
Як зустріти Новий рік в Парижі?

ВВссееууккррааїїннссььккиийй  ккооннккууррсс  ссттууддееннттссььккиихх  ннааууккооввиихх  ррооббіітт  вв  ЦЦННТТУУ

ППррооттяяггоомм  2233		ггоо  ббееррееззнняя  вв  ссттііннаахх  ЦЦееннтт		
ррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттеехх		
ннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ттррииввааллаа  ппііддссууммккоовваа
ннааууккооввоо		ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  ІІІІ  ттуурруу
ВВссееууккррааїїннссььккооггоо  ккооннккууррссуу  ссттууддееннттссььккиихх
ннааууккооввиихх  ррооббіітт  ззаа  ннааппрряяммоомм  ппііддггооттооввккии
ффааххііввцціівв  ""ЗЗввааррюювваанннняя""..  УУ  ффііннааллььнніійй  ччаасс		
ттиинніі  ккооннккууррссуу  зз  ннааууккооввииммии  ддооппооввііддяяммии  ввии		
ссттууппииллии  1144  ссттууддееннттіівв,,  яяккіі  ппррееддссттааввлляяллии  1155
ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв..

Фінальний етап Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
за напрямом "Зварювання" на базі
кафедри експлуатації та ремонту ма!
шин Центральноукраїнського (Кірово!
градського) національного технічного
університету проходив вже втретє. 

ВВііддппооввііддьь  ннаа  ццее  ппииттаанннняя  ммааєє  ссттууддееннтт		
ккаа  ппеерршшооггоо  ккууррссуу  ммааггііссттррааттууррии
""ААддммііннііссттррааттииввнниийй  ммееннеедджжммееннтт""  ккааффеедд		
ррии  ееккооннооммііккии,,  ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ккоо		
ммееррццііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ЦЦееннттррааллььннооуукк		
ррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  ААннннаа  ККррииввооррооттееннккоо..  ІІ
ввііддппооввііддьь  ддуужжее  ппррооссттаа::  ссккооррииссттааттииссяя
ппррооггррааммооюю  ссттаажжуувваанннняя  уу  ФФррааннццііїї  вв  рраамм		
ккаахх  ммііжжннааррооддннооггоо  ссппііввррооббііттннииццттвваа  ммііжж
ЦЦННТТУУ  ттаа  аассооццііаацціієєюю  ""ККіі		FFггааnnссее""..  VVooiillaa!!

Асоціація "Кі!Fгаnсе" співпрацює із
нашим навчальним закладом з 1999 ро!
ку (перші дві букви у назві асоціації ! це
скорочення від попередньої назви
міста: Кіровоград). Основні напрямки
співпраці: організація студентських ста!
жувань у Франції, обміни делегаціями
викладачів та вчених, допомога у нав!
чанні українських студентів у французь!
ких вищих навчальних закладах. Стажу!
вання спрямовані на вдосконалення
рівня володіння студентом французькою
мовою, отримання практичного досвіду
роботи на французьких підприємствах
різних галузей економіки, від агропро!
мислових виробництв до готельно!рес!
торанного бізнесу. Окремо для ста!
жистів у Франції передбачаються куль!
турно!екскурсійні програми.

Поступаючи свого часу на навчання
до Кіровоградського національного
технічного університету, Анна Криворо!

тенко обирала між декількома еко!
номічними спеціальностями. Зрештою,
зупинила вибір на спеціальності "Уп!
равління персоналом", тому що, на її
думку, дана спеціальність найбільш
універсальна, вона відкриває широкий
спектр діяльності, дозволяючи працюва!
ти як на державній службі, так і у приват!
ному бізнесі.

Минулого року Анна Криворотенко
закінчила бакалаврат і зараз нав!
чається у магістратурі за спеціальністю
"Адміністративний менеджмент" кафе!
дри економіки, менеджменту та ко!

мерційної діяльності факультету еко!
номіки та менеджменту. З середини
грудня 2016 року по лютий 2017 року
вона проходила стажування у Франції:
працювала в приватній бухгалтерсько!
аудиторській компанії у місті Тьєр
регіону Овернь!Рона!Альпи. Тьєр ! не!
велике містечко із населенням
близько 15 тисяч чоловік, розташо!
ване неподалік від адміністративно!
го центру регіону Овернь, міста
Клермон!Ферран, де базується го!
ловний офіс асоціації "Кі!Fгаnсе".

(Початок. Закінчення на 3й стор.)

(Початок. Закінчення на 89й стор.)



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа2 CТОР.

1188  ббееррееззнняя  ддоо  ЦЦННТТУУ  ззааввііттаавв  ппеерршшиийй  ззаа		
ссттууппнниикк  ггооллооввии  ккооммііттееттуу  ВВееррххооввннооїї  РРааддии
УУккррааїїннии  зз  ппииттаанньь  ннааууккии  іі  ооссввііттии  ООллееккссааннддрр
ССппііввааккооввссььккиийй..  ННаарроодднниийй  ддееппууттаатт  УУккррааїїннии
ввииссттууппиивв  ннаа  ВВччеенніійй  ррааддіі  ЦЦННТТУУ,,  ддее  ррооззппооввіівв
ппрроо  ввллаассннее  ббааччеенннняя  ооссннооввнниихх  ззааккооннооддаавв		
ччиихх  ппррооббллеемм  ооссввііттии,,  ппрроо  яяккііссттьь  ввиищщооїї
ооссввііттии,,  ппрроо  ддооссввіідд  ХХееррссооннссььккооїї  ооббллаассттіі  іізз
ввппрроовваадджжеенннняя  ррееггііооннааллььннооїї  ппррооггррааммии
ппііддггооттооввккии  ммооллооддиихх  ффааххііввцціівв  ттоощщоо..

До обрання до Верховної ради восени
2014 року, кандидат фізико!математичних
наук, доктор педагогічних наук, професор
Олександр Співаковський працював
завідуючим кафедрою інформатики, про!
грамної інженерії та економічної кіберне!
тики Херсонського державного універси!
тету, також був проректором ХДУ, тобто,
він сам чудово розуміється на особливос!
тях роботи вищих навчальних закладів, та
знає, з якими складнощами доводиться
стикатися українським університетам.
Особливо, регіональним. 

На думку, першого заступника голови
комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти, одна з найбільш болючих
проблем останніх років вищої школи ! стан
та розподіл контингенту абітурієнтів.

"У мене є питання до ідеології вступу до
вищих навчальних закладів, яка ре!
алізується МОН, ! зауважив Олександр
Співаковський. ! Я вважаю, що ця система
несе ризики функціонування і збережен!
ня освітньої інфраструктури в Україні. Я не
розумію, чому якийсь комп'ютерний алго!
ритм, який працює десь у кімнаті в Києві,
вирішує питання, чому той чи інший
абітурієнт поступає до того чи іншого
університету? Фактично, йде відтік мозків
із регіонів до центрів, і далі ! за кордон. Це
означає, що на периферії України ми фор!
муємо не найбільш освічених людей. На!
приклад, лише 24,6% випускників шкіл
Херсонської області залишаються на тери!
торії Херсонської області. Хіба це нор!
мальне співвідношення?

В рамках гуманітаризації освіти ми от!
римали зменшення кількості дітей із нор!
мальним математичним мисленням. За
останні п'ять років по нашій кафедрі Хер!
сонського державного університету ре!
зультати ЗНО з математики абітурієнтів
впали від 160 до 132 бали. Більш того,
приблизно 85% випускників шкіл Хер!
сонської області взагалі мають бал (з ма!
тематики) нижче 130. Якщо університети
приймають на вчителя математики
абітурієнтів із балами 103, 105, 108, ви
розумієте, на що це вплине, коли ці сту!
денти завершать навчання і університеті
та підуть працювати в школу? Фактично,
ми маємо систему, яка зменшує фунда!
ментальну складову підготовки людини та
призводить до зниження рівня інтелекту!
ального розвитку людського капіталу.

На мою думку, у першу чергу потрібно по!
вернути державну підсумкову атестацію з
математики, починаючи з початкової шко!
ли. Українська мова та математика повинні
стати обов'язковими предметами. Далі,
крок за кроком, у шкільну програму має бу!
ти повернуто 5!6 годин математики, почи!
наючи із шостого класу. Після 9!го класу
школи повинна відбуватися профілізація
учнів: десь 70% підуть в гуманітарну сферу,
25% ! в технічну сферу (професіонально!
технічна освіта), і 5!6% школярів оберуть
природничо!математичний напрямок. Ці
речі ми хочемо врегулювати, дуже обереж!
но, новим базовим Законом "Про освіту",
над яким зараз працюємо в парламенті".

Розповідаючи про організацію роботи
Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти (НАЗЯВО), перший за!
ступник голови комітету Верховної Ради Ук!
раїни з питань науки і освіти Олександр
Співаковський висловив думку, що НАЗЯВО
має займатися дослідженнями на ринку
освітніх послуг ! шляхом залученні незалеж!
них компаній, які проводитимуть вимірю!
вання стосовно якості освіти в університе!

тах. Рейтингування вищих навчальних за!
кладів зробить ринок освітніх послуг прозо!
рим та допоможе абітурієнтам та їхнім бать!
ками зробити свідомий вибір університету.

Після свого виступу народний депутат
відповів на запитання представників Вче!
ної ради Центральноукраїнського
національного технічного університету Ми!
коли Сторожука (директор Кропивницько!
го інженерного коледжу ЦНТУ), Василя Са!
ло (декан факультету сільськогоспо!
дарського машинобудування), Миколи Пе!
тренка (керівник центру довузівської
підготовки), Марини Семикіної (завкафед!
рою економіки та підприємництва). Зокре!
ма, Олександр Співаковський згадав про
досвід розробки регіональної програми
людського капіталу. Дана програма перед!
бачає спільну участь обласної ради та
місцевих рад у підготовці для економіки
регіону саме тих фахівців, які потрібні. 

"Наприклад, у нас в Херсонській об!
ласті недостатньо вчителів, за нашими по!
казниками не вистачає приблизно 1200
вчителів, ! розповідає Олександр Співа!
ковський. ! Якщо людина бажає стати вчи!
телем, але з якоїсь причини не поступила
на бюджет, вона може укласти цивільно!
правову угоду з органом місцевого самов!
рядування та навчальним закладом і нав!
чатися за кошти обласного, міського чи
сільського бюджету. В результаті кошти
інвестуються у навчання дітей за тими
професіями, які потрібна: вчителі фізики,
хімії, біології, технічні спеціальності тощо. 

Цього року ми плануємо направити на
навчання через регіональну програму
людського капіталу близько 1000 осіб (за!
гальний кошторис 25 млн. гривень, в се!
редньому по 25 тисяч грн. на одного сту!
дента). Якщо Херсонська облрада нас
підтримає, ці кошти підуть на підготовку
потрібних регіону фахівців: це вчителі,
медсестри і т.д. Ви також можете співпра!
цювати із місцевою владою, ми готові
поділитися із колегами херсонським
досвідом розробки регіональної програми
людського капіталу".

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ВВииссттуупп  ннааррооддннооггоо  ддееппууттааттаа  ннаа  ВВччеенніійй  ррааддіі  ЦЦННТТУУ



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 3 CТОР.

ВВссееууккррааїїннссььккиийй  ккооннккууррсс  ссттууддееннттссььккиихх  ннааууккооввиихх  ррооббіітт  вв  ЦЦННТТУУ

Загалом на рецензування до галузевої
конкурсної комісії надійшло 56 науко!
вих робіт від студентів 21 вищого нав!
чального закладу України. До участі у
фінальній частині Всеукраїнського кон!
курсу студентських наукових робіт за на!
прямом "Зварювання" комісія відібра!
ла 14 робіт, які були представлені авто!
рами під час підсумкової науково!прак!
тичної конференції в ЦНТУ. Основна те!
матика зазначений наукових робіт сту!
дентів: технології та устаткування зва!
рювання; зварювальні установки;
відновлення та підвищення зно!
состійкості деталей і конструкцій. 

На початку роботи науково!практич!
ної конференції її учасників привітав
перший проректор Центральноук!
раїнського національного технічного
університету, голова оргкомітету кон!
курсу, професор Володимир Кропівний. 

За словами заступника голови ор!
ганізаційного комітету Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт за
напрямом "Зварювання", д.т.н., професо!
ра кафедри експлуатації та ремонту ма!
шин ЦНТУ Віктора Аулін, оцінювання сту!
дентських робіт проводилося за су!
купністю основних факторів: актуальність
теми, теоретичний та експериментальний
рівень роботи, наявність впровадження
чи то у навчальний процес, чи то у вироб!
ництво, наявність публікацій та (або) па!
тентів. Також враховувалися такі показ!
ники, як якість самої доповіді та якість
відповідей доповідача на додаткові пи!
тання членів журі. 

Як зазначив член галузевої конкур!
сної комісії, д.т.н., професор Національ!
ного технічного університету "Харків!
ський політехнічний інститут" Віталій
Дмитрик, усі представлені доповіді були
по!своєму цікавими, тому журі було ду!
же важко розподіляти призові місця се!
ред студентів!фіналістів конкурсу. 

На думку професора Валерія Пе!
ремітько, декана металургійного фа!
культету Дніпродзержинського держав!
ного технічного університету (місто
Кам'янське), подібні наукові заходи до!
помагають студентам визначатися із
їхнім професійним майбутнім, тому що
завдяки підготовці до конференцій та
виступам на конференціях студент мо!
же відчути, чи є наукова діяльність його
покликанням, чи ні. 

За підсумками роботи галузевої кон!
курсної комісії призові місця Всеук!
раїнського конкурсу студентських науко!
вих робіт 2016!17 навчального року за
напрямом підготовки фахівців "Зварю!

вання" розподілено наступним чином:
І місце ! Володимир Романько

(Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут",
науковий керівник: д.т.н., професор
Віталій Дмитрик), тема доповіді: "Струк!
тура і властивості комбінованого звар!
ного з'єднання ротора парової турбіни";

ІІ  ммііссццее  !!  ВВііттаалліійй  ММііррнниийй,,  ВВооллооддииммиирр
ППееттрроовв (Центральноукраїнський націо!
нальний технічний університет, наукові
керівники: д.т.н., професор Віктор Аулін,
к.т.н., Олександр Кузик), тема доповіді:
"Формування кулястого графіту в чавуні
при реалізації 3D технології лазерного
відновлення деталей машин";

І місце ! Роман Кончаківський, Ми!
хайло Маковійчук (Івано!Франківський
національний технічний університет
нафти і газу, наукові керівники: д.т.н.,
професор Любомир Шлапак, к.т.н., до!
цент Павло Присяжнюк), тема доповіді:
"Дослідження абразивної зно!
состійкості матеріалів і покрить з ураху!
ванням факторів форми абразивів".

******
ІІ місце ! Таїсія Акритова (Запорізький

національний технічний університет, на!
уковий керівник: Олексій Капустян), те!
ма доповіді: "Отримання напівфабри!
катів титанових сплавів методами по!
рошкової металургії і зварювання";

ІІ місце ! Іван Сидоренко (Дніпрод!
зержинський державний технічний
університет, науковий керівник: д.т.н.,
професор Валерій Перемітько), тема до!
повіді: "Дугове наплавлення по шару"; 

ІІ місце ! Валерій Єгоров (При!
азовський державний технічний універ!
ситет, наукові керівники: д.т.н., профе!
сор Сергій Щетинін, к.т.н., доцент Олек!
сандр Білик), тема доповіді: "Спосіб од!
ностороннього високошвидкісного зва!
рювання комбінованим електродом"; 

ІІ місце ! Вадим Мавлютов, Вадим
Ладунець (Хмельницький національний

університет, наукові керівники: д.т.н.,
професор Олександр Диха, к.т.н., доцент
Олександр Рудик), тема доповіді:
"Дослідження зносостійкості опор ков!
зання двигунів транспортних машин"; 

ІІ місце ! Сергій Ручка (Харківський
національний технічний університет
сільського господарства ім. П. Василен!
ка, науковий керівник: д.т.н., професор
Сергій Лузан), тема доповіді: "Електро!
дугове наплавлення зносостійких по!
криттів на деталі сільськогосподарсько!
го машинобудування з використанням
СВС процесу".

Решту учасників підсумкової науко!
во!практичної конференції ІІ туру Всеук!
раїнського конкурсу студентських на!
укових робіт за напрямом підготовки
фахівців "Зварювання" відзначено дип!
ломами ІІІ ступеня: Максим Захаров
(Приазовський державний технічний
університет); Владислав Козоріз, Мак!
сим Півень (Дніпродзержинський дер!
жавний технічний університет); Сергій
Куліш, Ігор Бацула (Харківський
національний автомобільно!дорожній
університет); Ілля Зарванський (Мико!
лаївський національний аграрний
університет); ООллееккссааннддрр  ВВееррббииццььккиийй
(Центральноукраїнський національний
технічний університет, науковий
керівник: к.т.н., доцент Ігор Шепелен!
ко); Микола Непорада (Кременчуцький
національний університет ім. М. Острог!
радського).

Також організаційний комітет на
знак подяки за якісну підготовку сту!
дентів відзначив грамотами викла!
дачів, які виступили науковими керівни!
ками доповідачів!призерів. 

Набагато більше фотографій з конфе	
ренції можна переглянути на сторінках
ЦНТУ у соціальних мережах.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  

ееккссппллууааттааццііїї  ттаа  ррееммооннттуу  ммаашшиинн..

(Закінчення. Початок на 1й стор.)



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа4 CТОР.

ССттууддееннттии  ЦЦННТТУУ  ггооттууююттььссяя  ддоо  ппооддоорроожжіі  ддоо  ССШШАА
ВВ  ссееррееддиинніі  ббееррееззнняя  ггррууппаа  ссттууддееннттіівв

ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ннаа  ччоолліі  іізз
ккееррііввннииккоомм  ВВііддддііллуу  ммііжжннаарроодднниихх  ззвв''яяззккіівв
ЦЦННТТУУ  ВВллааддииссллааввооюю  ННааттааллььччееннккоо  ввііддввііддаа		
ллаа  ззууссттрріічч  ввііццее		ккооннссууллаа  ППооссооллььссттвваа  ССШШАА
вв  УУккррааїїнніі  ННааоомміі  ААннііссммаанн  зз  ммооллооддддюю  ообб		
ллаассннооггоо  ццееннттрруу,,  ппіідд  ччаасс  яяккооїї  ппаанніі  ААннііссммаанн
ппррееззееннттууввааллаа  ооссввііттнніі  ппррооггррааммии  ддлляя  ссттуу		
ддееннттіівв,,  ввииккллааддааччіівв  ттаа  ннааууккооввцціівв..

Більшість програм культурного та
освітнього обмінів Державного Депар!
таменту США для українських учнів, сту!
дентів, вчителів, викладачів, дослід!
ників координує Офіс Освітніх програм
Відділу преси, освіти та культури По!
сольства США в Україні. Відповідно,
інформацію про такі програми обмінів
можна отримати у Відділі преси, освіти
та культури Посольства США в Україні, в
інформаційно!консультативних центрах
мережі "EducationUSA" Державного Де!
партаменту США, в інформаційних цент!
рах "Вікно в Америку", які функціонують
в усіх областях України. 

На базі Кропивницького центру
"Вікно в Америку", розташованого в об!
ласній універсальній науковій бібліот!
еці імені Чижевського, й відбулась
зустріч представника американського
Посольства зі студентською молоддю
нашого міста. На зустрічі були присутні
студенти другого!третього курсів ме!
ханіко!технологічного факультету і фа!
культету економіки та менеджменту, які
цього року братимуть участь у міжна!
родній студентській програмі Work and
Travel USA. 

Пані Наомі Анісман розповіла сту!
дентам нашого міста про основні аме!
риканські програми академічних
обмінів, які підтримуються та координу!
ються Посольством США. 

Наприклад, це програма для сту!
дентів вищих навчальних закладів
Global UGRAD ! програма обміну для сту!
дентів ВНЗ надає можливість студентам
бакалаврату денного відділення ук!
раїнського університету навчатися про!
тягом одного академічного семестру в
університетах або дворічних чи чоти!
рирічних коледжах США. 

Студенти старших курсів або випуск!
ники бакалаврату українського ВНЗ мо!
жуть скористатися грантом Фулбрайта
для навчання на магістерському рівні
(Fulbright Graduate Student Exchange
Program) ! програмою передбачено нав!
чання в американських університетах
від одного до двох років на здобуття сту!
пеня магістра. В конкурсі можуть брати
участь студенти галузей спеціалізацій:
гуманітарні, суспільні, точні, технічні та
природничі дисципліни (за винятком
спеціальностей: бухгалтерський облік,

аудит, логістика, менеджмент, марке!
тинг, бізнес, управління бізнесом,
клінічна медицина).

Також Програмою академічних
обмінів імені Фулбрайта в Україні пе!
редбачаються гранти для молодих вик!
ладачів та дослідників ! Fulbright Faculty
Development Program, проведення
досліджень в університетах США три!
валістю від шести до дев'яти місяців. У
конкурсі можуть брати участь особи
віком до 40 років з дворічним про!
фесійним досвідом: викладачі; аспіран!
ти та дослідники, які ще не мають науко!
вого ступеня; кандидати наук (не
пізніше 5!ти років після захисту);
адміністратори вищих навчальних за!
кладів; співробітники науково!
дослідних установ; журналісти; фахівці з
бібліотечної, музейної та архівної спра!
ви; спеціалісти у сфері управління куль!
турою; працівники громадських ор!
ганізацій (НДО). Галузі спеціалізації: гу!
манітарні, суспільні, точні, технічні та
природничі дисципліни.

Програма для кандидатів та докторів
наук, дослідників та аспірантів напере!
додні захисту Fulbright Scholar Program !
проведення досліджень в університе!
тах, наукових та дослідницьких устано!
вах США на період від трьох до дев'яти
місяців. У конкурсі можуть брати участь
кандидати та доктори наук; діячі культу!
ри, фахівці з бібліотекарства, жур!
налісти та юристи; дослідники без на!
укового ступеня з досвідом роботи не
менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які от!
римають науковий ступінь до початку
гранту. Галузі спеціалізації: гуманітарні,
суспільні, точні, технічні та природничі
дисципліни.

Для навчальних закладів і наукових
установ України існують програми U.S.
Fulbright Scholar Program та Fulbright
Specialist Program які передбачають за!
прошення до вітчизняних університетів
американських науковців і фахівців
різного профілю для викладання, про!
ведення досліджень, читання лекцій,
участі у наукових програмах й конфе!
ренціях, консультування керівників і
адміністраторів з питань управління
освітою, проведення семінарів, спрямо!
ваних на підвищення кваліфікації ук!
раїнських спеціалістів, осучаснення
навчальних програм й оновлення нав!
чальних матеріалів, започаткування
спільних наукових проектів і програм
обмінів.

Для фахівців на середньому етапі
розвитку кар'єри пропонується Hubert
H. Humphrey Program ! 10!місячне ста!
жування у США, без отримання ступеню,
що включає академічну програму та
професійне стажування фахівців. Про!
грама пропонує можливості для про!
фесійного розвитку завдяки вивченню
вибраних навчальних дисциплін в
університеті, участі у конференціях,
спілкуванню в професійних мережах, та
набуттю практичного досвіду під час
стажування.

Окрім розповіді про основні програ!
ми обмінів, пані Наомі Анісман
відповіла на запитання студентів щодо
графіків та процедури оформлення
в'їзних документів, особливостей участі
у тій чи іншій програмі тощо. 

ДДееттааллььннуу  ііннффооррммааццііюю  ппрроо  ммііжжннаарроодднніі  ппрроо		
ггррааммии  ЦЦННТТУУ  ссттууддееннттии  ууннііввееррссииттееттуу  ммоожжууттьь  оотт		
ррииммааттии  уу  ВВііддддіілліі  ммііжжннаарроодднниихх  ззвв''яяззккіівв  ЦЦееннтт		
ррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччнноо		
ггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ((ккааббііннеетт  772222))..

ННаа  ффооттоо:: представник Посольства США в Україна Наомі Анісман разом зі студентами
Центральноукраїнського національного технічного університету.



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 5 CТОР.
ННааппррииккііннцціі  ббееррееззнняя  ннаа  ббааззіі  ккааффееддррии

ппррооггррааммуувваанннняя  ттаа  ззааххииссттуу  ііннффооррммааццііїї
ЦЦННТТУУ  ввііддббууввссяя  ппеерршшиийй  ееттаапп  ууккррааїїннссььккоо		
ггоо  ссттууддееннттссььккооггоо  ччееммппііооннааттуу  зз  ппррооггррааммуу		
вваанннняя,,  яяккиийй  ввххооддииттьь  ддоо  ссттррууккттууррии  ппеерр		
шшооссттіі  ссввііттуу  зз  ппррооггррааммуувваанннняя  TThhee  AACCMM
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoolllleeggiiaattee  PPrrooggrraammmmiinngg
CCoonntteesstt,,  щщоо  ппррооввооддииттььссяя  ппіідд  ееггііддооюю
ААссооццііааццііїї  ооббччииссллююввааллььннооїї  ттееххннііккии  ттаа
ББееййллооррссььккооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ((ССШШАА))..

В Україні чемпіонат щорічно прохо!
дить відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України, та є творчим зма!
ганням студентів у мистецтві
комп'ютерної алгоритмізації та розроб!
ленні ефективних програм. 

Першість світу з програмування се!
ред студентів "Association for Computing
Machinery International Collegiate
Programming Contest" (ACM ICPC) три!
ває протягом календарного року в шес!
ти регіональних зонах: Афрка і Середній
Схід; Азія; Європа, Латинська Америка;
Північна Америка; Південно!Тихооке!
анський регіон. В свою чергу, ук!
раїнський чемпіонат (який є частиною
європейського) поділяється на шість те!
риторіальних етапів: Східноукраїнський,
Північноукраїнський, Південноук!
раїнський, Південно!західний, Західноу!
країнський, Центральноукраїнський. 

Відповідно, на базі кафедри програ!
мування та захисту інформації ЦНТУ
проходив перший раунд Центральноук!
раїнського етапу чемпіонату України з
програмування серед студентів в рам!
ках європейського відбору до фіналу
"ACM International Collegiate
Programming Contest". 

В нашому університеті перший етап
турніру програмістів проводиться вже
сьомий рік поспіль. Щороку до участі в
чемпіонаті запрошуються студентські
команди ВНЗ Кіровоградської області,
найкращі з яких проходять до наступно!
го (Всеукраїнського) етапу. 

Головною особливістю першості з
програмування ACM ICPC є формат про!
ведення змагань: командам, що скла!
даються з трьох студентів, пропонується

для розв'язання 10!15 задач різного
рівня складності; змагання тривають
п'ять годин без перерви; перевірка
розв'язків задач виконується у автома!
тичному режимі системою ejudge без!
посередньо під час змагань. 

Розв'язком задачі є створений файл з
вихідним кодом програми, написаний
однією із дозволених правилами мов
програмування (C/C++, Java, Pascal, C#
або Python), який учасники завантажують
у ejudge для перевірки, зарахування або
відхилення розв'язку, формування
турнірної таблиці та підсумків олімпіади. 

Цього року в змаганнях взяли участь
по дев'ять команд від двох ВНЗ облас!
ного центру: Центральноукраїнського
національного технічного університету
та Центральноукраїнського державного
педагогічного університету. Тож учасни!
ки чемпіонату змагалися у двох групах
навчальних закладів: технічні та педа!

гогічні, ! по дві найкращі команди з кож!
ної групи виходили до другого етапу, під
час якого команди ВНЗ Черкаської,
Дніпропетровської, Кіровоградської та
Полтавської областей змагатимуться за
путівку до фіналу Всеукраїнського ета!
пу. Кінцева мета української частини
чемпіонату ! відбір обдарованих сту!
дентів для участі у командній першості
світу з програмування АСМ!ICPC.

За підсумками змагань у групі
технічних ВНЗ призерами стали команди: 

CCNNTTUU__DDrreeaammTTeeaamm у складі студентів
ЦНТУ: Юрій Пованда, Сергій Притула,
Іван Буравченко (тренер ! канд. техн.
наук, доцент кафедри програмування та
захисту інформації ЦНТУ Роман Минай!
ленко);

CCNNTTUU__AAddaaKKiiddss  ! студенти ЦНТУ: Ро!
ман Ткачук, Сергій Охотний, Дмитро
Чорновол (тренер ! канд. техн. наук, аси!
стент кафедри програмування та захис!
ту інформації ЦНТУ Анна Коваленко);

CCNNTTUU__HHiigghhSSkkiillll ! студенти ЦНТУ:
Сергій Цвик, Ілля Філімоніхін, Олек!
сандр Сокуренко (тренер ! викладач ка!
федри програмування та захисту інфор!
мації ЦНТУ Віктор Бісюк).

******
Таким чином, відповідно до встанов!

лених квот щодо представництва ВНЗ,
виходячи із кількості розв'язаних під
час даного етапу чемпіонату задач, в
наступному раунді турніру нашу область
дві найкращі команди від ЦДПУ:
KSPU_NotFound і KSPU_HelloWorld, а та!
кож дві найкращі команди від ЦНТУ:
CNTU_DreamTeam та CNTU_AdaKids. 

ООллееккссааннддрр  ДДооррееннссььккиийй,,  ккооооррддииннааттоорр
ччееммппііооннааттуу  вв  ККііррооввооггррааддссььккіійй  ооббллаассттіі,,
ссттаарршшиийй  ввииккллааддаачч  ккааффееддррии  ППЗЗІІ  ЦЦННТТУУ..

ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккиийй  ееттаапп

ВВссеессввііттннььооїї  ccттууддееннттссььккооїї

ппеерршшооссттіі  зз  ппррооггррааммуувваанннняя
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66000000  ззаа  ппііввссттооррііччччяя
Готуючись до свого першого 50!

річного ювілею, на факультеті сільсько!
господарського машинобудування Цен!
тральноукраїнського національного
технічного університету переглянули ба!
гато архівних матеріалів і знайшли, се!
ред іншого, цікаву історичну віху. Вияви!
лось, що за підсумками зимової сесії
2017 року факультет сільськогоспо!
дарського машинобудування ЦНТУ ви!
пустив ювілейного 6000!го фахівця! 

Ним став випускник магістратури за
спеціальністю "Механізація сільського
господарства" Андрій Дунаєвський.

Як розповів Андрій, він з дитинства
зацікавився сільськогосподарською
технікою, то ж після школи без вагань
поступив саме на таку спеціальність ка!
федри сільськогосподарського машино!
будування факультету сільськогоспо!

дарського машинобудування нашого
університету.

"Я народився і виріс у селі, мій батько
працює в галузі сільського господар!
ства, тому я змалечку бачив дуже багато
різної техніки, ! говорить 6000!й випуск!
ник ФСГМ Андрій Дунаєвський. ! Батько
брав мене із собою на поля, я дивився,
як працюють комбайни, трактори, сівал!
ки і мені сподобалось. Після завершен!
ня навчання у школі, я одразу подав до!
кументи до Кіровоградського національ!
ного технічного університету саме на
цей факультет (тобто, на кафедру
сільськогосподарського машинобуду!
вання). Хоча мені було набагато ближче
до дому вчитися у Вінниці, також були
пропозиції поступити до університету в
Хмельницькому, але я хотів навчатися в
КНТУ, тому що мав дуже схвальні відгуки

від друзів, які вже вчилися на факультеті
СГМ університету".

Чотири роки навчання у бакалавраті
та півтора роки у магістратурі ! Андрій ка!
же, що протягом усього цього часу жод!
ного разу не пожалкував за свій вибір
спеціальності та навчального закладу. 

"Напередодні захисту магістерських
проектів нам в деканаті сказали, що
хтось із 28!ми цьогорічних випускників
стане 6000!м випускником факультету, !
розповідає Андрій Дунаєвський. !
Відповідно до протоколу екзаме!
наційної комісії, ним став я. Тобто, я не
здивувався, але, звісно ж, зрадів, бо
мені приємно таким чином увійти до
історії свого рідного факультету!"

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ффааккууллььттееттуу  
ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо
ммаашшииннооббууддуувваанннняя  ЦЦННТТУУ..

Студент факультету сільськогоспо!
дарського машинобудування Централь!
ноукраїнського національного технічно!
го університету Роман Чмихун посів ІІ
місце Всеукраїнського конкурсу сту!
дентських наукових робіт за напрямом
спеціальності "Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва". 

Фінальна частина конкурсу сту!

дентських наукових робіт "Машини та
обладнання сільськогосподарського
виробництва" проходила на базі
Харківського національного технічного
університету сільського господарства
імені Петра Василенка. Як повідом!
ляється на сайті ХНТУСГ ім. П. Василен!
ка, на конкурс надійшло 38 сту!
дентських наукових робіт з 16 вищих

навчальних закладів України, а також
три роботи із Білорусі. Для участі у
фіналі галузева конкурсна комісія
відібрала 15 робіт, авторів яких було за!
прошено до Харківського національно!
го технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка.

За підсумками конкурсу друге місце
посів студент факультету сільськогоспо!
дарського машинобудування Централь!
ноукраїнського національного технічно!
го університету Роман Чмихун. Тема йо!
го наукової конкурсної роботи: "Обґрун!
тування параметрів комбінованого
стрічково!лопатевого змішувача
кормів", науковий керівник: старший
викладач кафедри сільськогоспо!
дарського машинобудування, кандидат
технічних наук Руслан Кісільов.

При визначенні переможців (усі вони
на фото уверху) галузева конкурсна
комісія оцінювала знання теоретичного
матеріалу з обраного напрямку
досліджень, повноту та чіткість розкриття
проблеми, новизну, аргументованість,
логічність відповіді, якість оформлення
роботи та елементи творчості.
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Подальша інтеграція української освіти

до європейської спільноти вимагатиме від
вітчизняних університетів глибшого запро!
вадження таких самих "правил гри", за яки!
ми діють навчальні заклади переважної
більшості країн Європи. Одним із ключових
чинників виходу українських ВНЗ на конку!
рентоспроможний рівень стане їхня
здатність організувати навчання студентів
мовами інтернаціонального спілкування.

Тому сьогодні створення умов для навчан!
ня студентів в Центральноукраїнському
національному технічному університеті,
перш за все, англійською мовою (англомов!
ний проект) ! надзвичайно актуальне питан!
ня. Наскільки наш університет досягне
успіхів у цьому аспекті ! настільки високо він
буде позиціонуватися в системі надання
освітніх послуг. І це питання набагато ширше
за напрям підготовки іноземних студентів. 

Залучення якомога більшої кількості іно!
земних громадян до навчання в своїх універ!
ситетах є однією із ключових тенденцій роз!
витку освітньої галузі кожної розвиненої
країни. По!перше, кількість іноземних сту!
дентів свідчить про рівень престижу системи
освіти тієї чи іншої держави, по!друге, ! плата
за навчання іноземних студентів є додатко!
вим джерелом фінансування сфери освіти. 

Станом на початок 2017 року, в Україні
близько 200 вищих навчальних закладів
здійснюють навчання іноземних громадян.
За підсумками минулого навчального року
Центральноукраїнський національний
технічний університет посідав у цьому пе!
реліку 64!те місце, причому за останні п'ять
років динаміка зміни кількості іноземних сту!
дентів нашого навчального закладу мала
постійну тенденцію до збільшення.

Прагнення залучити іноземних студентів
вимагає від навчальних закладів підвищен!
ня конкурентоспроможності освітніх послуг.
Критеріями вибору іноземцем університету,
як правило, є імідж вищого навчального за!
кладу, спеціальність, умови проживання, гео!
графія розташування, освітні пропозиції то!
що. Оскільки в минулому році Міністерство
освіти і науки України відмінило для навчаль!
них закладів окреме ліцензування такого ви!
ду діяльності як навчання іноземних сту!
дентів, останнім часом значно збільшилась
кількість ВНЗ, які надають (або планують не!
забаром надавати) громадянам інших країн
відповідні освітні послуги. Тому, в умовах
постійного зростання конкуренції між
університетами України, окремою перева!
гою навчального закладу стає підвищення
якості та розширення діапазону освітніх по!
слуг шляхом інтернаціоналізації ВНЗ.

Останнім часом основними країнами набо!
ру студентів до ЦНТУ були Азербайджан і Турк!
меністан. Навіть не проводячи великих рек!
ламних та інформаційних кампаній, нам вда!
валося щороку набирати достатньо велику
кількість студентів із Азербайджану і Турк!
меністану, чому сприяли налагоджені зв'язки
із представниками цих країн, кон'юнктура на
ринку освітніх послуг, стабільна економічна си!
туація у цих державах. Але водночас зменши!
лася кількість і студентів, і слухачів підготовчо!
го відділення з країн т.з. "далекого зарубіжжя"
(громадяни Азербайджану і Туркменістану не
навчались на підготовчому відділенні і зарахо!
вувалися на перший курс навчання як такі, що
вже володіють мовою навчання).

Але помилкою буде зациклюватися лише
на абітурієнтах країн, з якими університет вже
має традиції співпраці. В силу як об'єктивних,

так і суб'єктивних причин, вже у найближчі ро!
ки в університеті може виникнути проблема
скорочення кількості студентів із Азербайджа!
ну і Туркменістану. Очевидно, що без істотних
змін у формуванні пакету освітньої пропозиції
для іноземців нам буде дуже важко навіть
зберегти ту кількість іноземних студентів, яка
є зараз. Тому необхідно зосередити зусилля в
напрямку інтернаціоналізації нашого нав!
чального закладу та розширювати географію
іноземних студентів. 

Перш за все, освітня пропозиция ЦНТУ
має відповідати сучасним викликам до мови
навчальних програм ВНЗ. 

Так склалось, що сьогодні основними мо!
вами навчання іноземних студентів в Україні є
українська (приблизно 49%) і російська
(близько 32%) мови. Проте останнім часом
значно зросла кількість українських універси!
тетів, що пропонують іноземцям англомовні
програми. За даними Українського державно!
го центру міжнародної освіти, таких універси!
тетів в Україні трохи більше півсотні. Також де!
які вузи пропонують навчання французькою
(Східноєвропейський національний універси!
тет імені Лесі Українки, Донецький національ!
ний університет, Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури тощо) і
німецькою (Житомирський державний
університет імені Івана Франка, Донецький
національний університет) мовами.

Наприклад, влітку 2016 року до Пол!
тавського національного технічного універси!
тету тільки за спеціальністю будівництво було
зараховано майже 50 іноземців за програма!
ми англомовного навчання. Чому наш універ!
ситет не може цього зробити? Крім будівниц!
тва, серед іноземних студентів з англійською
мовою навчання великою популярністю та!
кож користуються спеціальності "Комп'ютер!
на інженерія", "Менеджмент", "Фінанси". 

Керівництво факультетів ЦНТУ має зро!
зуміти, що їхня стратегія розвитку неодмінно
має включати формування англомовних про!
грам підготовки, які, по!перше, дозволять за!
лучати більше іноземних студентів; по!друге,
допомагатимуть як іноземним, так і укра!

їнським студентам брати більш активну
участь у програмах подвійного дипломуван!
ня та академічної мобільності разом із
університетами країн ЄС, Канади, США тощо.

Але, якщо планувати набір студентів з
англійською мовою навчання в 2017!18
навчальному році, вже до кінця поточного
навчального року керівництво кафедр по!
винне виконати величезну організаційну ро!
боту з підбору викладачів, із розроблення
навчальних програм, методичного забезпе!
чення кожної дисципліни тощо.

Для викладання навчальних дисциплін іно!
земними мовами можуть бути залучені викла!
дачі інших вищих навчальних закладів, але, на
мою думку, більше перспектив має стратегія
підготовки таких фахівців з числа викладачів
нашого університету, за якими закріплені
відповідні навчальні дисципліни та котрі змо!
жуть викладати їх англійською мовою. 

Зокрема, в університеті має бути розроб!
лене положення про організацію викладан!
ня дисциплін іноземною мовою, в якому по!
винні бути передбачені вимоги до викла!
дачів, їхнього рівня володіння іноземною мо!
вою та матеріальне стимулювання. Також
університет має забезпечити можливості
щодо поглиблення знань викладачів, пере!
дусім, з англійської мови, та підвищення
їхньої кваліфікації з методики викладання
навчальних дисциплін іноземною мовою
шляхом організації курсів та створення сис!
теми мотивації. Наприклад, в деяких ук!
раїнських університетах передбачені ко!
ефіцієнти складності при розрахунку наван!
таження з методичної роботи для викла!
дачів, які викладають англійською мовою.

Організація в університеті англомовних
навчальних програм зробить освітню пропо!
зицію ЦНТУ більш сучасною, більш конкурен!
тоспроможною. Це стане потужним ресурсом
розвитку університету, тому ми маємо макси!
мально ефективно використати потенціал
навчання студентів англійською мовою. 

ІІггоорр  ШШееппееллееннккоо,,  кк..тт..нн..,,  ддооццееннтт,,  
ккееррііввнниикк  ЦЦееннттрруу  ппііддггооттооввккии  ффааххііввцціівв

ддлляя  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїнн  ЦЦННТТУУ..

ППееррссппееккттииввии  ннааввччаанннняя

вв  ЦЦННТТУУ  ііннооззееммннооюю  ммооввооюю
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ЯЯкк  ззууссттррііттии  ННооввиийй  рріікк  вв  ППаарриижжіі??
В свою чергу, Клермон!Ферран знахо!
диться на відстані приблизно 350 км на
південь від Парижа. Тобто, географію
можна умовно порівняти із розташуван!
ням нашого обласного центру Кропив!
ницький по відношенню до української
столиці Києва.

"Восени минулого року у нас в
університеті перебував президент
асоціації "Кі!Fгаnсе" Жан!Ів Ларвор, і
викладач з мого факультету Ілона Ца!
ренко порадила прийти на співбесіду
мсьє Ларвора зі студентами, ! рроозз!!
ппооввііддааєє  ААннннаа, ! і якщо співбесіда пройде
успішно, з'явиться можливість поїхати
на стажування до Франції. Жан!Ів Лар!
вор провів відкриту лекцію для сту!
дентів, потім поспілкувався із претен!
дентами на стажування, з'ясовуючи, се!
ред іншого, рівень знань з французької
мови (також дещо запитував
англійською мовою). Виявилось, що мо!
го рівня іноземних мов достатньо для
того, щоб Жан!Ів Ларвор схвалив мою
кандидатуру. Після організаційної підго!
товки я заздалегідь склала зимову
сесію, і, під час перерви у навчанні на
практику та канікули, поїхала на стажу!
вання до Франції".

!!  ВВ  ннаашш  ччаасс  ффррааннццууззььккаа  ммоовваа  ммеенншш
ппоошшииррееннаа  ссеерреедд  ммооллооддіі,,  ннііжж  ааннггллііййссььккаа..
ЯЯкк  іі  ккооллии  ввии  ппооччааллии  ввииввччааттии  ффррааннццууззььккуу??

ААннннаа  ККррииввооррооттееннккоо::  ! Почала вивча!
ти ще із першого класу школи ! а вчи!
лась я у школі №6. Мене батьки записа!
ли до класу із поглибленим вивченням
французької мови. Вони казали, що
англійська мова і так більш вживана, її
багато у музиці, в фільмах, в Інтернеті,
тому я все одно буду стикатися із
англійською мовою, а вони хотіли, щоб
я знала ще й французьку. Звичайно,
тоді ніхто не думав про перспективу і не
міг навіть уявити, що через стільки!то
років знання французької мови допо!
можуть мені поїхати на стажування до
Франції. Але я дуже вдячна батькам за
те, що тоді вони віддали мене до фран!
комовного класу. До того ж, починаючи
із п'ятого класу школи, я також почала
вивчати англійську мову, і по завер!
шенні школи знала дві іноземні мови. 

Останні роки я зовсім не мала мов!
ної практики з французької. Інколи слу!
хала французьку музику, могла перегля!
нути французький фільм мовою
оригіналу (із субтитрами), але не можна
сказати, що я продовжувала вивчати
французьку мову. На моє здивування,
під час співбесіди із Жан!Івом Ларво!
ром з'ясувалось, що я розмовляю фран!
цузькою краще, ніж я думала. Звичай!
но, він розумів, що спілкується із новач!
ком, який не є носієм французької мови
на побутовому рівні, тому багато чого

спрощував, але мені певною мірою вда!
лося підтримати бесіду та відповідати на
питання. Я розуміла про що саме мене
запитують та могла відповісти фран!
цузькою, а Жан!Ів розумів мої відповіді. 

!!  АА  ччооммуу  ввии,,  яяккщщоо  ннее  ссееккрреетт,,  ввоо!!
ллооддііююччии  ддввооммаа  ііннооззееммннииммии  ммооввааммии,,
рраанніішшее  ннее  ббррааллии  ууччаассттьь  уу  ммііжжннаарроодднниихх
ппррооггррааммаахх  ууннііввееррссииттееттуу??

! Я знала, що в університеті є Відділ
міжнародних зв'язків і він пропонує сту!
дентам програми стажувань за кордо!
ном, чула про презентації міжнародних
програм для студентів. Але, якщо чесно,
мені було страшно їхати за кордон на
досить тривалий час. Я не була впевне!
на щодо свого рівня іноземних мов, не
знала, як, взагалі, зможу жити у незнай!
омій країні. (Спойлер: вже після стажу	
вання з'ясувалось 	 все це зовсім не
страшно! 	 ппрриимм..)

"За підсумками співбесіди Жан!Ів
Ларвор запропонував стажування на
фірмі, яка надає аудиторсько!бухгал!
терські послуги, ! розповідає ААннннаа  ККррии!!
ввооррооттееннккоо. ! Керівник аудиторської
компанії метр Пьєр Ворс хотів взяти на
стажування студента (із проживанням в
його родині), який, окрім того, що знає
французьку, також розмовляє англій!
ською мовою ! він та його дружина Ай!
ша хотіли спілкуватися із стажером
англійською. Тому із керівником фірми
на роботі та дома, а також із його дру!
жиною я спілкувалась англійською мо!
вою, а з іншими співробітниками фірми,
з клієнтами фірми та в інших випадках !
спілкувалась французькою.

!!  ЯЯккуу  ррооббооттуу  вваамм  ддооррууччииллии  ввииккооннууввааттии??
ААннннаа  ККррииввооррооттееннккоо:: ! Фірма

спеціалізується на тому, що надає по!
слуги податкового і бухгалтерського ау!
диту, веде податкові справи клієнтів. У

них дуже велика відповідальність за
прорахунки при сплаті податків, тому
певним категоріям французів вигідно
наймати для супроводження податко!
вих справ фахівців. Мою посаду під час
стажування можна назвати помічник
бухгалтера. Я займалась тим, що
реєструвала у спеціальній бухгал!
терській комп'ютерній програмі касові
чеки (вони враховуються для повернен!
ня окремої долі податків), систематизу!
вала документи та готувала рахунки по
клієнтам, відслідковувала листування із
клієнтами. У Франції прийнято при
офіційному діловому листуванні викори!
стовувати паперові документи, тому до!
водилося досить часто ходити на пошту
та відправляти конверти із документами.

Зазвичай робочій день тривав із 9
години ранку до 18!19 вечора, з по!
неділка по п'ятницю. Вдень із 12 до 14 !
двогодинна обідня перерва. Можна бу!
ло пообідати тим, що приніс з дому, або
піти десь поїсти у місто. В Тьєрі досить
багато різних кафе, вуличних торговців
їжею, є навіть "Макдональдс". Однієї го!
дини вистачало на те, щоб пообідати,
іншу годину денної перерви я витрачала
на прогулянки або на відпочинок, як
вільний час.

За умовами контракту з "Кі!Fгаnсе",
родина, в якій я мешкала, повністю за!
безпечувала стажеру харчування:
сніданок, вечерю, також я могла взяти з
дому на роботу пакунок з їжею на обід.
Але якщо мені хотілось перекусити під
час прогулянки містом, або пообідати
вдень не в офісі, я повинна була оплачу!
вати обід сама, зі стипендії, яку отриму!
вала на фірмі за роботу.

Мешкала я в родинному домі керів!
ника практики. Мені виділили окрему
кімнату, дали у користування ноутбук, в

(Закінчення. Початок на 1й стор.)
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ППррееззееннттааццііяя  ппооллььссььккооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ссттууддееннттаамм  ЦЦННТТУУ
21 березня, професор Університету

Економіки у місті Бидгощ (Wyzsza Szkola
Gospodarki, WSG) Світлана Кашуба про!
вела презентацію польського навчаль!
ного закладу студентам Центральноук!
раїнського національного технічного
університету. Минулого року WSG та
ЦНТУ домовилися про спільну підготов!
ку студентів за програмами "подвійних
дипломів", про організацію мовних
шкіл, стажування та інше.

Влітку 2015 року факультет обліку та

фінансів Кіровоградського національ!
ного технічного університету приєднав!
ся до спільного із польським Універси!
тетом економіки у місті Бидгощ (Wyzsza
Szkola Gospodarki) проекту одночасного
навчання в магістратурі обох універси!
тетів за спеціальністю "Облік і аудит" із
подальшим отриманням випускниками
польського та українського дипломів.
Восени минулого року під час візиту до
Центральноукраїнського національного
технічного університету представників

Wyzsza Szkola Gospodarki, сторони до!
мовилися про додаткові спільні нав!
чальні програми бакалавріату (за бага!
тьма спеціальностями та напрямами
навчання, не лише "Облік та аудит"), мовні
школи, обміни викладачами, польські ба!
зи практики для студентів тощо.

Докладніше про ці програми можна
дізнатися із інтерв'ю заступника дирек!
тора Європейського інституту Універси!
тету Економіки міста Бидгощ, професо!
ра Світлани Кашуби сайту ЦНТУ,
опубліковане в газеті "Студентський
вісник №№10!11 за 2016 рік".

Зараз під час зустрічі зі студентами
та викладачами нашого навчального
закладу пані Світлана Кашуба детально
розповіла про Університет економіки у
місті Бидгощ, про спеціальності та
спеціалізації, за якими навчаються сту!
денти WSG, про умови навчання та про!
живання в польському університеті ук!
раїнських студентів, про стажування,
проходження практики та працевлашту!
вання студентів та випускників WSG. 

ЗЗаа  ввііддппооввііддяяммии  ннаа  ддооддааттккооввіі  ззааппииттаанн		
нняя  ммоожжннаа  ззввееррттааттииссяя  ддоо  ффааккууллььттееттуу
ооббллііккуу  ттаа  ффііннааннссіівв  ЦЦННТТУУ  ттаа  ддоо  ВВііддддііллуу
ммііжжннаарроодднниихх  ззвв''яяззккіівв  ЦЦННТТУУ..

домі працювала мережа Wi!Fi, тобто ве!
чорами я могла дивитися фільми, чита!
ти, спілкуватися через Інтернет із друзя!
ми та рідними в Україні.

По суботах можна було гуляти містом.
Тьєр хоч і невелике місто, але там є куди
піти: торгівельні центри, кінотеатр, зе!
лені зони для прогулянок, спеціальні
місця для риболовлі. Можна було взяти
квиток на потяг або автобус до Клер!
мон!Феррану і провести час в Клермон!
Феррані.

Зазвичай, по суботах метр Пьєр Ворс
виходив на роботу (для найманих
працівників ! п'ятиденний робочий тиж!
день, але власник бізнесу працює на
свій розсуд), проте кожну неділю він
проводив разом із дружиною. Вони вза!
галі не люблять сидіти у неділю вдома,
вони постійно десь подорожують, хо!
дять на піші або велосипедні прогулян!
ки, відвідують кінотеатри, театри, оперу
(опера є як у Клермон!Феррані, так і в
іншому місті неподалік, Віші). Протягом
усього часу, що я перебувала на стажу!
ванні, коли метр Пьєр Ворс із дружиною
кудись йшли або їхали на відпочинок у
неділю, вони брали мене із собою.

!!  ООддннаа  іізз  ооссооббллииввооссттеейй  ссттаажжуувваанннняя
ввіідд  аассооццііааццііїї  ""ККіі!!FFггааnnссее""  ппоолляяггааєє  уу  ттооммуу,,
щщоо  ккееррііввнниикк  ссттаажжуувваанннняя  ззааббееззппееччууєє
ссттууддееннттуу,,  ппррии  ййооггоо  ббаажжаанннніі,,  ппооїїззддккуу  вв
ППаарриижж  ппоо  ддооррооззіі  ззіі  ссттаажжуувваанннняя  ддооддооммуу  вв
УУккррааїїннуу,,  ттаакк??  

! У мене було трошки по!іншому, я
поїхала до Парижу майже на початку

стажування, на Новий рік. Різдво у
Франції виключно сімейне свято, його
відзначають вдома, тому 25 і 26 грудня
нічого ніде не працює. На Новий рік у
них є ще два вихідних: 31 грудня та 1
січня. І на ці дні родина, в якій я мешка!
ла, організувала для мене мандрівку у
Париж.

!!  ННааввііттьь  ннее  ззааппииттууюю,,  ччии  ссппооддооббааллооссьь
ззууссттррііччааттии  ННооввиийй  рріікк  уу  ППаарриижжіі……

! Так (посміхається). Кожен ранок у
мене починався із думки: спасибі бать!
кам, що тоді віддали мене до класу, де
вчать французьку мову…

За словами Анни Криворотенко, під
час стажування вона отримала дуже ко!
рисний досвід роботи із бухгалтерсько!
економічною документацією міжнарод!
них стандартів, із міжнародним про!
грамним забезпеченням, досвід "живо!
го" ділового спілкування іноземними
мовами. Але найголовніший здобуток
стажування ! власноруч переконатися у
тому, що у міжнародних програмах
асоціації "Кі!Fгаnсе" немає нічого ані
страшного, ані складного. Ти легально
отримуєш у Франції місце роботи на
певний час, отримуєш стипендію, мо!
жеш подорожувати містами Франції і
навіть, якщо пощастить, зустріти Новий
рік у Парижі. Натомість від тебе вима!
гається лише знати французьку мову,
бути працьовитим та наполегливим у
навчанні та роботі. Невже воно не вар!
тує одно одного?..

Протягом свого першого стажування
у Франції Анна Криворотенко отримала,
окрім практичного досвіду, незабутні
емоційні враження від перебування у
цій країни. Відтак, дівчина запевняє, що
обов'язково спробує пройти наступний
відбір на стажування, і, можливо, навіть
не один відбір. Тим більш, франкомовні
студентські міжнародні програми ЦНТУ
не обмежуються лише співпрацею із
асоціацією "Кі!Fгаnсе". Ще є програми
навчання та стажування у приватному
аграрному ліцеї Етьєна Готьє "Ресен", є
програми стажування від "Федерації
обмінів Франція!Україна". Можливос!
тей вдосталь, головне ! із розумом їх ви!
користати.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..
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2299  ббееррееззнняя  ппррееддссттааввннииккии  ГГооллооввннооггоо
ууппррааввлліінннняя  ннааццііооннааллььннооїї  ппооллііццііїї  уу  ККііррооввоогг		
ррааддссььккіійй  ооббллаассттіі  ттаа  ККііррооввооггррааддссььккооггоо  ообб		
ллаассннооггоо  ццееннттрруу  ззааййнняяттооссттіі  ррооззппооввііллии  ссттуу		
ддееннттаамм  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккооггоо  ннааццііоо		
ннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ппрроо  ууммоо		
ввии  ввііддббоорруу  ддоо  ппооллііццііїї  ттаа  ззааппррооссииллии  ссттуу		
ддееннттіівв  іі  ввииппууссккннииккіівв  ЦЦННТТУУ  ййттии  ссллуужжииттии  ддоо
ННааццііооннааллььннооїї  ппооллііццііїї  УУккррааїїннии..

Як повідомила начальник сектору ор!
ганізації відбору та проведення атесту!
вання поліцейських управління кадрового
забезпечення ГУНП Кіровоградської об!
ласті Олена Серебреннікова, Головне уп!
равління Національної поліції в області
може запропонувати "новачкам" спробу!
вати свої сили у конкурсах на посади
слідчого, оперуповноваженого, дільнич!
ного офіцера, а також на посади
поліцейських в ізолятори тимчасового
тримання або до секторів реагування пат!
рульної поліції. В різний період часу на!
явність та кількість вакансій може зміню!
ватися, тому необхідно перевіряти акту!
альну інформацію на сайті ГУНП Кіровог!
радської області.

Важливий нюанс: зараз, щоб стати
поліцейським, не обов'язково попередньо
проходити службу в лавах Збройних сил.
Спеціальна вища юридична освіта потрібна

лише для посади слідчого, для решти посад
на початку вистачить неюридичної освіти
та знання базових законів (плюс
відповідна фізична та психологічна форма). 

Основні вимоги до кандидатів ! вік від
18 років; повна середня освіта; виконан!
ня умов, передбачених Законами України
"Про очищення влади" та "Про Національ!
ну поліцію".

Претенденти на службу в лавах
Національної поліції проходять шість
етапів відбору: комп'ютерне тестування,
медичне обстеження, перевірка рівня

фізичної підготовки, психологічне тесту!
вання, спеціальна перевірка, співбесіда
із конкурсної комісією.

Студенти, які зацікавилися відповідними
пропозиціями служити в поліції можуть
звернутися за додатковими роз'ясненнями
до управління кадрового забезпечення Го!
ловного управління Національної поліції в
Кіровоградській області за адресою елек!
тронної пошти nabir.police_kg@ukr.net, або
за телефонами (050) 383!99!96; (050) 548!
52!61; (067) 623!10!90; (067) 599!61!40.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ГГУУННПП  вв  ККОО..

ННааццііооннааллььннаа  ппооллііццііяя  ззааппрроошшууєє  ннаа  ссллуужжббуу

На факультеті обліку та фінансів Цен!
тральноукраїнського національного
технічного університету вручили дипло!
ми магістрів випускникам спеціальності
"Фінанси і кредит" 2017 року, які навча!
лися за магістерською програмою, роз!
рахованою на один рік та шість місяців. 

Випускників привітали декан факуль!
тету обліку та фінансів доктор еко!
номічних наук, професор Григорій Дави!
дов, керівники та викладачі кафедр ФОФ. 

"Ми дуже раді, що ви поступили до
нашого університету, здобули гарні
знання і зараз отримуєте дипломи
європейського зразка, які є підсумком
п'яти років та шести місяців вашого
навчання в університеті, ! звернувся до

колишніх студентів професор Григорій
Давидов. ! Сподіваюсь, ви завжди буде!
те пам'ятати про університет, ваших
викладачів, і якщо коли!небудь вам
знадобиться наша допомога, приходьте,
ви знаєте, де нас знайти. Ми завжди бу!
демо раді вас бачити та допоможемо
при необхідності".

Окрім магістерських дипломів, ви!
пускники також отримали індивідуальні
грамоти за різні досягнення, проявлені
протягом навчання на факультеті. 

Переважна більшість випускників
магістратури спеціальності "Фінанси і
кредит" не переймається питанням про
працевлаштування по закінченню
університету. Дівчата розповідають, що

майже всі вони вже мають роботу, бага!
то хто почав працювати ще до вступу до
магістратури. Працювали як раз в га!
лузі фінансів, банківської справи і зго!
дом переконалися, що для підвищення
власного професійного рівня і власної
кваліфікації необхідно отримати
профільну вищу освіту. Тому й поступили
на факультет обліку і фінансів нашого
університету. До речі, для декого із цих
випускників це вже друга вища освіта:
вони поступали до магістратури ФОФ,
маючи дипломі з інших спеціальностей.

Як зазначили випускники, програма
магістратури дозволяла поєднувати
навчання із роботою, закріплюючи тео!
ретичні знання на практиці. Дівчата
зізнаються: хоча й важко було іноді од!
ночасно працювати та навчатися, але
таке поєднання виявилось дуже корис!
ним: можна ефективніше напрацювати
матеріали для курсових робіт і диплом!
ного проекту, коли сам безпосередньо
задіяний у відповідній фінансовій ро!
боті підприємства чи організації. В тео!
ретичній підготовці також нічного не
втратили завдяки курсам на сторінці ди!
станційної освіти сайту ЦНТУ. В цілому,
випускники задоволені навчанням у
магістратурі, а дехто, навіть, не виклю!
чає того, що згодом намагатиметься
здобувати ще одну вищу освіту. 

ВВииппууссккнниийй  ––  ллиишшее  ммииттттєєввііссттьь  ммііжж  ннааввччаанннняямм  ттаа  ррооббооттооюю
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ППррееддссттааввннииккии  ЦЦееннттррааллььннооууккррааїїннссььккоо		

ггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттееххннііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
уу  ММооллооддііжжннооммуу  ппааррллааммееннттіі  ККііррооввооггрраадд		
щщииннии  ззррооббииллии  ввііззууааллььнноо		ііннффооррммааццііййнніі
ддооввііддннииккии  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ттаа  ггооссттеейй  ннаавв		
ччааллььннооггоо  ззааккллааддуу::  ппллаанн		ссххееммуу  ЦЦННТТУУ  ттаа
ссттеенндд  іізз  ппееррееллііккоомм  ппрраавв  ссттууддееннттіівв..

Нагадаємо, що наприкінці минулого
року проходили вибори до Молодіжного
парламенту Кіровоградщини. Дана
структура створена з метою залучення
молоді до процесу реформування ор!
ганів місцевого самоврядування, роз!
витку громадянського суспільства і мо!
лодіжного руху, яка сприятиме перспек!
тивному розвитку умов життя регіону за
рахунок втілення нових проектів, про!
грам, ініціатив. Проект Молодіжного
парламенту реалізується за сприяння
Фонду Ганса Зайделя (Німеччина), Кіро!
воградської обласної державної
адміністрації та Кіровоградської облас!
ної ради. Вибори депутатів обласного
Молодіжного парламенту відбулися в
усіх ВНЗ нашого регіону, за підсумками
голосування депутатами МП, серед
інших, стали одинадцять студентів Цент!
ральноукраїнського (Кіровоградського)
національного технічного університету. 

Депутати Молодіжного парламенту
Кіровоградщини отримали від Фонду Ган!
са Зайделя гранти на реалізацію у своїх
навчальних закладах соціальних про!
ектів. Відповідно, студенти ЦНТУ ! депута!
ти МП Олег Бурлаков (ФОФ), Артем Голо!
ватий (ФПЕМ), Анна Грунтова (ФАЕ), Кате!
рина Осадча (ФСГМ), Тетяна Подгорна
(ФОФ), Ольга Пфо (МТФ), Христина Сігова
(ФЕМ), Денис Тарнавський (ФПЕМ) при!
думали інформаційні стенди, які мають
допомогти студентам університету краще
орієнтуватися на території навчального
закладу та знати свої права. 

Як розповів під час церемонії
відкриття стендів, розташованих в холі
університету, Олег Бурлаков, проекту
дали назву "Перша сходинка ЦНТУ",
оскільки за задумом стенди містять
інформацію, якою студенти мають во!
лодіти вже на самому початку підйому
"сходинками навчання", при першому
знайомстві із навчальним закладом. 

За словами депутатів Молодіжного
парламенту, раніше їм досить часто до!
водилося чути від колег!студентів (пере!
важно, це перший курс) про те, що хтось
на території університету, запізнився,
тому що не знайшов вчасно ту чи іншу
аудиторію тощо. Тому в рамках втілення
соціального проекту Молодіжного пар!
ламенту, було вирішено зробити план!
схему, яка допоможе будь!кому зі сту!
дентів або гостям ЦНТУ орієнтуватися
на території та в приміщеннях навчаль!
ного закладу. 

Друга частина проекту ! інформація
щодо поліпшення обізнаності студентів
стосовно їхніх прав. Як повідомила Анна
Грунтова, згідно опитування студентів
ЦНТУ, більшість з них не змогли точно
відповісти на питання про права сту!
дентів, і це є свідченням того, що студен!
ти університету не досконало знають
власні права. Отже, депутати Молодіжно!

го парламенту від ЦНТУ вирішили також
зробити ознайомчий стенд, де тезово пе!
рераховані основні права студентів. 

Як зауважив ректор ЦНТУ, професор
Михайло Черновол, проект "Перша схо!
динка" є ініціативою самих студентів,
загалом, адміністрація навчального за!
кладу не втручається в роботу органів
студентського самоврядування, але
співпрацює зі студентським самовряду!
ванням. За словами Михайла Черново!
ла, йому приємно бачити, коли студенти
ЦНТУ проявляють самостійність і займа!
ються громадською роботою. На думку
ректора університету, у разі не!
обхідності, адміністрація ЦНТУ може до!
помогти в питанні виготовлення даних
інформаційних стендів в форматі кар!
ток, які можна буде розмножити та роз!
давати студентам університету (в першу
чергу, усім першокурсникам). 

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

ЗЗннааййооммссттввоо  зз  ууннііввееррссииттееттоомм

ппооччииннааттииммееттььссяя

іізз  ""ППеерршшооїї  ссххооддииннккии""

Наприкінці минулого року Лабораторія кіберметрики
Національної дослідницької ради Іспанії, ! організація, що упо!
рядковує рейтинг Webometrics, ! оновила рейтинг цитувань
університетів світу в системі Google Scholar. Загалом до цього
рейтингу увійшло 5000 вищих навчальних закладів, серед них
! 101 український ВНЗ, у тому числі ! Центральноукраїнський
(Кіровоградський) національний технічний університет.

Як повідомляє портал "Вища освіта", в оновленому рейтин!
гу Google Scholar Citations від лабораторії Cybermetrics Ук!
раїна представлена 101!м університетом. Перша п'ятірка ук!
раїнського сегменту рейтингу наступна: НТУ "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Київський
національний університет імені Т.Г. Шевченко; Сумський дер!
жавний університет; Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана; НТУ "Харківський
політехнічний інститут".

Центральноукраїнський (у рейтингу зазначено минулу на!
зву ! Кіровоградський) національний технічний університет
посів найвище місце (60!те) серед вищих навчальних за!
кладів нашої області в українському сегменті рейтингу циту!
вань в системі Google Scholar.

Для довідки: рейтинг цитувань університетів визначається
за пошуковою програмою Google Scholar, яка спеціалізується
на індексації наукових публікацій. Система Google Scholar
індексує наукові публікації в мережі Інтернет, охоплюючи
тільки наукові сайти, і збирає інформацію про місцезнахо!
дження і зміст наукових робіт.

Нагадаємо, перед початком 2016!17 навчального року
Кіровоградський національний технічний університет вперше
у своїй історії увійшов до Топ!100 українського простру рей!
тингу Webometrics.

ЦЦННТТУУ  вв  ррееййттииннггуу  GGooooggllee  SScchhoollaarr  CCiittaattiioonnss
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ЯЯккщщоо  ббаажжааєєшш  ппіідд  ччаасс  ппррааккттииккии  ппррааццююввааттии
В березні на засіданні Вченої ради

ректор Центральноукраїнського націо	
нального технічного університету, про	
фесор Михайло Черновол вручив сту	
денту факультету економіки та менедж	
менту Сергію Полякову грамоту, якою
студент був відзначений за успіхи під час
проходження виробничої практики.

Сергій Поляков навчається на друго!
му курсі за спеціальністю "Економіка
підприємства". Взимку він мав проходи!
ти, як й інші другокурсники, комп'ютер!
ну практику, яка полягала у вивченні
прикладного програмного забезпечен!
ня, що використовується в роботі бух!
галтерів та економістів. Натомість
Сергій виявив бажання пройти вироб!
ничу практику на підприємстві. 

"Минулого навчального року після
зимової сесії я вже був на комп'ютерній
практиці, ! розповідає студент групи ЕП
15 Сергій Поляков. ! Ми тоді приходили
в університет, вивчали профільне про!
грамне забезпечення та удосконалюва!
ли знання цих програм. Цього року я
вирішив, що корисніше і цікавіше буде
під час практики працювати на
підприємстві. Практика за комп'ютером
! це добре, але на виробництві трохи
інакше робиться, тому я хотів побачити
зсередини, як функціонує підпри!
ємство. Доцент кафедри технологій ма!
шинобудування Анатолій Миколайович
Артюхов запропонував підприємство, де
можна було влаштуватися на практику,
декан факультету економіки та менедж!
менту Володимир Васильович Зайченко
пішов мені на зустріч та допоміг офор!
мити угоду для проходження на
підприємстві машинобудівного профілю.

Рівно місяць я працював на
підприємстві "Профі Стан". Мені доручи!
ли виконувати звичайну роботу еко!

номіста на виробництві. Спочатку я сис!
тематизував та заносив до бази даних
бухгалтерську документацію. Потім ви!
конував калькуляції та обрахунки
собівартості продукції: скільки витрат на
той чи інший виріб, скільки ресурсів вит!
рачено на виробництво виробу та інше.
Якщо мені щось було незрозуміло, я міг
звернутися з питаннями до головного
бухгалтера або до штатного економіста
підприємства, з якими я працював в од!
ному кабінеті. Перші дні питань було ба!
гато. Річ у тім, що в університеті ми поки
що вивчаємо, переважно, загальну те!
орію, тому спочатку на підприємстві я
стикнувся із тим, що ми ще не вивчали.
Але керівництво підприємства добро!
зичливо ставилось до практиканта. Вже
десь за тиждень я вже повністю ос!
воївся і міг працювати без підказок.
Кількість моїх питань до старших
працівників у перші дні практики і в ос!
танні дні практики зменшилась в рази!

Останні два тижні практики майже всі
робочі доручення я вже виконував сам". 

За словами Сергія Полякова, завдя!
ки місяцю роботи на фірмі "Профі Стан",
він отримав дуже корисний практичний
досвід та ознайомився із фінансово!ви!
робничою діяльністю підприємства.
Працювати йому сподобалось, тому на!
ступного року він планує повторити ви!
робничу практику на підприємстві ма!
шинобудівного профілю. На підпри!
ємстві залишилися задоволеними робо!
тою студента, відмітивши участь практи!
канта у підготовці звітно!нормативної
документації з використанням сучасних
комп'ютерних програм. Керівництво
підприємства вирішило додатково
віддячити практиканту грамотою, яку
Сергію Петрову й вручив ректор ЦНТУ
Михайло Черновол на засіданні Вченої
ради університету.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв..

3!го березня, на засіданні спеціалізо!
ваної вченої ради Д 23.073.01 Централь!
ноукраїнського (Кіровоградського)
національного технічного університету
докторант кафедри експлуатації та ремон!
ту машин ЦНТУ Тарас Замота захистив ди!
сертацію на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук (науковий консуль!
тант ! д.т.н., професор Віктор Аулін).

Тема дисертаційної роботи: "Наукові
основи припрацювання спряжень дета!
лей мобільної сільськогосподарської
техніки при виготовленні та ремонті мето!
дом накладання змінного електричного
струму", спеціальність 05.05.11 ! "Машини
і засоби механізації сільськогоспо!
дарського виробництва". Дисертація ви!
конувалась у Луганському національному
аграрному університеті, Східноукраїнсько!

му національному університеті ім. В. Даля,
Центральноукраїнському (Кіровог!
радському) національному технічному
університеті. Науковий консультант докто!
ранта Тараса Замоти: доктор технічних на!
ук, професор кафедри експлуатації та ре!
монту машин ЦНТУ Віктор Аулін.

Опонентами дисертаційної роботи вис!
тупали: професор кафедри надійності,
міцності та технічного сервісу машин ім.
В.Я. Аніловича Харківського національно!
го технічного університету сільського гос!
подарства ім. П. Василенка, доктор
технічних наук Олексій Козаченко; завіду!
вач кафедри експлуатації та технічного
сервісу машин імені професора О.Д. Сем!
ковича Львівського національного аграр!
ного університету, доктор технічних наук,
професор Роман Кузьмінський; завідувач

кафедри автомобілів Тернопільського
національного технічного університету
імені Івана Пулюя, доктор технічних наук,
доцент Олег Ляшук.

Дисертаційна робота Тараса Замоти

присвячена вирішенню науково!приклад!

ної проблеми створення теоретичних ос!

нов припрацювання методом накладання

змінного електричного струму на спря!

ження деталей з різними матеріалами і

видами макрогеометричних відхилень із

забезпеченням керування процесами і

технологічними параметрами для підви!

щення довговічності вузлів і агрегатів

мобільної сільськогосподарської техніки

при виготовленні і ремонті. 

Із дисертацією можна ознайомитися у

бібліотеці Центральноукраїнського (Кіро!

воградського) національного технічного

університету.

ЗЗааххиисстт  ддииссееррттааццііїї



ІІІІннннффффооооррррммммааааццццііііййййннннаааа    ссссттттооооррррііііннннккккаааа 13 CТОР.
В лютому у Центральноукраїнському

національному технічному університеті бу!
ло затверджено порядок призначення та
виплати академічних стипендій студентам,
аспірантам та докторантам навчального
закладу. Новий механізм призначення
стипендій діятиме із весняного семестру
2016!17 навчального року. 

Як відомо, наприкінці минулого кален!
дарного року Кабінет Міністрів України
змінив принципи нарахування стипендій
студентам бюджетної форми навчання ви!
щих навчальних закладів. 

Загалом, стипендії поділяються на два
типи: соціальні та академічні. 

Соціальні стипендії отримуватиме пев!
ний перелік осіб, чітко визначений норма!
тивними документами, що встановлюють
державні пільги і гарантії: діти!сироти,
чорнобильці, діти шахтарів, діти учасників
бойових дій, діти, один з батьків яких заги!
нув під час АТО та масових акцій грома!
дянського протесту тощо. 

Академічні стипендії призначаються за
успіхи у навчанні, й у цьому випадку нав!
чальні заклади мають право самим виз!
начати критерії нарахування стипендій. 

Основні положення Порядку призна!
чення і виплати стипендій у Центральноук!
раїнському (Кіровоградському) національ!
ному технічному університеті (повну версію
можна переглянути в розділі "Нормативні
документи" на сайті ЦНТУ): 

! порядок призначення і виплати сти!
пендій у ЦНТУ розроблено відповідно до
вимог законів України "Про освіту", "Про
вищу освіту", Постанови Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2004 р. №
882 "Питання стипендіального забезпе!
чення" із змінами відповідно до Постано!
ви Кабінету Міністрів України від 28 груд!
ня 2016 р. № 1050 "Деякі питання сти!
пендіального забезпечення", Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 січня
2017 року № 32 "Про внесення змін до де!
яких постанов Кабінету Міністрів України
з питань стипендіального забезпечення",
Постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1045 "Деякі питання
виплати соціальних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів",
Постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри
стипендій у державних та комунальних
навчальних закладах, наукових устано!
вах", інших нормативних актів.

! дія цього порядку поширюється на
осіб, які навчаються в університеті за дер!

жавним замовленням за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету;

! порядок призначення академічних
стипендій в університеті затверджується
Вченою радою за погодженням зі сту!
дентською радою університету та первин!
ною профспілковою організацією;

! академічними стипендіями в універ!
ситеті є: 

1) стипендії, засновані Президентом
України, Верховною Радою України;
Кабінетом Міністрів України (у тому числі
іменні), які призначаються студентам та
аспірантам Університету за результатами
навчання за певним освітнім (освітньо!
кваліфікаційним) рівнем, розміри та поря!
док призначення яких визначаються ок!
ремими нормативно!правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні сти!
пендії ! у розмірі 1100 грн.;

3) підвищені стипендії: 
призначаються студентам університету,

які досягли особливих успіхів у навчанні
(тобто, склали всі екзамени, диференційо!
вані заліки, курсові роботи з оцінками не
нижче балу 90 за 100!бальною шкалою
(оцінки за шкалою ЕСТ8 ! "А", "відмінно" за
національною шкалою) ! у розмірі 1600 грн.; 

призначаються студентам університету,
які навчаються за спеціальностями 131
"Прикладна механіка", 132 "Матеріалоз!
навство", 133 "Галузеве машинобудуван!
ня", 141 "Електроенергетика, електро!
техніка та електромеханіка", визначеними
переліком спеціальностей (спеціалізацій)
галузей, для яких встановлюється підви!
щений розмір академічних стипендій
(1400 грн.).

! розмір академічних стипендій для сту!
дентів, визначається виходячи з установ!
леного Кабінетом Міністрів України
розміру мінімальної ординарної (звичай!
ної) академічної стипендії з урахуванням

спеціальності (напряму підготовки),
успішності стипендіата. У разі коли сти!
пендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна
стипендія найбільшого розміру, якщо інше
не передбачене законодавством.

! університет призначає академічні сти!
пендії студентам згідно з рейтингом
успішності, що складається на підставі
об'єктивних та прозорих характеристик,
прямих вимірів навчальних досягнень сту!
дентів з кожного навчального предмета
(дисципліни), які згідно до відповідного
навчального плану виносилися на заліко!
во!екзаменаційну сесію (екзамени, дифе!
ренційовані заліки, курсові проекти/ро!
боти), і середнім прохідним рейтинговим
балом успішності (який складає 74 бала)
до якого включаються всі студенти універ!
ситету, які навчаються за денною формою
навчання за державним замовленням за
рахунок коштів загального фонду держав!
ного бюджету на певному факультеті за
відповідними курсом та спеціальністю (на!
прямом підготовки). 

Рейтинг студентів університету опри!
люднюється на офіційному веб!сайті ЦНТУ
(в розділі "Студенту"/"Стипендіальне за!
безпечення") він визначається згідно тим!
часового порядку формування рейтингу
успішності студентів для призначення ака!
демічних стипендій. 

! ліміт стипендіатів, яким буде признача!
тися академічна стипендія за результатами
семестрового контролю для всіх факуль!
тетів, курсів та спеціальностей (напрямів
підготовки), встановлюється у діапазоні від
40 до 45% від фактичної кількості студентів
денної форми навчання, які навчаються за
державним замовленням на певному фа!
культеті, курсі за певною спеціальністю (на!
прямом підготовки).

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ссттииппееннддііааллььннооїї  ккооммііссііїї..

На кафедрі загального землеробства
Центральноукраїнського національного
технічного університету відбувся нав!
чальний семінар на тему "Технології
живлення рослин, що підвищують рента!
бельність агробізнесу", організований
спільними зусиллями кафедри загально!
го землеробства ЦНТУ та ТОВ "Інститут
оптимізації агробізнесу". 

Протягом семінару були обговорені
такі питання, як: підживлення культур
мікродобривами; механізми підвищен!
ня економічної ефективності аграрного
бізнесу; економічна ефективність вико!
ристання мікродобрив у Кіровог!
радській області та інш.

Завідувач кафедри загального зем!
леробства ЦНТУ, кандидат біологічних
наук, доцент Микола Мостіпан предста!
вив доповідь на тему "Фізіолого!
біологічне значення основних мікрое!
лементів та шляхи ефективного викори!
стання мікродобрив". Доцент кафедри
загального землеробства ЦНТУ канди!
дат сільськогосподарських наук, доцент
Лариса Сало розповіла учасникам
семінару про практичний світовий
досвід використання мікродобрив, вив!
чений за результатами стажування у
Франції.

ППрроо  ппррииззннааччеенннняя

ссттууддееннттссььккиихх

ааккааддееммііччнниихх  ссттииппееннддіійй

вв  ЦЦННТТУУ



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя14 CТОР.

ДДррууггиийй  рріікк  ппооссппіілльь  уу  ннаашшооммуу  ооббллаассннооммуу
ццееннттрріі  вв  ппррииммііщщеенннніі  ллььооттннооїї  ааккааддееммііїї
ННааццііооннааллььннооггоо  ааввііааццііййннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
ппррооххооддиивв  ВВссееууккррааїїннссььккиийй  ееттаапп  ммііжжннаарроодд		
ннооггоо  ккооннккууррссуу  ззіі  ссттввоорреенннняя  ккооммпп''ююттееррнниихх
ііггоорр  GGlloobbaall  GGaammee  JJaamm..  ДДлляя  ууччаассттіі  уу  ккооннккууррссіі
ззааррееєєссттррууввааллооссьь  ббііллььшшее  113300  ппррооггррааммііссттіівв
іізз  ввооссььммии  ррееггііоонніівв  УУккррааїїннии,,  ссеерреедд  яяккиихх  ттаа		
ккоожж  ббууллии  ппррееддссттааввннииккии  ккааффееддррии  ппррооггрраа		
ммуувваанннняя  ттаа  ззааххииссттуу  ііннффооррммааццііїї  ЦЦННТТУУ..  

Загалом, цього року всесвітній 48!го!
динний хакатон Global Game Jam проходив
на 702 локаціях в 95 країнах світу, до про!
екту приєдналось більше 36000 учасників,
які створили більше 7000 ігор. Як зазнача!
ють організатори, в 2017 році конкурс
Global Game Jam став найбільш масовим та
найбільш масштабним за дев'ять років йо!
го існування.

Популярність Global Game Jam один із
членів журі українського регіонального
етапу конкурсу, викладач кафедри програ!
мування та захисту інформації Централь!
ноукраїнського національного технічного
університету Олександр Дрєєв пов'язує із
особливою атмосферою творчості та сво!
боди, що панує під час хакатону.

До речі, частина "Jam" в назві конкурсу
походить від англійського словосполучен!
ня "jam session", яке означає явище, коли
декілька музикантів збираються разом та
грають без підготовки, дуже часто
імпровізують.

"Коли група музикантів збирається із
інструментами одночасно, в одному місці
пограти або для себе, або для публіки, це
ні в кого не викликає здивування, ! гово!
рить Олександр Дрєєв. ! Програмування !
це також свого роду мистецтво, тому що
навіть просту програмку можна написати
різними стилями, різними способами,
відповідно, навіть програмісти із однако!
вими знаннями пишуть програми абсо!
лютно по!різному. Коли програмісти вико!
нують роботу згідно технічного завдання
замовника, там, як правило, існують певні
обмеження і програмісти змушені писати
лише те, що вимагає замовник, інколи,
навіть, пересилюючи себе. Під час хака!
тонів, подібних до Global Game Jam, про!
грамісти мають повну свободу для
імпровізації та творчості. Тому для про!
грамістів цей конкурс ! чудовий спосіб
гарно провести час".

Всесвітній конкурс Global Game Jam три!
вав із 17.00 п'ятниці по 17.00 неділі,
відповідно до часового поясу кожної із
регіональних локації. Команди учасників
формуються безпосередньо на хакатоні
після його початку та видачі завдання. Ми!
нулого року над розробкою ігор працювали
дві команди із студентами КНТУ у складі (дві
та чотири особи, відповідно), цього разу
представники нашого навчального закладу
об'єдналися в одну велику команду, яка

згодом стала між!університетською. До
складу цієї збірної команди ! розробника
конкурсної гри "Propaganda Waves",
увійшли доцент, аспірант та студенти кафе!
дри програмування та захисту інформації
Центральноукраїнського національного
технічного університету, а також студентка
Кіровоградського державного педагогічно!
го університету: Єлизавета Мелешко,
Віталій Хох, Орина Старкіна, Сергій Охот!
ний, Владислав Овчаренко, Богдан Кли!
менко, Юрій Коваленко, Юлія Кошарова.

Теми гри визначають організатори
Global Game Jam та переказують цю тему
кожній із регіональних локацій таким чи!
ном, що учасники окремого етапу конкурсу
дізналися про тему о 17.00 п'ятниці за
місцевим часом. Тема цьогорічного хакато!
ну "Waves" (в перекладі з англійської це
слово має декілька значень: хвилі, коли!
вання, розмахування руками тощо). Далі
учасники мають 48 годин на створення гри
за мотивами зазначеної теми, використо!
вуючи інструментарій, який вони вважати!
муть за необхідне. Тобто, як вже загадува!
лось, програмісти мають повну свободу дій. 

За дві години до завершення
регіонального етапу Global Game Jam,
судді по черзі обходять робочі місця ко!
манд та випробовують їхні ігри. Після того,
як сплине час, відведений на розробку,
представники команд презентують проек!
ти усьому складу журі.

Що характерно, регламентом міжна!
родного конкурсу Global Game Jam не пе!
редбачаються які!небудь призові місця,
але організатори регіональних етапів ма!
ють право запровадити процедуру визна!
чення та нагородження переможців
місцевого "джему". При оцінюванні ігор
українського етапу Global Game Jam члени
журі, ! 30 осіб, три з них ! іноземці, ! вис!
тавляли бали семи іграм, чиї розробки
справили на них найбільше враження. Так
було визначено команди, які, за версією
журі, впоралися із завданням найкраще.

(Для довідки: 32 команди надали 29 ігор,
приблизно третина з яких взагалі не отри!
мала кваліфікаційні бали).

На думку одного із членів журі Global
Game Jam в Україні, викладача кафедри
програмування та захисту інформації ЦНТУ
Олександра Дрєєва, гра "Propaganda
Waves" залишила враження незаверше!
ності. "Гра була задумана занадто склад!
ною, ! вважає Олександр Дрєєв, ! основні
елементи гри були готові для презентації,
але не все вдалось зробити остаточно.
Особисто мені було все зрозуміло, що
хотіли сказати розробники, мені їхня ідея
гри сподобалась, тому я включив гру
"Propaganda Waves" до власного переліку
призерів, але решта журі була іншої думки.
Зрештою, переможцем було визнано ко!
манду, яка створила дуже просту і веселу
гру. Ті команди, які хотіли вразити жури
складною грою, напевне, промахнулися".

Проте, хакатон Global Game Jam якраз і
відомий тим, що тут, як і на Олімпійських
Іграх, головне не перемога ! а участь,
участь у синхронному глобальному проекті
разом із десятками тисяч таких самих про!
грамістів із майже сотні кран світу.

Окремо журі відзначило індивідуаль!
ним призом студентку другого курсу кафе!
дри програмування та захисту інформації
ЦНТУ Орину Старкіну за її власну розробку
на конкурсі, гру для Android!пристроїв
"Сatch the wave". Крім цього, студент тре!
тього курсу кафедри ПЗІ Дмитро Демченко
посів третє місце конкурсу у складі роз!
робників призової гри "Plop".

До речі, цього року на Global Game Jam
в Україні, разом із дорослими про!
грамістами, "змагалися" і школярі ! вихо!
ванці Кіровоградської Малої академії на!
ук учнівської молоді. Одну із чотирьох
шкільних команд очолював Олександр
Дрєєв, науковий керівник секцій інформа!
тики та технологій програмування
МАНУМ.

ППііддггооттуувваавв  ООллееккссааннддрр  ВВииннооггррааддоовв
ФФооттоо  ММииккооллии  ЯЯккииммееннккаа  ..
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Студенти Кропивницького інженер!
ного коледжу ЦНТУ перемогли на
регіональних змаганнях першого туру
інтелектуальної гри "Брейн!ринг" з еко!
номіки, яку проводить Національна
академія статистики, обліку та аудиту
(Київ). У нашому місті змагання першо!
го туру відбулись на базі Кіровог!
радського коледжу статистики.

До складу команди Кропивницького
інженерного коледжу ЦНТУ під назвою
"Economic Star's" входили студенти ви!
пускних груп спеціальностей "Бухгал!
терський облік" та "Економіка
підприємства": Олексій Ширкова,
капітан команди (група Б14 1/9); Ольга
Шевченко (гр. Е14 1/9); Ангеліна Шпи!
льова (гр. Б14 1/9); Олена Ткаченко (гр.
Е14 1/9); Алла Ткаченко (гр. Б14 1/9);
Юлія Бойченко (гр. Б14 1/9).

ССттууддееннттии  ккооллеедджжуу  ррооззппооввііллии  ппрроо  ввччеенниихх..ффііззииккіівв
На початку березня в Кропивницько!

му інженерному коледжі Центральноук!
раїнського національного технічного
університету проходила ІІІ студентська
конференція "Видатні жінки!фізики". Ця
конференція відбулась за ініціативи вик!
ладачів фізики, адміністрації Кропив!
ницького інженерного коледжу ЦНТУ та
за підтримки обласного методичного
об'єднання викладачів фізики. Учасни!
ками конференції виступили студенти І!ІІ
курсу інженерних спеціальностей.

До попередніх конференцій студенти
коледжу готували, під керівництвом
своїх педагогів, доповіді та презентації,
в яких розповідалося про життя й
діяльність видатних фізиків ХХ століття
(у тому числі й фізиків з України) та їхні
відкриття. Мета цьогорічного заходу ?
розширення світогляду студентів, знай!
омство з діяльністю вчених!жінок, які
зробили великий внесок у розвиток
фізики й астрономії, чиї відкриття та до!
сягнення стали невід'ємною складовою
світової науки.

Прологом до виступів студентів стало
відео про молодого українського вчено!
го, наймолодшого доктора наук України,
фізика!біолога Ольгу Броварець.

Протягом конференції "Видатні
жінки!фізики" студенти презентували
доповіді про таких відомих науковців:
біофізиків Розалінд Франклін та Ро!
залін Сасмен Ялоу; про Лізу Майтнер !
фізика, яку називали матір'ю атомної
бомби; першовідкривача нового класу
астрономічних об'єктів!пульсарів Джо!
селін Белл; найпопулярнішого фізика!
теоретика ХХІ століття Лізу Рендалл; су!
часних молодих вчених Сабріну Гонса!

лес Пастерскі, Емі Майнцер та Марію
Спиропулу. Приклад Марії Спиропулу,
фізика!експериментатора, професора
Каліфорнійського технологічного інсти!
туту, сучасної креативної жінки!науков!
ця є показовим для студентів та заохо!
чує до вивчення фізики.

На конференцію завітали представни!
ки адміністрації коледжу, викладачі фізи!
ки навчальних закладів міста Кропив!
ницький та області, батьки студентів. Гості
високо оцінили рівень підготовки сту!
дентів та роботу педагогів, які готували
студентів до конференції. Особливо
відзначили виступи студентів Максима
Конончука та Дмитра Музиченка з до!
повідями про Сабріну Гонсалес Пастерскі
та Емі Майнцер.

Підсумовуючи виступи, заступник ди!
ректора коледжу з навчальної роботи
В.В. Зозуля подякував учасникам за ви!

конану роботу, а усі учасники конфе!
ренції були нагороджені дипломами. 

Ведучі!конкурсу ! викладачі фізики
А.В Бевз та О.О. Пташко висловили под!
яку за допомогу в підготовці та прове!
денні конференції адміністрації навчаль!
ного закладі, голові методичного
об'єднання викладачів фізики Г.В. Му!
ромцевій, викладачам коледжу С.І. Ілю!
чек і В.В. Бережанській за інформаційну
підтримку та допомогу з перекладом під
час спілкування з пані Спиропулу.

Студенти!учасники учасники конфе!
ренції набули цікавий досвід, який, без!
умовно, буде для них корисним при
підготовці до занять, інших відкритих
заходів, а, можливо, хтось у майбутньо!
му пов'яже своє життя із науковою
діяльністю.

ППііддггооттуувваавв  ММааккссиимм  ККооннооннччуукк,,
ссттууддееннтт  ггррууппии  КК  1155  11//99..
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Наприкінці лютого у Харкові на базі спортивного клубу

"YOD" відбулися змагання чемпіонату України з гирьового
спорту серед студентів за версією Союзу гирьового спорту
України.

В змаганнях взяли участь 135 студентів з 27!ми вищих
навчальних закладів, які представляли сім областей Ук!
раїни:  Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську,
Львівську, Миколаївську, Полтавську та Харківську. У складі
збірної Кіровоградщини виступали й студенти Центральноук!
раїнського національного технічного університету, які також
є вихованцями комплексної ДЮСШ №1 Кропивницького.

Як повідомляє інформаційний портал "Гречка", в про!
грамі змагань "Поштовх довгим циклом двома 32!кілогра!
мовими гирями" перемогу на чемпіонаті у ваговій категорії
до 95 кг здобув майстер спорту Геннадій Тимофєєв (резуль!
тат ! 60 підйомів). Бронзову нагороду у скарбничку збірної
приніс Владислав Вишінський ! третє місце у ваговій кате!
горії до 73 кг. Також в складі команди виступали студенти:
Анастасія Лубяна (вагова категорія до 63 кг, 5!те місце); Пе!
тро Віняр (вагова категорія до 85 кг, 4!те місце); Артем Анд!
рущенко (вагова категорія до 95+ кг, 4!те місце).

Продемонстровані результати дозволили студентам ЦНТУ
(тренер ! Сергій Шевченко) посісти п'яте місце командного
заліку серед 27 команд!учасниць. 

Паралельно студентському чемпіонату від Союзу гирьо!
вого спорту України проходив всеукраїнський турнір на при!
зи спортивного клубу "YOD", в якому зараховувалися ре!
зультати, показані чемпіонаті серед студентів. На турнірі
спортклубу "YOD" Анастасія Лубяна посіла перше місце, а
Геннадій Тимофєєв ! друге.

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ссааййттуу  ggrree44kkaa..iinnffoo

На початку березня 2017 року в
приміщенні спортивного клубу "Старт"
проходила першість міста Кропив!
ницький із кросфіту. В змаганнях взяла
участь збірна Центральноукраїнського
національного технічного університету,
які займаються спортом у секції пау!

ерліфтингу під керівництвом викладача
кафедри фізичного виховання Юрія Тро!
хименко. 

Відзначилися студенти: Владислав
Волков, група БІ 16!3СК (І місце); Сергій
Шмаков, група ТМ 16 (І місце); Олек!
сандр Дорошенко, група АГ 16!3СК (І

місце); Ілля Великий, група ОКД 16 (І
місце); Сергій Матвієнко, група ЕЕ 15!
2СК (І місце). Також Сергій Матвієнко
став абсолютним переможцем індивіду!
ального заліку змагань у своїй віковій
підгрупі.

26 березня у тому ж спортивному
клубі команда ЦНТУ взяла участь в по!
вторній першості міста з кросфіту. В
складі команди виступали студенти:
Сергій Матвієнко (ІІІ місце у ваговій кате!
горії понад 90 кг), Олександр Дорошенко
(ІІ місце у ваговій категорії 74 кг), Сергій
Шмаков (І місце у ваговій категорії 65
кг), Руслан Рахманкулов (І місце у ваговій
категорії 60 кг), В. Бараннік (ІІ місце у ва!
говій категорії 62 кг), М.Червоний (ІІ
місце у ваговій категорії 85 кг), М.Горо!
бець (ІІ місце у ваговій категорії 68 кг),
Ілля Великий (І місце у ваговій категорії
70кг), Тарас Грачов ! абсолютний пере!
можець змагань у ваговій понад 90 кг. 

ЮЮрріійй  ТТррооххииммееннккоо,,  ввииккллааддаачч
ккааффееддррии  ффііззииччннооггоо  ввииххоовваанннняя,,  
ккееррііввнниикк  ссееккццііїї  ппааууееррллііффттииннггуу..


