долікарська допомога" � демон�
страція студентами інструктору з тактич�
ної медицини ГО "Центр оперативно�
тактичної підготовки "Цитадель" вміння
та правильності у накладанні кровос�
пинних джгутів і шин при переломах
кісток, визначення ознак життя людини.

Завдання "Силове" � піднімання та пе�
рекидання (кантування) автомобільних
шин на визначену відстань. Завдання
"Стрілецьке" � вправи на розбирання�
збирання зброї на час та стрільба в
стрілецькому тирі коледжу по мішенях.
Завдання "На влучність" � виконання
вправи з метання ножів по мішені. 

Призери конкурсу визначались за су�
мою балів за усіма завданнями. За
підсумками змагань, перше місце
військово�патріотичного конкурсу се�
ред студентських команд закладів ви�
щої освіти обласного центру "Захисник
України"�2019 посіла команда Кропив�
ницького інженерного коледжу Цент�
ральноукраїнського національного
технічного університету. 

Склад команди КІК ЦНТУ: Владислав
Рачинський (група А18 1/9); Володимир
Тарасов (група А18 1/9); Микола Пере�
валов (група М17 1/9); Ярина Дубина
(група А18 1/9); Надія Вороняну (БЕ19
1/9); Катерина Пилипенко (БЕ19 1/9).
Також в змаганнях брала участь коман�
да Центральноукраїнського національ�
ного технічного університету: Олександр
Філіпов (група АІ�18, агротехнічний фа�
культет); Павло Маркідов (група АІ�16,
АТФ); Максим Пронь (група КІ�18, ме�
ханіко�технологічний факультет);
Вікторія Лапша (група МК�17, факультет
обліку та фінансів); Юлія Піскарьова (АГ�
19, АТФ); Дар'я Сокуренко (МЕ�17, фа�
культет економіки та менеджменту); Ілля
Касяненко (група Кі�19�3СК, МТФ); Жан�
на Грязнова (група МЕ�17, ФЕМ). 

Детальний фотозвіт конкурсу "Захис�
ник України"�2019 можна переглянути
в альбомі на сторінках університету в
соціальних мережах. 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

Ювілейний конкурс

“Захисник України” в

інженерному коледжі ЦНТУ



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа16 CТОР.

ВВ  22001188��1199  ннааввччааллььннооммуу  ррооцціі  ЦЦННТТУУ
ллііддииррууєє  вв  ррееггііоонніі  ззаа  ккііллььккііссттюю  ппррииззеерріівв
ВВссееууккррааїїннссььккиихх  ккооннккууррссіівв  ссттууддееннттссььккиихх
ннааууккооввиихх  ррооббіітт::  1100  ппррииззеерріівв,,  ввттррииччіі  ббііллььшшее,,
ннііжж  ммааююттьь  іінншшіі  ззааккллааддии  ввиищщооїї  ооссввііттии  ообб��
ллаассттіі..  ЗЗаа  ммииннууллиийй  ннааввччааллььнниийй  рріікк  уу  ннааууккоо��
ввоо��ддоосслліідднніійй  ррооббооттіі  ввззяяллии  ууччаассттьь  882222  ссттуу��
ддееннттии  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннаалльь��
ннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу..  332277  ссттуу��
ддееннттіівв  ддооддааттккооввоо  ннааввччааллииссьь  уу  2200��ттии  ннааууккоо��
ввиихх  ггууррттккаахх,,  щщоо  ддііююттьь  ппррии  ккааффееддрраахх  ЦЦННТТУУ..  

Протягом 2018�19 навчального року
895 студентів та магістрантів ЦНТУ взяли
участь в 10�ти міжнародних наукових кон�
ференціях, в 15�ти всеукраїнських науко�
вих конференціях, одній обласній та трьох
конференціях університетського рівня.
Загалом, студентами ЦНТУ було підготов�
лено 1218 доповідей конференцій, 67 з
них було заслухано на міжнародних кон�
ференціях і 250 � на всеукраїнських. 

Кращі науково�дослідні роботи сту�
дентів Центральноукраїнського націо�
нального технічного університету подава�
лись на 13�ть Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт із галузей
знань та спеціальностей, що проходили в
2018�19 навчальному році. Десять з них
вибороли призові місця. 

Зокрема, авторами призових робіт ста�
ли студенти: Ткач Анатолій, диплом ІІІ сту�
пеня (спеціальність Всеукраїнського кон�
курсу студентських наукових робіт � "Ма�
теріалознавство", науковий керівник �
Олександр Володимирович Кузик); Трикін
Денис, диплом ІІІ ступеня (спеціальність �
"Галузеве машинобудування", науковий
керівник � Володимир Анатолійович Оно�
па); Черніков Ігор, диплом ІІІ ступеня
(спеціальність � "Енергетика", науковий
керівник � Петро Григорович Плєшков); Ко�
тиш Павло, диплом ІІІ ступеня
(спеціальність � "Електричні машини і апа�
рати", науковий керівник � Петро Григоро�
вич Плєшков); Ковальчук Віталій, диплом ІІІ
ступеня (спеціальність � "Автоматизація та
комп'ютерно�інтегровані технології", науко�
вий керівник � Сергій Іванович Осадчий);
Грабчак Володимир, диплом ІІІ ступеня
(спеціальність � "Агроінженерія", науковий
керівник � Ігор Миколайович Осипов);
Черняєв Дмитро, диплом ІІ ступеня
(спеціальність � "Транспортні технології",
науковий керівник � Сергій Миколайович
Лещенко); Довгий Олександр, диплом ІІІ
ступеня (спеціальність � "Транспортні техно�
логії", науковий керівник � Віктор Васильо�
вич Аулін); Антощенко Єлизавета, диплом
ІІІ ступеня (спеціальність � "Транспортні си�
стеми", науковий керівник � Віктор Васи�
льович Аулін); Владика Маріанна, диплом
ІІІ ступеня (спеціальність � "Облік і оподат�
кування", науковий керівник � Алла Мико�
лаївна Лисенко).

Динаміка останніх п'яти років участі
студентів Центральноукраїнського
національного технічного університету у

Всеукраїнських студентських олімпіадах
та у Всеукраїнських конкурсах сту�
дентських наукових робіт засвідчує
стабільно високі результати представ�
ників ЦНТУ. В період з 2015 по 2019 роки
студенти нашого навчального закладу ви�
бороли 10, 11, 14, 14, 16 призових місць
Всеукраїнських студентських олімпіад, а
також 8, 5, 7, 4, 10 призових місць Всеук�
раїнських конкурсів студентських науко�
вих робіт, відповідно. 

Крім цього, представники Центрально�
українського національного технічного
університету вибороли найбільше призо�
вих місць Всеукраїнської студентської
олімпіади у порівняні з представниками
інших закладів вищої освіти нашого
регіону. На рахунку студентів ЦНТУ 15 при�
зових місць (минулого року � 14) індивіду�
ального заліку та одна загальнокомандне
перше місце.

Студенти закладів вищої освіти нашого
обласного центру вибороли 25 призових
місць ІІ туру Всеукраїнської студентської
олімпіади, з них на рахунку представників
Центральноукраїнського національного
технічного університету майже 60% наго�
род, які дісталися студентам усіх ЗВО Кіро�
воградщини. 

Участь у ІІ турі Всеукраїнської сту�
дентської олімпіади 2018�19 навчального
року взяли 89 студенти Центральноук�
раїнського національного технічного
університету. Призові місця посіли на�
ступні студенти ЦНТУ:

ІІ  ммііссццее
Марина Лекарь, група ГМ(СМ)�16�3СК,

кафедра сільськогосподарського машино�
будування, агротехнічний факультет.
Спеціальність олімпіади: "Машини та об�
ладнання сільськогосподарського вироб�
ництва" (науковий керівник � доц. Дмитро
Петренко);

Єлизавета Антощенко, група ТТ�18�
2СК, кафедра експлуатації та ремонту ма�
шин, факультет будівництва та транспорту.
Спеціальність олімпіади: "Транспортні тех�
нології та засоби в агропромисловому
комплексі" (науковий керівник � проф.
Віктор Аулін);

Артем Єрмолаєв, група АТ�18М�1.4, ка�
федра експлуатації та ремонту машин, ФБТ.
Дисципліна олімпіади: "Ремонт машин" (на�
уковий керівник � доц. Ігор Шепеленко);

Іван Федусов, група АТ�19�2СК, кафед�
ра експлуатації та ремонту машин, ФБТ.
Дисципліна олімпіади: "Інтегровані транс�
портні системи" (науковий керівник �
проф. Віктор Аулін).

ІІІІ  ммііссццее
Микола Мандрицький (два призових

місця), група ПМ�15 кафедра сільськогос�
подарського машинобудування, АТФ.
Спеціальність олімпіади: "Процеси, маши�
ни та обладнання агропромислових
підприємств" (науковий керівник � доц.
Сергій Лещенко), спеціальність олімпіади:

"Механізація сільського господарства"
(науковий керівник � Руслан Кісільов);

Дмитро Андрусенко, група АТ�17, кафе�
дра експлуатації та ремонту машин, ФБТ.
Дисципліна олімпіади: "Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання"
(науковий керівник � доц. Іван Василенко); 

Василь Вербицький, група МЗ�17В, ка�
федра експлуатації та ремонту машин,
ФБТ. Спеціальність олімпіади: "Відновлен�
ня та підвищення зносостійкості деталей і
конструкцій" (науковий керівник � проф.
Віктор Аулін).

ІІІІІІ  ммііссццее
Денис Подфігурний, група МБ(СМ)�15,

кафедра сільськогосподарського машино�
будування, АТФ. Спеціальність олімпіади:
"Обладнання переробних і харчових ви�
робництв" (науковий керівник � доц.
Олексій Васільковський); 

Андрій Лєщик, група МБ(СМ)�15, кафе�
дра сільськогосподарського машинобуду�
вання, АТФ. Дисципліна олімпіади: "Осно�
ви охорони праці" (науковий керівник �
доц. Петро Лузан);

Дмитро Головченко, група АГ�16, кафе�
дра загального землеробства, АТФ. Дис�
ципліна олімпіади "Грунтознавство" (на�
уковий керівник � доц. Лариса Сало);

Владислав Снісаренко, група АІ�15, ка�
федра загального землеробства, АТФ.
Спеціальність олімпіади: "Агрономія" (на�
уковий керівник � проф. Федір Топольний);

Катерина Осадча, група ЕО�15, кафед�
ра екології і охорони навколишнього сере�
довища, АТФ. Дисципліна олімпіади "Еко�
логічна безпека" (науковий керівник �
доц. Людмила Коломієць);

Тарас Грачов, група АТ�16, кафедра експлу�
атації та ремонту машин, ФБТ. Спеціальність
олімпіади: "Транспортні технології та засоби в
агропромисловому комплексі" (науковий
керівник � доц. Дмитро Голуб);

Ігор Трач, група АТ�18�3СК, кафедра ек�
сплуатації та ремонту машин, ФБТ. Дис�
ципліна олімпіади: "Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання"
(науковий керівник � доц. Іван Василенко). 

Крім цього, група студентів кафедри
обробки металів тиском та спецтехнологій
механіко�технологічного факультету ЦНТУ
виграла перше загальнокомандне місце
олімпіади з дисципліни "Обладнання та
технології пластичного формування кон�
струкцій машинобудування" спеціальності
"Прикладна механіка". Склад команди:
В.Шиптенко (група ОТ�18 М1.4), А.Бешик�
Морозик � (група ОТ�18 М1.4), О.Юшко �
(група ОТ�18 М1.4), О.Шийко (група
ПМ(ОТ)�16�3СК). Наукові керівники сту�
дентів�переможців: проф. Віктор Носулен�
ко, проф. Віктор Боков, доц. Олег Сіса,
доц. Віталій Шмельов. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ммееттооддииччнноо��оорр��
ггааннііззааццііййннооггоо  ввііддддііллуу  ЦЦННТТУУ

75% призерів українських студентських

наукових конкурсів з Кропивницького –

студенти ЦНТУ
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ВВ  ссееррееддиинніі  ллииссттооппааддаа  ббууллоо  ззііггрраанноо

ффііннаалл  ссттууддееннттссььккооггоо  ттууррнніірруу  зз  ффууттззааллуу,,
яяккиийй  ззааввеерршшуувваавв  ззммааггааллььннуу  ппррооггррааммуу
ссппааррттааккііааддии  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ссее��
рреедд  ссттууддееннттссььккиихх  ккооммаанндд  ффааккууллььттееттіівв
22001199//2200  ннааввччааллььннооггоо  ррооккуу..  ППооллооввииннуу
ззммааггаанньь  ссппааррттааккііааддии  ввииггррааллии  ссттууддееннттии  ффаа��
ккууллььттееттуу  ааввттооммааттииккии  ттаа  ееннееррггееттииккии,,  ппррооттее
ццььооггоо  ввиияяввииллооссьь  ннееддооссттааттннььоо  ддлляя  ппееррееммоо��
ггии  вв  ззааггааллььннооммуу  ззааллііккуу  ффааккууллььттееттіівв..  

Змагання з шашок виграла команда
агротехнічного факультету, яка набрала
14 очок з 15�ти можливих у п'яти
партіях. Друге місце посіла команда фа�
культету автоматики та енергетики (8
очок), третє � команда факультету обліку
та фінансів (7,5 очок).

Склад команди агротехнічного фа�
культету (шашки): В.Демяненко, В.Мар�
ченко, Ю.Піскарьова, А.Пасічник. 

Склад команди факультету автомати�
ки та енергетики (шашки): Д.Шимко,
О.Пархомовський, А.Дудченко. 

Склад команди факультету обліку та
фінансів (шашки): Луньов, Бока, С.Цуркан.

******
Турнір з шахів виграла команда фа�

культету автоматики та енергетики (11
очок), друге місце у команди агро�
технічного факультету (9,5 очок), третє �
у команди факультету економіки та ме�
неджменту (8 очок). 

Склад команди факультету автомати�
ки та енергетики (шахи): Д.Шимко,
О.Пархомовський, А.Дудченко.

Склад команди агротехнічного фа�
культету (шахи): О.Клюшта,
А.Гвардіонов, Ю.Піскарьова,
В.Колісник. 

Склад команди факультету економіки
та менеджменту (шахи): В.Проквас,
Є.Шаповал, А.Несенко, С.Сирота. 

******
Баскетбольні змагання універси�

тетської спартакіади виграла збірна ко�
манда механіко�технологічного факуль�
тету (на фото), ІІ місце турніру в активі
команди агротехнічного факультету, ІІІ
місце посіла команда факультету
будівництва та транспорту. 

Чемпіони ЦНТУ з баскетболу 3х3 спар�
такіади 2019�20 навчального року, ко�
манда механіко�технологічного факульте�
ту: Дмитро Родін, Дмитро Пархоменко,
Ярослав Білан, Богдан Мілончиков. 

Склад команди агротехнічного фа�
культету (баскетбол): Єгор Мигаленко,
Михайло Граур, Денис Стригун, Єгор
Любченко, Ігор Гайченя. 

Склад команди факультету будівниц�
тва та транспорту (баскетбол): Максим
Литовка, Яків Слуцький, Влад Носик, Та�
хир Ягупов. 

******
Змагання з настільного тенісу вигра�

ла команда агротехнічного факультету;
друге місце у команди факультету еко�
номіки та менеджменту, трете місце
посіла команда механіко�технологічно�
го факультету. 

Склад команди агротехнічного факуль�
тету (настільний теніс): Павло Меркідов,
Денис Стригун, Вікторія Демчик. 

Склад команди факультету економіки
та менеджменту (настільний теніс): Дми�
тро Передерієнко, Олександр Скля�
ревський, Юлія Цветік. 

Склад команди механіко�техно�
логічного факультету (настільний теніс):
Антон Мороз, Ілля Касаненко, Анастасія
Абашина.

******
Волейбольний турнір виграла збірна

факультету автоматики та енергетики, на
другому місці фінішувала команда агро�
технічного факультету, на третьому � збірна
факультету будівництва та транспорту. 

Склад команди факультету автомати�
ки та енергетики (волейбол): Артем Три�
бунський, Віктор Косенко, П.Бабчук, Да�
нило Бомко, О.Монастирський, В.Здоб�
нов, О.Тикул, Ярослав Іщак. 

Склад команди агротехнічного фа�
культету (волейбол): Ігор Гайченя, Юлія
Піскарьова, Одександр Курлюк, Арсен
Надтока, Павло Маркідов, Віктор Демя�
ненко, Денис Нельга, Денис Стригун,
Вікторія Демчик. 

Склад команди факультету будівниц�
тва та транспорту (волейбол): Микита
Грузіншь, Яків Слуцький, О.Домбський,
Андрій Колодєєв, Ілля Головченко, Мак�
сим Латовка, Владислав Носик, Андрій
Односум. 

******
Нарешті, заключний турнір сту�

дентської спартакіади ЦНТУ, змагання з
футзалу, виграла збірна факультету авто�
матики та енергетики. На другому місці
футбольних змагань збірна агротехнічно�
го факультету, на третьому � команда фа�
культету будівництва та транспорту. 

Склад команди факультету автомати�
ки та енергетики (футзал): Олександр

Кузь, Віталій Глодін, Сергій Барбанов,
Василь Барабаш, Олександр Пітель,
О.Монастирський, Павло Кущенко, Угур
Гасанов, Саід Єрташев, Андрій Жердій. 

Склад команди агротехнічного фа�
культету (футзал): Дмитро Головченко,
Михайло Граур, Віктор Кузмич, Т.Каса�
пенко, Олександр Легкошерст, Богдан
Пророк, Олексій Погорілий, Ярослав Ту�
пицький, Володимир Долянчук, Артем
Москаленко, Максим Федченко. 

Склад команди факультету будівниц�
тва та транспорту (футзал): Андрій Одно�
сум, Яків Слуцький, Микита Грузіншь,
Андрій Колодєєв, Віталій Притуляк,
Сергій Зайченко, Дмитро Лохтіонов,
Тахір Ягупов, Вадим Чабанов. 

******
За перемогу в кожному окремому

турнірі команда отримувала 7 балів, за
друге місце � 5 балів, за третє � 4 бали,
за четверте � 3 бали тощо.

За підсумками спартакіади три з ше�
сти видів змагальної програми виграли
студенти факультету автоматики та
енергетики (футзал, волейбол, шахи);
двічі перемогу святкували студенти аг�
ротехнічного факультету: шашки та
настільний теніс; а в турнірі з баскетбо�
лу 3х3 перемогла збірна механіко�тех�
нологічного факультету. 

Завдяки більшій кількості других
місць спартакіади (чотири з шести!) в
загальному заліку на першому місці
спартакіаду завершили студенти агро�
технічного факультету � 34 бали; студен�
ти ФАЕ в сумі набрали 30 балів. 

Долю третього місця спартакіади
2019/20 навчального року взагалі
вирішив один бал: команда ФБТ випе�
редила в турнірній таблиці команду МТФ
з рахунком 21:20. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  
ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ЦЦННТТУУ

Хто переміг у
спартакіаді студентів
ЦНТУ?
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Магістрант кафедри економіки, ме�
неджменту та комерційної діяльності
Центральноукраїнського національного
технічного університету Рустам Рахман�
кулов завоював бронзову медаль на IX
чемпіонаті світу з бойового Дзю�Дзюцу
(Combat Ju�Jutsu), який проходив в
Києві 19�го жовтня.

Як раніше повідомлялось на сайті
ЦНТУ, Рустам Рахманкулов виборов
путівку на чемпіонат світу з Combat Ju�
Jutsu під час чемпіонату України серед до�
рослих та юніорів (22�23 червня, Ірпінь,
Київська область). На тих змаганнях
магістрант ЦНТУ виборов срібну медаль,
а путівки на чемпіонат світу отримували
усі фіналісти кожної вагової категорії

Для довідки: бойове дзю�дзюцу �
комплексна система підготовки сило�
вих структур багатьох країн світу, що ви�
никла в арміях США та Великобританії
як спеціалізована система для загонів
спецпризначення. Крім цього, Combat
Ju�Jutsu розвивається як повноконтакт�

ний, динамічний та видовищний вид
спорту, близький по динаміці та принци�
пам до реального бою. 

У Києві на чемпіонаті світу з Combat
Ju�Jutsu Рустам Рахманкулов, студент
ЦНТУ і громадянин Туркменістану, пред�
ставляв спортивний клуб міста Кропив�
ницького "Тайгер" (загалом на цих зма�
ганнях виступало троє вихованців СК
"Тайгер"). Він боровся в ваговій кате�
горії до 57 кг, найбільш масовій ваговій
категорії турніру, яка зібрала більше
трьох десятків учасників. 

Рустам Рахманкулов виграв чотири
поспіль двобої та вийшов до півфіналу
вагової категорії. У півфіналі арбітри
присудили перемогу супернику студента
ЦНТУ, проте в матчі за третє місце Рус�
там Рахманкулов переміг борця з Ка�
захстану та виборов бронзову медаль
чемпіонату світу.

Рустам Рахманкулов висловлює сло�
ва вдячності своїм тренерам СК "Тайгер":
В'ячеславу Шульзі, Роману Майничу,

Олегу Макущенко, а також викладачам
ЦНТУ Володимиру Савченко, Ігорю Ше�
пеленко, Володимиру Зайченко, які до�
помагали готуватися до чемпіонату світу,
підтримували, надихали боротися та
уболівали за вдалий виступ спортсмена.

Студент ЦНТУ – призер чемпіонату світу!

Три студентки Центральноукраїнського національного
технічного університету вибороли призові місця легкоатле�
тичних змагань XXXI "Меморіал Героя Радянського Союзу,
професора О.В. Тканка", присвячених пам'яті колишнього
ректора Черкаського національного університету Олександ�
ра Тканка. Цього року в змаганнях взяли участь 233 спорт�
смени з різних регіонів України.

Даний турнір традиційно проходить в першій половині
грудня, на честь визволення Черкас від німецько�фа�
шистських загарбників. Меморіальні змагання проводяться
за ініціативи Навчально�наукового інституту фізичної культу�
ри, спорту та здоров'я Черкаського національного універси�
тету імені Богдана Хмельницького. 

В турнірі 2019 року взяли участь команди Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького; Черкаського
державного технологічного університету; Черкаського інституту
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля; Черкаського
політехнічного технікуму; Національного університету
"Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка; Центральноук�
раїнського національного технічного університету; Централь�
ноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка; Уманського державного педа�
гогічного університету імені Павла Тичини; Уманського
національного університету садівництва. 

У змаганнях виступали студенти ЦНТУ: Юлія Каракіча (гру�
па АГ�18(М)) � ІІІ місце з естафетного бігу 4х200 м; Руслана
Борса (група АГ�16) � ІІІ місце з естафетного бігу 4х200 м, ІІ
місце з бігу на 60 м; Вікторія Кошелев (група АГ�19) � ІІ місце
з потрійного стрибка; Олег Тикул (група ЕЕ�18); Роман Воло�
шин (група ПА�19�3СК). Тренер збірної університету з легкої
атлетики � викладач кафедри фізичного виховання ЦНТУ Во�
лодимир Савченко. 

В загальному заліку збірна команда ЦНТУ посіла п'яте
місце серед 10�ти учасників. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ЦЦННТТУУ

Команда ЦНТУ на
легкоатлетичному турнірі
в Черкасах

29 вересня в ДЮК "Моноліт" проходили змагання з жиму
штанги лежачи, в яких також взяла участь команда студентів
Центральноукраїнського національного технічного універси�
тету (тренер збірної � викладач кафедри фізичного виховання
ЦНТУ, керівник секції з пауерліфтингу спортклубу ЦНТУ Юрій
Трохименко). Призові місця вибороли студенти: Сергій Шма�
ков � І місце у ваговій категорії 75 кг; Віталій Стороженко � ІІ
місце у ваговій категорії 90+ кг; Владислав Голуб � І місце у ва�
говій категорії до 60 кг; Владислав Штундер � ІІ місце у ваговій
категорії 80 кг; Леонід Гулько � І місце у ваговій категорії 78 кг;
Владислав Микитенко � ІІ місце у ваговій категорії 72 кг. 

З нагоди Дня українського козацтва в ДЮК "Старт" відбув�
ся міський турнір з жиму штанги лежачи (пауерліфтингу). В
змаганнях брали участь команди дитячо�юнацьких спортив�

них клубів обласного центру та студенти ЗВО міста. В турнірі
виступала й команда студентів Центральноукраїнського
національного технічного університету. Призові місця виборо�
ли студенти: Олексій Долібський � ІІ місце у ваговій категорії
90+ кг; Вадим Коваленко � ІІІ місце у ваговій категорії 90+ кг;
Віталій Стороженко � І місце у ваговій категорії 90+ кг; Андрій
Гончаренко � І місце у ваговій категорії 82 кг; Сергій Шмаков �
І місце у ваговій категорії 75 кг; Владислав Штундер ІІ місце у
ваговій категорії 75 кг; Сергій Шрамко � І місце у ваговій кате�
горії до 65 кг; Дмитро Скульський � ІІ місце у ваговій категорії
до 65 кг; Ігор Семченко � ІІ місце у ваговій категорії до 60 кг;
Владислав Голуб � ІІІ місце у ваговій категорії до 60 кг. 

ТТррееннеерр  ззббііррннооїї  ��  ввииккллааддаачч  ккаафф..  ффііззввииххоовваанннняя  ЦЦННТТУУ,,
ккееррііввнниикк  ссееккццііїї  зз  ппааууееррллііффттииннггуу  ЦЦННТТУУ  ЮЮрріійй  ТТррооххииммееннккоо..  
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11 грудня в приміщенні спортивного
клубу "Моноліт" проходили міські зма�
гання з армліфтингу (підйом штанги) се�
ред вихованців ДЮЦ та спортивних
клубів обласного центру. Змагання при�
свячено Дню Збройних сил України. В
турнірі взяла участь команда студентів
Центральноукраїнського національного
технічного університету під керівниц�
твом тренера�викладача кафедри
фізичного виховання ЦНТУ Юрія Трохи�
менка. Призові місця вибороли студен�
ти: Сергій Шмаков (гр. ПМ(ТМ) 16) � І
місце у ваговій категорії 68 кг; Владис�
лав Штундер (гр. АГ 17) � І місце у ва�
говій категорії 75 кг; Дмитро
Скульський (гр. АГ 19) � ІІ місце у ваговій
категорії 68 кг; Андрій Демченко (гр. АГ
19) � ІІ місце у ваговій категорії 90+ кг;
Олексій Долібський (гр. АГ 19) � І місце у
ваговій категорії 90+ кг; Ярослав Га�
лочкін (гр. Аг 19) � ІІ місце у ваговій ка�

тегорії 75 кг; Владислав Голуб (гр. МК
17) � І місце у ваговій категорії 60 кг;
Ігор Семченко (гр. АГ 19) � І місце у ва�
говій категорії 62 кг.

Тренер збірної – викладач кафедри
фізичного виховання ЦНТУ, керівник
секції з пауерліфтингу спортклубу ЦНТУ
Юрій Трохименко.

Паралельно з 2019/20 навчальним роком на Кіровоградщині
триває обласна Універсіада серед студентів закладів вищої освіти
ІІІ�ІV рівнів акредитації. В осінньому семестрі проведено турніри в
семи видах змагальної програми. Серед команд ЦНТУ найкращий
результат продемонструвала збірна з настільного тенісу, яка ви�
борола І місце обласної універсіади з цього виду спорту. 

Організатором змагань є Кіровоградське обласне відділення
(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України. Відповідно, в Універсіаді беруть участь сту�
денти/команди Центральноукраїнського державного педа�
гогічного університету ім. В.Винниченка; факультету фізичного
виховання ЦДПУ ім. В.Винниченка; Центральноукраїнського
національного технічного університету; льотної академії
Національного авіаційного університету; медичного факультету
Донецького національного медичного університету.

Як повідомив голова спортивного клубу ЦНТУ Олексій Остроу�
хов, загалом обласна студентська Універсіада складається з 11�
ти турнірів. Восени провели змагання з шашок (в цьому турнірі
команда ЦНТУ посіла V місце), шахів (III місце обласної
Універсіади 2019/20 н.р.), баскетболу 3х3 (III місце), волейболу
серед жінок (не брали участь), волейболу серед чоловіків (II
місце), з настільного тенісу (I місце) та футзалу (II місце). Весною
командам залишилось зіграти турніри з футболу, пляжного во�
лейболу (жінки та чоловіки), а також провести змагання з легкої
атлетики. 

На осінньому етапі Універсіади 2019/20 студенти ЦНТУ вибо�
роли перше місце змагань в одному турнірі, з настільного тенісу.

Склад команди (на фото): Павло Маркідов (група АІ 16), Антон
Мороз (КБ 19), Вікторія Демчик (АГ 18), Юлія Цветік (ЕП 18). Тре�
нер команди: викладач кафедри фізичного виховання ЦНТУ Лілія
Липчанська.

******
Склад команди ЦНТУ на змаганнях Універсіади з шашок: Влад

Губенко (КБ 19), Данило Головко (КБ 19), Антон Москальов (КБ
19). Тренер команди: викладач кафедри фізичного виховання
ЦНТУ Лілія Липчанська.

******
Склад команди ЦНТУ з шахів: Дмитро Шимко, Анастасія Плато�

нова. Тренер команди: викладач кафедри фізичного виховання
ЦНТУ Тетяна Мотузенко.

******
Склад команди ЦНТУ з баскетбол 3х3: Дмитро Родін (ОТ 18�

3СК), Богдан Мілончиков (ПМ(ТМ) 16), Тахір Якупов (АТ 17), Єгор
Мигаленко (АГ 17�2). Тренер команди: викладач кафедри фізич�
ного виховання ЦНТУ Олексій Остроухов.

******
Склад команди ЦНТУ з волейболу (чоловіки): Яків Слуцький,

Микита Грузіншь, Артем Трибунський, Віктор Кузьмич, Олександр
Поліщук, Іраклій Квірквелія, Максим Мороз, Ігор Гайченя, Ярос�
лав Іщак, Олексій Долібський. Тренер команди: викладач кафед�
ри фізичного виховання ЦНТУ Тетяна Мотузенко.

******
Склад команди ЦНТУ футзалу: Михайло Граур (АТ 17�2), Дмит�

ро Головченко (АТ 16�2), Дмитро Передерієнко (ОКД 19�3СК),
Олександр Пітель (ЄС 19�3СК), Ігор Дегрик (ЄП 17), Олег Монас�
тирський (ЄЄ 19), Віталій Гладін (КІ 18), Роман Шимха (ТМ 18�М)
Артем Зозуля (БІ 18 СК), Костянтин Богомаз (АТ 19�3СК), Антон
Мажаєв (АТ 19�3СК). Тренер команди: викладач кафедри фізич�
ного виховання ЦНТУ Вікторія Махно.

За підсумками осінньої частини обласної Універсіади серед
студентів закладів вищої освіти ІІІ�ІV рівнів акредитації 2019/20
навчального року Центральноукраїнський національний
технічний університет посідає проміжне ІІ місце турнірної таб�
лиці, маючи в активі 16 очок в шести видах спортивної програми.
Лідирують в командному заліку студенти ФФВ ЦДПУ. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ЦЦННТТУУ

Перша частина обласної універсіади
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25 листопада на початку засідання Вченої ради Централь�
ноукраїнського національного технічного університету ректор
навчального закладу, професор Михайло Черновол нагоро�
див за спортивні досягнення грамотами, подяками, диплома�
ми, кубками студентів та викладачів університету. 

Зокрема, відзначені студенти ЦНТУ, які в складі команд
"BioTexCom�КНТУ" та "BioTexCom�СДЮШОР" виграли золоті та
бронзові медалі чемпіонату України з бейсболу 2019 року;
золоті та срібні медалі розіграшу Кубку України з бейсболу
2019 року; виграли чемпіонат України з бейсболу у віковій
групі U23 та виступали на чемпіонаті Європи U23; виступали
на європейському бейсбольному турнірі "Кубок С.Е.В.":

Владислав Косенко (група ЕП 16, факультет економіки та
менеджменту); Олексій Савченко (група КІ 17, механіко�тех�
нологічний факультет); Єгор Любченко (група АГ 17�1, агро�
технічний факультет); Кирило Рогач (СІ 14, факультет автома�
тики та енергетики); Андрій Бойко (КМ 18, факультет автома�
тики та енергетики). 

Крім цього, головний тренер команди "BioTexCom�КНТУ",
доцент кафедри фізичного виховання ЦНТУ, Заслужений тре�

нер України з бейсболу Юрій Бойко нагороджений подякою
ректора та почесною грамотою Національного олімпійського
комітету України. Тренер бейсбольних команд, доцент кафед�
ри фізичного виховання ЦНТУ, Заслужений тренер України з
бейсболу Руслан Дейкун нагороджений подякою ректора та
подякою НОК України.

ГГррааммооттооюю  ррееккттоорраа  ЦЦННТТУУ  ввііддззннааччеенніі::
дворазовий чемпіон України з бойового дзюдо, бронзовий

чемпіон світу з бойового Дзю�Дзюцу (Combat Ju�Jutsu),
магістрант групи МЕ 18 Зск, факультету економіки та менед�
жменту Рустам Рахманкулов. 

чемпіон світу з бойового Дзю�Дзюцу серед молоді та брон�
зовий призер чемпіонату світу серед дорослих, студент групи
БІ 17 факультету будівництва та транспорту Богдан Прозоров. 

призери чемпіонату України з легкої атлетики: Олег Тикул
(група ЕЕ 18, факультет автоматики та енергетики); Руслана
Борса (група АГ 18�М, агротехнічний факультет); Юлія Ка�
ракіча (група АГ 16�1, агротехнічний факультет). 

(Тренер студентів�легкоатлетів старший викладач кафедри
фізичного виховання ЦНТУ Володимир Савченко нагородже�
ний подякою ректора та подякою НОК України).

бронзовий призер чемпіонату світу з карате, володар Куб�
ку України, студент групи АГ 18�1 агротехнічного факультету
Юсіф Ейвазов. 

Також ректор Центральноукраїнського національного
технічного університету вручив нагороди переможцям та при�
зерам спартакіади серед студентських команд факультетів
ЦНТУ 2019/20 навчального року.

Відповідні дипломи та кубки отримали декани агро�
технічного факультету (І місце спартакіади), факультету авто�
матики та енергетики (ІІ місце), факультету будівництва та
транспорту (ІІІ місце). 

За підготовку команд�призерів до спартакіади грамотами
ректора ЦНТУ нагороджені відповідальні за вищезазначені
факультети викладачі кафедри фізичного виховання: Володи�
мир Савченко, Вікторія Махно, Олексій Остроухов. 

Більше фотографій в альбомі на сторінках ЦНТУ в соціаль�
них мережах.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ЦЦННТТУУ

Нагородження спортсменів ЦНТУ


