
КНТУ відзначив щорічний «День науки»
Протягом 14	го квітня у Кіровог	

радському національному технічно	
му університеті тривали численні за	
ходи в рамках традиційного "Дня
науки". Цього дня двері університету
було відкрито для екскурсій учнів
шкіл, студентів коледжів та гостей
навчального закладу, працювала
оновлена виставка наукових дося	
гнень вчених КНТУ, відбулися ХLVІІ
наукова конференція студентів та
магістрантів, а також L наукова кон	
ференція викладачів, аспірантів та
співробітників.

Під час промови на відкритті пленар�
ного засідання наукової конференції,
ректор Кіровоградського національного
технічного університету, професор Ми�
хайло Черновол звернув увагу присутніх
на важливість наукової складової в
діяльності навчального закладу. "В
суспільстві панує думка, що основна
функція будь�якого університету � підго�
товка кадрів для різних галузей еко�
номіки і суспільства, � говорить Михайло
Черновол. � Але це лише одна із функцій,
насправді призначення університетів
набагато ширше! Університети є не ли�

ше "кузнею кадрів", вони мають викону�
вати функцію накопичення і зберігання
знань (знань у широкому значенні цього
слова: наукові знання, культурні і мо�
ральні цінності, життєвий досвід тощо),
вироблення нових знань та передачі цих
знань новим поколінням студентів. Тому
лише ті навчальні заклади, які займа�
ються науковою роботою, мають право
називатися університетами".

Вітаючи колектив КНТУ зі святом з

нагоди "Дня науки"�2016, начальник
відділу професійно�технічної, вищої
освіти і науки, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності Управління
освіти, науки, молоді та спорту Кіровог�
радської облдержадміністрації � заступ�
ник начальника управління Сергій Дузь
побажав впровадження у виробництво
наукових розробок, які він побачив на
виставці біля актової зали університету. 

(Початок. Закінчення на 2й стор.)

Представники КНТУ у складі

науково�методичних комісій
Міністерство освіти і науки України за�

твердило персональний склад комісій
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково�
методичної ради МОН. Основними завдан�
нями Науково�методичної ради є науково�
методичний аналіз та вироблення пропо�
зицій щодо перспективних напрямів роз�
витку змісту освіти, організація розробки і
схвалення методичних рекомендацій до
формування стандартів освітньої діяль�
ності, стандартів освіти, освітньо�про�
фесійних та освітньо�наукових програм то�
що. До складу науково�методичних комісій
сектору вищої освіти увійшли двоє пред�
ставників нашого університету: декан фа�
культету обліку і фінансів КНТУ Григорій Да�
видов (напрям 071 Облік і оподаткування)
і професор кафедри будівельних, дорожніх
машин і будівництва КНТУ Віктор Па�
шинський (напрям 192 Будівництво та
цивільна інженерія).

Студенти Кіровоградського машинобудівного коледжу КНТУ та Світловодського
політехнічного коледжу КНТУ посіли чотири місця в Топ!5 ІV Всеукраїнського конкур!
су фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів І!ІІ рівнів акре!
дитації з професії "Токар", включаючи перше та друге місце. Докладніше на 5!й стор.
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КНТУ відзначив щорічний «День науки»
Також Сергій Дузь відзначив досягнен�
ня науковців КНТУ в галузі IT�техно�
логій, автоматизації, енергозбережен�
ня, роботизації виробництва, а також
традиційних для Кіровоградщини на�
прямах: сільському господарстві та еко�
логії. Сергій Дузь нагадав, що облдер�
жадміністрація намагається підтриму�
вати науковців, надаючи стипендії
відмінникам навчання і виділяючи гран�
ти для молодих науковців, аспірантів.
Саме технічний університет виграє
найбільше конкурсів і грантів від КОДА,
що свідчить про високий рівень науко�
вої роботи в КНТУ. 

В ході пленарного засідання науко�
вої конференції, професор кафедри де�
талей машин та прикладної механіки
Кіровоградського національного
технічного університету, доктор
технічних наук Геннадій Філімоніхін
представив доповідь "Про впроваджен�
ня технологій дистанційної освіти в нав�
чальний процес КНТУ".

Директор Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної станції
НААН України, кандидат сільськогоспо�
дарських наук, доцент Ігор Семеняка
розповів про наукове забезпечення роз�
витку агропромислового виробництва
на прикладі роботи сільськогоспо�
дарської дослідної станції.

Завідувач кафедри автоматизації
виробничих процесів КНТУ, доктор
технічних наук, професор Сергій Осад�
чий підготував доповідь на тему "Проб�
леми керування рухом механізму з па�
ралельною кінематикою".

Завідувач кафедри аудиту та оподат�
кування Кіровоградського національ�
ного технічного університету, доктор
економічних наук, професор Наталія
Шалімова розповіла про особливості
врахування вимог європейського
співтовариства в сфері регулювання

незалежного та державного аудиту при
підготовці фахівців з економічних
спеціальностей.

Після завершення пленарного
засідання, робота ХLVІІ наукової конфе�
ренції студентів та магістрантів, а також
L наукової конференції викладачів,
аспірантів та співробітників продовжи�
лась за окремими секціями.

Фоторепортаж з "Дня науки"!2016 в
КНТУ можна переглянути на сторінках
університету у соціальних мережах.

Підготував Олександр Виноградов.

(Закінчення. Початок на 1й стор.)

Аспірантка кафедри економіки праці
та менеджменту Кіровоградського
національного технічного університету
Ілона Царенко виборола призове місце
Всеукраїнської олімпіади з менедж�
менту серед молоді, яку третій рік
поспіль організовує громадська про�
фесійна організація Українська
Асоціація якості. Традиційно цей мас�
штабний захід проходить в рамках про�
екту "Молодіжний творчій рух "Естафета
якості" під егідою Міжнародної гільдії
професіоналів якості та Клубу лідерів
якості країн Центральної та Східної
Європи. Ілона Царенко двічі брала
участь в Олімпіаді з менеджменту серед
молоді, у 2015 і 2016 роках, і обидва
рази ставала призером у номінації
"Практики і методи менеджменту"!

Студент п'ятого курсу факультету сільськогосподарського ма�
шинобудування Кіровоградського національного технічного
університету Олександр Каюда посів ІІ місце Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт, за напрямом спеціально�
стей "Машини і засоби механізації сільськогосподарського ви�
робництва". Фінальна частина конкурсу, за участю представ�
ників 14�ти ВНЗ України, проходила на базі Харківського
національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка. Тема наукової роботи Олександра Каю�
ди: "Обґрунтування параметрів соняшника для прямої сівби",
науковий керівник � к.т.н., доцент Петро Лузан.

На базі Кременчуцького національного університету ім. Ми�
хайла Остроградського відбувся фінальний етап Всеукраїнсько�
го конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Транс�
портні технології (за видами транспорту)", участь в якому взяло
більше трьох десятків студентів із понад 15 вищих навчальних
закладів України. За підсумками конкурсу студент другого курсу
групи МБ 15�2СК кафедри сільськогосподарського машинобуду�
вання КНТУ Михайло Сафронов став переможцем і отримав
диплом І ступеню! Тема конкурсної роботи Михайла Сафронова:
"Підвищення ефективності перевезень вантажу в умовах вироб�
ничого сільськогосподарського кооперативу "Колос" Кіровог�
радської області", науковий керівник � доцент Сергій Лещенко.
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Другий рік поспіль Кіровоградський

національний технічний університет прий!
мав у своїх стінах активну екологічну гро!
мадськість області: фахівці!екологів, вик!
ладачів та науковців, студентську та
учнівську молодь, які зібрались обговори!
ти болючі питання взаємодії людини з на!
вколишнім середовищем в рамках
Регіональної науково!практичної конфе!
ренції "Екологічні проблеми сучасності та
шляхи їх вирішення".

Взагалі, конференції з такою назвою
на кафедрі екології та охорони навко�
лишнього середовища КНТУ почали
проводити для своїх студентів ще п'ять
років тому. Згодом конференція почала
залучати більше і більше учасників,
спікерів і, нарешті, отримала статус
регіональної, співорганізаторами якої,
окрім кафедри екології та охорони на�
вколишнього середовища КНТУ, також
виступають: Департамент екології та
природних ресурсів Кіровоградської об�
ласної державної адміністрації; Уп�
равління земельних відносин та охоро�
ни навколишнього природного середо�
вища Кіровоградської міської ради;
Державна екологічна інспекція у Кіро�
воградській області; Кіровоградський
державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка; Гро�
мадська організація "е�Екологія" та інш.

Традиційно Регіональна науково�
практична конференція "Екологічні
проблеми сучасності та шляхи їх
вирішення" проходить в читальній залі
бібліотеки Кіровоградського національ�
ного технічного університету. До
відкриття конференції бібліотекарі
підготували відеоролик про наслідки
для суспільства та екології Чорно�
бильської катастрофи.

Вітаючи учасників конференції, про�
ректор з наукової роботи КНТУ, профе�
сор Олександр Левченко подякував і мо�
лодим, і досвідченим екологам за їхню
небайдужість у питанні турботи про на�
вколишнє середовище. "Стан вирішення
екологічних проблем завжди пов'язаний
зі станом економіки, � зазначає Олек�
сандр Левченко. � Коли економіка пере�
буває в кризовому стані, то зменшується
фінансування екологічних заходів, люди,
втомлені важкими економічними умова�
ми, не приділяють увагу захисту довкілля,
і стан навколишнього середовища не
стає краще. Але ми маємо права
безвідповідально ставитися до проблем
екології, якщо хочемо, щоб через 20
років тут не панували хвороби, викликані
поганим станом навколишнього середо�
вища, щоб наші діти та онуки мешкали в
країні, придатній до життя".

Олександр Левченко зауважив на то�
му, що на кафедрі екології та охорони на�
вколишнього середовища КНТУ вихову�
ють справжніх спеціалістів�патріотів, які
люблять Україну, природу, свою професію.
Саме тому серед випускників кафедри
екології університету найбільший працев�

лаштування саме за спеціальністю.
Завідувач кафедри екології та охоро�

ни навколишнього середовища КНТУ,
к.б.н., доцент Ольга Медведєва закли�
кала усіх бути деякою мірою екологами. 

"Ми не випадково проводимо цю кон�
ференцію навесні, саме в квітні, � роз�
повідає Ольга Медведєва. � Весною при�
рода пробуджується, все починає квітну�
ти. Ми настільки до цього звикли, що, на
жаль, у своєму повсякденному житті
рідко замислюємось над тим, що повітря,
яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо,
їжа, яку ми споживаємо, пов'язані зі ста�
ном навколишнього середовища. Все,
що нас оточує, залежить від поведінки
кожного з нас, від кожної нашої дії. Якщо
багато замислиться над тим, до яких
страшних наслідків може привести
безвідповідальне ставлення до навко�
лишнього середовища, вони стануть еко�
логами не за професією, а за покликан�
ням душі. Тому що еколог � це, перш за
все, стиль життя, покликання. Тому я хочу
побажати усім вам бути екологами у ши�
рокому розумінні цього слова".

Також під час пленарного засідання
ІІ Регіональної науково�практичної кон�
ференції "Екологічні проблеми сучас�
ності та шляхи їх вирішення" виступили:
начальник Державної екологічної
інспекції у Кіровоградській області Ми�
кола Власенко; заступник директора
Департаменту екології та природних ре�
сурсів Кіровоградської облдер�
жадміністрації Антоніна Хомич; профе�
сор кафедри загального землеробства
КНТУ Федір Топольний; координатор
Громадської організації " Українське
громадське об'єднання міжвідомчих ко�
мунікацій у сфері охорони навколиш�
нього природного середовища е�Еко�
логія" Олександр Яремчук.

Протягом секційних засідань конфе�
ренції було презентовано більше 20�ти

доповідей за темами: екологічна освіта
(шкільна, позашкільна, спеціальна, ви�
пуск кваліфікованих спеціалістів за фа�
хом); екологія людини, соціоекологія та
основи підтримки здорового способу
життя; технологічні, правові та еко�
номічні аспекти взаємодії людини з
природою, моніторинг довкілля;
дослідження і охорона флори та фауни,
біоценологія і заповідна справа; еко�
логічні аспекти сільськогосподарського
виробництва.

Зокрема, представники КНТУ підго!
тували наступні доповіді:

"Використання ЕМ�Препаратів для
очистки стічних вод" (автор � аспірант
кафедри загального землеробства
КНТУ Анна Баран; науковий керівник �
професор кафедри загального земле�
робства Федір Топольний);

"Еколого�біологічна оцінка стану
гідрофлори річки Інгул в межах міста
Кіровоград" (автор � аспірант кафедри
екології та охорони навколишнього се�
редовища Олег Краснюк, науковий
керівник � завкафедри екології та ОНС,
к.б.н., доц. Ольга Медведєва);

"Сучасний екологічний стан річки
Інгул та шляхи його покращання" (автор
� Олег Малихін, студент кафедри еко�
логії та ОНС, науковий керівник � завка�
федри екології та ОНС, к.б.н., доц. Ольга
Медведєва);

"Аналіз динаміки захворюваності на�
селення у місті Кіровограді з урахуван�
ням екологічних причин" (автор � Тетяна
Огирь, студентка кафедри екології та
ОНС, науковий керівник � викладач ка�
федри екології та ОНС Юрій Кривошей). 

За інформацією кафедри екології та
охорони навколишнього середовища.

Залишити після себе
придатну до життя
країну
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На кафедрі економіки та організації ви�

робництва Кіровоградського національно�
го технічного університету відбулась
Міжнародна науково�практична конфе�
ренція "Пріоритети розвитку підприємств у
ХХІ столітті". Конференція мала за мету на�
лагодження співпраці між українськими та
закордонними вченими, представниками
наукового та виробничого середовищ у га�
лузі інноваційного розвитку; залучення до
науково�практичної діяльності молоді та
інформування про сучасний рівень
досліджень молодих науковців.

На початку роботи конференції
"Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ
столітті" її учасників привітали голова ор�
ганізаційного комітету конференції, про�
ректор з наукової роботи КНТУ, доктор
економічних наук професор Олександр
Левченко, та патріарх економічної науки
Кіровоградщини професор Леонід
Фільштейн. 

Олександр Левченко відзначив акту�
альність даної конференції, яку вже не
перший рік організовує кафедра еко�
номіки та організації виробництва КНТУ.
Тематика цих конференцій дуже важлива і
для сьогодення і для майбутнього,
оскільки саме вибір правильних пріори�
тетів буде визначати шляхи розвитку: або
ми крокуємо у ХХІ сторіччя, або зали�
шаємось у ХХ, чи ми рухаємось на Захід, чи
на Схід? Як правило, на таких наукових
конференціях відбувається обговорення
цікавих ідей, які потім використовуються у
науковій роботі, наукових працях та
публікаціях, тому Олександр Миколайович
побажав учасникам конференції плідних
дискусій і цікавих доповідей. 

На думку Леоніда Михайловича
Фільштейна, ця наукова конференція � чу�
дова можливість знайти найкращі підходи
до поліпшення системи управління. Сьо�
годні в Україні існує багато проблем сис�
тем управління і організації роботи окре�
мих підрозділів держави, місцевих ор�
ганів самоуправління, тому головне зав�
дання і науковців, і практиків � підвищува�
ти ефективність системи управління.

Відкрила конференцію завідувач кафед�
ри економіки та організації виробництва
Кіровоградського національного технічно�
го університету, д.е.н., професор Марина

Семикіна, яка представила доповідь на те�
му "Аспекти розвитку українського ринку
праці в умовах тінізації економіки".

Конференція "Пріоритети розвитку
підприємств у ХХІ сторіччі" охоплювала на�
ступну тематику: проблеми інноваційного
розвитку підприємств та шляхи їх вирішен�
ня; напрями підвищення ефективності гос�
подарської діяльності підприємств; розви�
ток людського та соціального капіталу як
чинник економічного зростання; розвиток
торгівлі, сфери послуг і туристичного
бізнесу в умовах євроінтеграції; безпека
бізнесу та механізми її регулювання за су�
часних умов; соціальна відповідальність
бізнесу в умовах системної кризи; акту�
альні проблеми стимулювання праці на
етапі інноваційних змін в економіці.

Ще вісім науковців КНТУ підготували
доповіді для конференції: аспірант Гали�
на Волчкова (тема "Проблеми форму�
вання соціального капіталу в Україні");
доцент кафедри економіки та організації
виробництва Ігор Харченко (тема "Обґрун�

тування методу розрахунку раціональних
варіантів технології будівельного вироб�
ництва, будівельних деталей та кон�
струкцій"); доцент кафедри економіки та
організації виробництва Людмила Рома�
нюк (тема "Сутність розширеної
відповідальності виробника"); доцент ка�
федри економіки та організації виробниц�
тва Ольга Чумаченко (тема "Фінансування
проектів малого та середнього бізнесу");
доцент кафедри економіки та організації
виробництва Наталія Сисоліна (тема "Ос�
новні напрями забезпечення інно�
ваційного розвитку"); Тетяна Котенко до�
цент кафедри фінансів та планування (те�
ма "Інформаційні технології як засіб оп�
тимізації навчальної діяльності сту�
дентів"); доцент кафедри економіки та ор�
ганізації виробництва Ірина Журило (тема
"Оптимізація транспортування світлих
нафтопродуктів у логістичних системах
АЗС"); викладач кафедри економіки та ор�
ганізації виробництва Михайло Полта�
вець (тема "Сучасний стан та перспективи
розвитку електронної комерції в Україні").

Також матеріали для конференції нада�
ли представники навчальних закладів та
установ: ДВНЗ "Київський національний
економічний університет імені Вадима Ге�
тьмана"; Харківський національний еко�
номічний університет імені Семена Кузне�
ця; Хмельницький національний універси�
тет; Гомельський державний університет
імені Франциска Скорини, м. Гомель, Рес�
публіка Білорусь; Національний універси�
тет "Львівська політехніка"; MariaCurie�
SkodowskaUniversity та інш. 

За результатами роботи конференції ви�
дано збірник доповідей учасників Міжнарод�
ної науково�практичної конференції "Пріори�
тети розвитку підприємств у ХХІ столітті".

За інформацією кафедри економіки
та організації виробництва.

Пріоритети економіки –

інноваційний розвиток
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21!22 квітня на базі Кіровоградського

машинобудівного коледжу Кіровог!
радського національного технічного
університету відбувся ІV Всеукраїнський
конкурс фахової майстерності серед сту!
дентів вищих навчальних закладів І!ІІ
рівнів акредитації з професії "Токар". Сту!
денти Кіровоградського машинобудівно!
го коледжу КНТУ та Світловодського
політехнічного коледжу КНТУ посіли чоти!
ри місця в Топ!5 конкурсу, включаючи
перше та друге місця. 

Цього року в конкурсі брали участь 23
студента з 12�ти навчальних закладів, які
готують майбутніх фахівців машинобуду�
вання. Це Кіровоградський машино�
будівний коледж КНТУ та Світловодський
політехнічний коледж КНТУ; Смілянський
технікум харчових технологій Національ�
ного університету харчових технологій,
ДВНЗ "Дрогобицький механіко�техно�
логічний коледж", Технічний коледж Тер�
нопільського національного технічного
університету ім. Івана Пулюя, Пол�
тавський політехнічний коледж
Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут",
Черкаський політехнічний технікум, Жов�
товодський промисловий коледж Дніпро�
петровського національного університе�
ту імені Олеся Гончара, Херсонський
політехнічний коледж Одеського
національного політехнічного універси�
тету, Запорізький електротехнічний ко�
ледж Запорізького національного
технічного університету, Новокаховський
політехнічний коледж Одеського наці�
онального політехнічного університету,
Харківський радіотехнічний технікум.

Протягом святкової церемонії відкрит�
тя конкурсу, гостей та організаторів віта�
ли секретар Кіровоградської міської ради
Сергій Бойко, ректор КНТУ Михайло Чер�
новол, керівники провідних кіровог�
радських машинобудівних підприємств
"Ельворті" і "Гідросила ГРУП" Сергій Кала�
па та Юрій Тітов, голова Кіровоградсько�
го обласного об'єднання роботодавців
Олександр Саінсус.

Зокрема, ректор КНТУ, професор Ми�
хайло Черновол відзначив важливість
поетапного навчання у коледжі і потім в
університеті для підвищення якості тех�
нологічної освіти, тому що під час нав�
чання в коледжі студенти вже отримують
теоретичні і практичні навички робочої
професії, завдяки чому рівень підготовки

студентів машинобудівних спеціальнос�
тей університету, які поступили до ВНЗ
після коледжу, вищий за рівень студентів,
які поступили до університету відразу
після школи.

В свою чергу, представники робото�
давців Сергій Калапа і Юрій Тітов запро�
сили найбільш кваліфікованих студентів
на практику і роботу на очолювані ними
підприємства.

"Коли п'ять років тому виникла ідея
створення конкурсу фахової майстер�
ності з професії "Токар", мало хто вірив,
що з цього щось вийде, � розповідає ди�
ректор Кіровоградського машино�
будівного коледжу КНТУ Микола Сторо�
жук. � Але нам вдалося переконати скеп�
тиків, і зробити усе для того, щоб конкур�
си пройшли на високому рівні. Я пиша�
юсь тим, що кожного разу в нашому ко�
леджі (з чотирьох конкурсів три проходи�
ли в КМК КНТУ � прим.) збирається така

поважна делегація учасників конкурсу,
які представляють навчальні закладі з
усіх куточків України. Це свідчить про те,
що нам вдалося поширити змагальний
дух по усій Україні. І ми раді вітати вас в
колисці технічної освіти нашого краю,
приміщенні колишнього Єлисавет�
градського земського реального учили�
ща, продовжувачем традицій якого за�
раз є Кіровоградський машинобудівний
коледж".

На завершення церемонії відкриття,
шляхом жеребу було обрано креслення
конкурсного деталі, яку потрібно буде ви�
точити учасникам конкурсу. Змагання
проходили в два етапи: теоретична час�
тина (відповіді на питання тестів за
комп'ютером); та практична частина (ви�
готовлення деталей в майстернях коле�
джу). Перебіг конкурсу транслювався у
он�лайн режимі в мережі Інтернет.

За підсумками змагань, перемогу в ІV
Всеукраїнському конкурсі фахової май�
стерності серед студентів вищих навчаль�
них закладів І�ІІ рівнів акредитації з про�
фесії "Токар" здобули студенти Кіровог�
радського машинобудівного коледжу
КНТУ Сергій Кравченко (198 балів, І
місце) і Андрій Шмуратов (196 балів, ІІ
місце) � на фото зверху разом із директо�
ром КМК КНТУ Миколою Сторожуком.
Крім цього, в п'ятірці найкращих також
фінішували студенти Світловодського
політехнічного коледжу КНТУ Денис Ве�
ликий (189 балів, ІV місце) і Павло
Квіташ (189 балів, V місце). 

Підведення підсумків, а також нагоро�
дження призерів та учасників конкурсу
відбулось у приміщенні Кіровоградської
міської ради. У вільний час для учасників
конкурсу � гостей Кіровограда було прове�
дено екскурсії машинобудівним коле�
джем, історичними місцями нашого міста
та сучасними машинобудівними підпри�
ємствами Кіровограда.

Підготував Олександр Виноградов.

Кіровоградські студенти

виграли конкурс

фахової майстерності
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21 квітня на кафедрі експлуатації та
ремонту машин Кіровоградського
національного технічного університету
відбувся ІІ тур Всеукраїнської сту�
дентської олімпіади зі спеціальності
"Транспортні технології та засоби в аг�
ропромисловому комплексі". Одночас�
но на кафедрі ЕРМ проходила Х Всеук�
раїнська науково�практична конфе�
ренція студентів, аспірантів та молодих
учених "Підвищення надійності машин і
обладнання".

Участь у фінальній частині олімпіади
взяло майже півсотні студентів
провідних транспортних та агропромис�
лових вищих навчальних закладів Ук�
раїни. За підсумками розв'язання кон�
курсних завдань, журі визнало призера�
ми олімпіади зі спеціальності "Транс�
портні технології та засоби в агропро�
мисловому комплексі" студентів:

І місце � ААррттеемм  ГГооллооввааттиийй  ((ККііррооввоогг��
ррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт)).

** ** **
ІІ місце � Микола Бублей

(Харківський автомобільно�дорожній
університет);

ІІ місце � Олександр Гришай
(Харківський автомобільно�дорожній
університет);

ІІ місце � Альона Волченко
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені П. Василенка).

ІІ місце � ВВллааддииссллаавв  ССааннддуулл  ((ККііррооввоогг��
ррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт)).

** ** **
ІІІ місце � Владислав Бригінець (авто�

транспортний коледж ДВНЗ "Кри�
ворізький національний університет");

ІІІ місце � Анастасія Полудень (Мико�
лаївський національний аграрний
університет);

ІІІ місце � Марина Велика (Дніпропет�
ровський державний агроекономічний
університет);

ІІІ місце � Анастасія Шишняк
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені П. Василенка);

ІІІ місце � Катерина Сененко
(Харківський автомобільно�дорожній
університет)

ІІІ місце � Олександр Левківський
(Житомирський державний техно�
логічний університет);

ІІІ місце � ООллееккссааннддрр  ФФііллііппччуукк  ((ККіірроо��
ввооггррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт))..

Як повідомив голова журі Х Всеук�
раїнської науково�практичної конфе�
ренції студентів, аспірантів та молодих
учених "Підвищення надійності машин і
обладнання", доктор технічних наук,
професор кафедри експлуатації та ре�
монту машин Кіровоградського
національного технічного університету
Віктор Аулін, для участі у конференції бу�
ло представлено майже 30 доповідей
від аспірантів і здобувачів, та майже 90
доповідей від студентів 24�х універси�
тетів України.

Тематика наукових робіт, які обгово�
рювались цього року на конференції:
фізичні та математичні основи надійності
машин і обладнання; закономірності
процесів тертя та зношування вузлів де�
талей та робочих органів машин і облад�
нання; підвищення зносостійкості дета�
лей та вузлів сільськогосподарської та
транспортної техніки; технологічні мето�
ди підвищення надійності деталей машин
і обладнання; конструкторські рішення
підвищення надійності вузлів, деталей та
робочих органів; експлуатаційна
надійність сільськогосподарської та
транспортної техніки; підвищення
надійності транспортних систем та транс�
портних засобів і забезпечення належ�
ного рівня якості пасажирських та ван�
тажних перевезень.

Призові місця конкурсу наукових
робіт Х Всеукраїнської науково�прак�
тичної конференції "Підвищення
надійності машин і обладнання" роз�
поділились наступним чином: 

І місце � Валерій Шмат (Харківський
національний технічний університет
сільського господарства імені П.Васи�
ленка);

І місце � Микола Бублей (Харківський
автомобільно�дорожній університет);

І місце � ООллееккссааннддрр  ССааммббооррссььккиийй
((ККііррооввооггррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххнніічч��
нниийй  ууннііввееррссииттеетт, тема доповіді:

"Дослідження впливу дорожнього по�
криття на аварійність на шляхах Кірово�
градської області", науковий керівник �
доцент Олег Бевз).

** ** **
ІІ місце � Аркадій Лоза (При�

азовський державний технічний універ�
ситет);

ІІ місце � Іван Єналь (Івано�
Франківський національний технічний
університет нафти і газу);

ІІ місце � Олександр Левківський
(Житомирський державний техно�
логічний університет);

ІІ місце � Олександр Гришай
(Харківський автомобільно�дорожній
університет);

ІІ місце � Анастасія Полудень (Мико�
лаївський національний аграрний
університет);

ІІ місце � Дмитро Воробйов
(Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені П.Василенка);
ІІ місце � ААррттеемм  ГГооллооввааттиийй  ((ККііррооввоогг��
ррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт, тема доповіді: "Підвищення
надійності транспортних систем мето�
дом резервування її елементів", науко�
вий керівник � професор Віктор Аулін).

** ** **
ІІІ місце � Максим Фабриков (Авто�

транспортний коледж ДВНЗ "Кри�
ворізький національний університет");

ІІІ місце � ІІннннаа  ЖЖииллоовваа  ((ККііррооввоогг��
ррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт, тема доповіді: "Керування
мікрогеометрією робочих поверхонь
деталей концентрованими потоками
енергії", наукові керівники � доцент
Сергій Лисенко, професор Віктор Аулін); 

ІІІ місце � Георгій Романчук (Приазовський
державний технічний університет);

ІІІ місце � Антон Логвиненко (При�
азовський державний технічний універ�
ситет).

За інформацією кафедри експлуатації
та ремонту машин КНТУ.

Підсумки студентських олімпіад
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Наприкінці тижня на кафедрі сільськогос!
подарського машинобудування Кіровог!
радського національного технічного універ!
ситету тривали три масштабні заходи: ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності "Процеси, машини та облад!
нання агропромислових підприємств", ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності "Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва", а та!
кож Всеукраїнська науково!практична кон!
ференція студентів, аспірантів та молодих
вчених "Досягнення та перспективи галузі
сільськогосподарського виробництва".

Обидві студентські олімпіади проходили
в два тури: І тур � розв'язання конкурсних те�
стових завдань за фахом (25 питань), ІІ тур �
письмове завдання, які полягають у вияв�
ленні у студентів практичних навичок по на�
лагодженню агрегату на виконання
відповідного технологічного процесу, по ви�
бору параметрів та аналізу роботи агрегатів
з різними машинами тощо. Переможці виз�
начались за сумою балів, набраних за ре�
зультатами першого та другого турів. 

У підсумку призові місця посіли
олімпіади зі спеціальності "Процеси, ма�
шини та обладнання агропромислових
підприємств" посіли:

І місце � Валентин Гоцик (Львівський
національний аграрний університет).

** ** **
ІІ місце � Юрій Біленко (Уманський

національний університет садівництва);
ІІ місце � Олена Прокопчук (Мико�

лаївський національний аграрний універ�
ситет);

ІІ місце ��  РРооммаанн  ЧЧммииххуунн  ((ККііррооввоогг��
ррааддссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ттееххннііччнниийй  ууннііввеерр��
ссииттеетт))..

** ** **
ІІІ місце � Олександр Дзірун

(Вінницький національний аграрний
університет);

ІІІ місце � Олександр Козачок
(Сумський національний аграрний універ�
ситет);

ІІІ місце � Олексій Стехно (Національний
університет біоресурсів і природокористу�
вання України);

ІІІ місце � Дарія Шунько (Кремен�
чуцький університет ім. Михайла Острог�
радського).

Переможцями та призерами олімпіади
зі спеціальності "Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва"
стали:

І місце � Владислав Кузьмін (Мико�
лаївський національний аграрний універ�
ситет);

І місце � Андрій Цизь (Луцький
національний технічний університет).

** ** **
ІІ місце � Олександр Бородін (Кіровог�

радський національний технічний універ�
ситет);

ІІ місце � Олександр Гречко (Вінницький
національний аграрний університет);

ІІ місце � Олександр Радчук (Сумський
національний аграрний університет).

** ** **
ІІІ місце � Ольга Блиндюк (Дніпропет�

ровський державний аграрно�еко�
номічний університет);

ІІІ місце � Денис Гаврилюк (Таврійський
державний агротехнологічний університет);

ІІІ місце � Віталій Дерека (Харківський
національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Васи�
ленка);

ІІІ місце � Ігор Коцюк (Тернопільський
національний технічний університет ім.
Івана Пулія).

** ** **
Також було проведено конкурс наукових
доповідей студентів в рамках Всеук�
раїнської науково�практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених
"Досягнення та перспективи галузі
сільськогосподарського виробництва". 

Перемогу у конкурсі було присуджено
студенту Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і
природокористування України "Ніжинський
агротехнічний інститут" Владиславу Боро�
вику (тема доповіді: "Покращення техніко�
екологічних характеристик скреперної ус�
тановки для прибирання гною").

"Срібними" призерами визнано до�
повідь на тему "Перспективи використан�
ня мобільних ремонтних майстерень у по�
льових умовах" студента Вінницького
національного аграрного університету Ро�
мана Свистуна, та доповідь "Динаміка ме�
ханізму зміни вильоту баштового крана"
студента Національного університету
біоресурсів і природокористування Ук�
раїни Олексія Стехно. 

Трете місце журі присудило студенту
Львівського національного аграрного
університету Валентину Гоцику (доповідь
"Дослідження технології і засобів для
зрізання качанів капусти"); студенту
Уманського національного університету
садівництва Владиславу Манзару (до�
повідь "Аналіз культиваторів для нарізан�
ня стрічок при вирощуванні просапних
культур"); та студенту Вінницького
національного аграрного університету
Максиму Рязанцеву (доповідь "Особли�
вості роботи системи рульового керуван�
ня з підсилювачем потоку").
За інформацією кафедри сільськогоспо	

дарського машинобудування КНТУ

та наукових конференцій
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16 квітня Кіровоградський національ!

ний технічний університет приймав черго!
ву настановчу сесію Кіровоградської Ма!
лої академії наук учнівської молоді, участь
в роботі якої взяла рекордна за останні
роки кількість школярів Кіровоградщини !
понад 600 осіб! Настановча сесія поклала
початок нового начального року Малої
академії наук учнівської молоді та стала
дебютним заняттям для новачків МАНУМ !
учнів 8!х та 9!х класів загальноосвітніх
навчальних закладів області.

Відкрила пленарне засідання наста�
новчої сесії виконавчий директор Кірово�
градської Малої академії наук учнівської
молоді Світлана Філянт. Вона відзначила
зростання популярності навчання в
МАНУМ. Так, якщо у 2012 році у Всеук�
раїнських і Міжнародних конкурсах взяло
участь п'ять учнів МАНУМ області, то в
2013 році вже 29, а в 2016 � 60 учнів. Та�
кож учасників настановчої сесії привітали
проректор з наукової роботи КНТУ профе�
сор Олександр Левченко; заступник на�
чальника Управління освіти, науки, молоді
та спорту Кіровоградської облдер�
жадміністрації � начальник відділу про�
фесійно�технічної, вищої освіти і науки,
інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності управління Сергій Дузь. 

Для довідки: Кіровоградська Мала ака�
демія наук учнівської молоді � профільний
позашкільний навчальний заклад, основ�
ним напрямом діяльності якого є
дослідницько�експериментальний, що пе�
редбачає залучення вихованців до науко�
во�дослідницької, експериментальної,
конструкторської та винахідницької робо�
ти в різних галузях науки, техніки, культури
і мистецтва. 

У свою чергу, Кіровоградський
національний технічний університет
приділяє дуже велике значення співпраці
з МАНУМ, наразі, десять представників
КНТУ є керівниками наукових секцій Ма�
лої академії наук учнівської молоді. Зокре�
ма, під час свого виступу на пленарному

засіданні настановчої сесії доцент кафед�
ри економіки праці та менеджменту Кіро�
воградського національного технічного
університету Оксана Сторожук, керівник
секції фінансів, грошового обігу та кредиту
МАНУМ, розповіла школярам про користь
та важливість навчання у Малій академії.

Також на пленарному засіданні профе�
сор кафедри деталей машин та приклад�
ної механіки КНТУ доктор технічних наук
Геннадій Філімоніхін презентував школя�
рам � майбутнім абітурієнтам та студентам,
цікаву та змістовну доповідь про новинку
технічного університету � курси дис�
танційної освіти на базі платформи
Moodle. В доповіді було наведено прикла�
ди, як зазначені технології дозволяють
ефективно використовувати час, що є
формулою успіху сучасного життя.

Учениця 12 класу Кіровоградського об�
ласного навчально�виховного комплексу
Ольга Гетьманець, переможець Всеук�
раїнського конкурсу "Захисту науково�
дослідницьких робіт" у секції "Історичного
краєзнавства", розповіла про власний
досвід навчання в МАНУМ, про надбаний
досвід науковою діяльності, публічного за�
хисту результатів досліджень і перемог у
Всеукраїнських конкурсах. 

На першій настановчій сесії новачки
Кіровоградської Малої академії наук
учнівської молоді обрали собі для подаль�
шого навчання наукові секції Малої ака�
демії. Потім робота продовжилась за окре�
мими секціями в аудиторіях університету. 

Розпочато навчальний
рік Малої академії наук

На запрошення кафедри програмування
та захисту інформації Кіровоградського
національного технічного університету,
викладач кафедри комп'ютерних наук
Американського університету культури та
освіти (American University of Culture &
Education) міста Набатія, Ліван, Мохамад
Гані Абу Таам провів для студентів кафедри
відкриту англомовну лекцію з
інформаційно!комунікаційних технологій та
програмування.

Відкриту лекцію ліванського науковця
відвідали студенти спеціальностей
"Комп'ютерна інженерія", "Кібербезпека",
"Комп'ютерні науки та інформаційні
технології". Мохамад Гані Абу Таам
поділився зі студентами КНТУ власним
досвідом і науковими розробками в
напряму хмарних технологій, візуального
програмування, адміністрування мереж,
системного аналізу й проектування,
телекомунікацій, інженерії програмного
забезпечення, управління сайтами тощо. 

Крім цього, лектор відповів на численні
питання студентів кафедри програмування

та захисту інформації КНТУ щодо мов
програмування Java, C++, C#, Pascal, Visual
Basic.Net (саме ці мови Мохамад Гані Абу
Таам викладає у рідному університеті), а
також про Java Script, CSS, PHP, хмарні

технології. На завершення лекції
ліванський гість подякував студентам за
їхню активність і допитливість, та побажав
наполегливості й успіхів у навчанні. 

ЗЗаа  ііннффооррммаацціієєюю  ккааффееддррии  ППЗЗІІ  ККННТТУУ..

Науковець з Лівану прочитав лекцію студентам кафедри ПЗІ
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У Кіровоградському національному

технічному університеті відбулись
об'єктові тренування з питань
цивільного захисту, в ході яких було
відпрацьовано питання оповіщення та
подальших дій студентів і співробітників
на випадок виникнення надзвичайних
ситуації. Зокрема, проведено еваку�
ацію студентів, розгорнуто пункт видачі
засобів індивідуального захисту,
відпрацьовано порядки надання пер�
шої медичної допомоги та інше. 

Як повідомив керівник органу уп�
равління силами цивільного захисту
КНТУ, перший проректор університету
Володимир Кропівний, комплексне
об'єктове тренування з питань
цивільного захисту здійснюється із за�
лученням представників усіх
відповідних формувань університету та
має на меті перевірку готовності струк�
тур навчального закладу до дій на випа�
док виникнення надзвичайних ситуацій.
Перш за все, під час тренування пе�
ревіряється відповідність та порядок дій
викладачів або інших відповідальних
осіб існуючим інструкціям та посадовим
обов'язкам.

В об'єктових тренуваннях в КНТУ бу�
ли задіяні аварійно�технічна, медична,
протипожежна та ланка охорони гро�
мадського порядку університету. Також
було протестовано систему оповіщення
про екстрені ситуації (оголошення три�
воги), з наступною евакуацією студентів
та викладачів на кафедрі експлуатації
та ремонту машин; організовано пункт
видачі засобів індивідуального захисту
(протипилові маски, протигази).

Представник Державної служби із
надзвичайних ситуацій, начальник цик�
лу практичної підготовки Навчально�
методичного центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Кіровог�
радської області, підполковник служби
цивільного захисту Микола Стець

підкреслив важливість та необхідність
тренувань в таких великих установах, як
університет: де одночасно перебуває
декілька тисяч осіб.

"Спеціальні об'єктові навчання і тре�
нування з питань цивільного захисту є
формою практичної підготовки
працівників установ і організацій, � го�
ворить Микола Стець. � В свою чергу,
рівень підготовки окремих працівників
визначає готовність підприємства в
цілому до реалізації планів реагування
на надзвичайні ситуації. У вищих нав�
чальних закладах заходи із практичної
підготовки цивільного захисту прово�
дяться для того, щоб співробітники зна�
ли систему оповіщення про надзвичайні

ситуації; щоб уміли донести необхідну
інформацію до студентів, сповістити про
ситуацію на території та здійснити пер�
шочергові заходи: залишити приміщен�
ня аудиторій, виконати організоване
переміщення працівників, студентів у
сховища, підвали, інші безпечні місця.
Студенти та співробітники також по�
винні знати основи першої медичної до�
помоги, знати, як користуватися при
надзвичайних ситуаціях засобами
індивідуального захисту. Тому такі нав�
чання потрібно проводити регулярно,
для вищих навчальних закладів � не
рідше одного тренування на рік".

Підготував Руслан Осін, 
заступник керівника органу управління

силами ЦЗ КНТУ

На всякий
надзвичайний випадок

20 квітня 2016 року у приміщенні ка!
федри міжнародних економічних відно!
син КНТУ відбувся круглий стіл на тему
"Роль англійської мови у процесі інтег!
рації України до європейського політич!
ного, економічного та науково!освітньо!
го простору". Круглий стіл проходив з ме!
тою популяризації вивчення англійської
мови серед студентської молоді.

Тема круглого столу � різнобічний по�
гляд на процеси інтеграції України до
європейського та міжнародного просто�
ру та роль володіння англійською мовою,
аспекти та шляхи її вивчення, а також ак�
туалізувати дискусію навколо важливих
проблем у вивченні іноземних мов. 

У засіданні круглого столу взяли участь
студенти економічних спеціальностей
КНТУ, факультету іноземних мов Кіровог�
радського державного педагогічного
університету імені Володимира Винничен�

ка, кафедри іноземних мов Кіровог�
радської льотної академії Національного
авіаційного університету. Студенти висту�
пили з більш ніж 12 доповідями, в яких

піднімалися питання про важливість
англійської мови, стан її викладання та
проблеми, які треба вирішити для вдоско�
налення навчального процесу. 



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя10 CТОР.

Більше 150 велосипедистів Кіровог�
рада відгукнулось на запрошення Сту�
дентської ради Кіровоградського
національного технічного університету
взяти участь у веломарафоні, приуроче�
ному до Всесвітнього Дня Здоров'я. Го�
ловною метою цього заходу стало при�
вернення уваги мешканців та керма�
ничів обласного центру до проблем ве�
лосипедистів та стану велосипедного ру�
ху в Кіровограді.

Одним із ідейних натхненників вело�
сипедного марафону виступила голова
Студради КНТУ Тетяна Чепа. Тетяна сама
є велосипедистом�любителем і корис�
тується велосипедом майже щодня: ве�
чорами влаштовує велопробіги, на
вихідних полюбляє мандрувати на вело�
сипеді з друзями. Тому дуже часто на
власному досвіді переконується у тому,
що наше місто не пристосоване до вело�
сипедистів.

"Ми бачимо, що кожного року у Кіро�
вограді стає все більше і більше велоси�
педистів, � розповідає Тетяна Чепа, � але
майже немає забезпечення для вело�
транспорту. На дрогах практично відсутні
розмітка, дорожні знаки, автомобілісти
та водії громадського транспорту не зав�
жди дружньо ставляться до велосипе�
дистів, тому доводиться пересуватися на
власний страх та ризик. Розуміючи, що
потрібно це виправляти, ми разом із дру�
зями, однодумцями вирішили приверну�
ти увагу до проблем велосипедистів шля�
хом проведення у місті веломарафону. В
організації цього заходу нам допомагали
викладачі університету, депутати Кірово�
градської міської ради, активісти велоси�
педного руху міста. Як можна було поба�
чити, до нашої акції приєднались і вихо�
ванці секцій велосипедного спорту спор�
тивних шкіл міста, і велосипедисти�люби�
телі різного віку". 

Зібравшись на площі біля університе�
ту, учасники веломарафону, присвячено�
му Всесвітньому дню здоров'я, розгляну�

ли та ухвалили звернення до міської вла�
ди. Зокрема, у зверненні містились про�
позиції щодо розробки програми розвит�

ку інфраструктури Кіровограда з ураху�
ванням потреб велосипедистів: створен�
ня спеціальних велосипедних доріжок
(як у багатьох містах провідних країн
Європи); облаштування окремих місць

для паркування велосипедів; обладнан�
ня магістральних доріг міста відповідни�
ми знаками та розмітками. Також учас�
ники веломарафону звернулись до
міської влади із пропозицією проводити
інформаційну кампанію з популяризації
здорового способу життя, зокрема � по�
пуляризувати використання велосипед�
ного транспорту.

Потім колона учасників веломарафо�
ну вирушила до будівлі мерії, де організа�
тори заходу передали представникам
міської влади вищезазначене звернен�
ня та вже розроблений проект розвитку
в Кіровограді велосипедного руху разом
із картою потенційних велодоріг міста.
Представники міської влади пообіцяли
вивчити питання та врахувати пропо�
зиції велосипедистів.

Крім цього, Студрада КНТУ також пла�
нує розробити проект паркувань для ве�
лосипедів біля університету, підготувати
звернення до адміністрації навчального
закладу щодо втілення проекту і готова
усіляко допомогти в облаштуванні вело�
сипедних парковок.

За інформацією Студради КНТУ.

Студенти КНТУ агітують за здоровий спосіб життя



ННННааааввввччччаааанннннннняяяя    ттттаааа    ввввииииххххоооовввваааанннннннняяяя 11 CТОР.

Вже третій рік поспіль на межі берез!
ня!квітня профспілковий комітет сту!
дентів Кіровоградського національного
технічного університету організовує
чемпіонат навчального закладу із попу!
лярної інтелектуальної гри "Брейн!
ринг". І кожного року чемпіоном стає но!
ва команда!

Заявки на участь у турнірі 2016 року
подали п'ять збірних факультетів:
"Спіріт" (факультет сільськогоспо�
дарського машинобудування); "Інжене�
ри" (факультет проектування та експлуа�
тації машин); "Блек & компані" (факуль�
тет автоматики та енергетики); "Аван�
гард" (факультет обліку та фінансів);
"Мачу�Пікчу" (факультет економіки та
менеджменту).

Згідно регламенту, оголошеного ве�
дучім чемпіонату, учасником інтелекту�
ального руху Кіровограда, журналістом
Андрієм Флоренко, команди мали про�
вести по одному бою "кожна з кожною",
потім найкращі збірні сперечалися за
нагороди змагань.

На першому етапі чемпіонату коман�
да факультету економіки та менеджмен�
ту не зазнала жодної поразки (три пере�
моги та одна нічия) і впевнено вийшла
до фіналу. Другим фіналістом стала
збірна факультету автоматики та енер�
гетики (дві перемоги, одна поразка та
одна нічия). У напруженому бої за
чемпіонський титул, який складався із
семи питань, перемогу вибороли сту�
денти ФЕМ: вони правильно та швидко
відповіли на одне питання більше, ніж
їхні опоненти по фіналу.

В бою за третє місце команда факуль�
тету обліку та фінансів з рахунком 4:2 пе�
ремогла команду факультету сільського�
сподарського машинобудування.

Підсумкове розташування учасників
чемпіонату КНТУ з "Брейн�рингу":

V місце � "Інженери" (факультет про�
ектування та експлуатації машин):
Олександр Соколов, Ігор Горбань, Вла�
дислав Куц, Євген Махаринець, Катери�
на Процик, Петро Віняр.

** ** **
ІV місце � "Спіріт" (факультет

сільськогосподарського машинобуду�
вання): Станіслав Гринчук, Анна Шамка,
Анна Ткаченко, Станіслав Боцюн, Вла�
дислав Снісаренко, Ярослав Минченко.

** ** **
ІІІ місце � "Авангард" (факультет

обліку та фінансів): Анна Корольова, Ва�
лентина Позняк, Юлія Щельник, Юлія
Овченко, Максим Шевчук.

** ** **
ІІ місце � "Блек & компані" (факультет

автоматики та енергетики): Михайло Ку�
ций, Віталій Ковальчук, Сергій Левенко,
Дмитро Шимко, Олександр Бек.

** ** **
І місце � "Мачу�Пікчу" (факультет еко�

номіки та менеджменту): Артем Кадо�
мець, Аліна Волкова, Олександр Щель�
ник, Сергій Ставенко.

За інформацією Студпрофкому КНТУ.

Чемпіонат КНТУ з «Брейн)рингу»
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Студенти Кіровоградського національ�
ного технічного університету Олександр
Дроздов, Владислав Вищінський та Ва�
лерій Лебідев у складі збірної Кіровог�
радської області напрочуд вдало виступи�
ли на чемпіонаті України з гирьового
спорту серед юніорів та Кубку України з
гирьового спорту, які нещодавно проходи�
ли у Києві. Студенти�гирьовики КНТУ за�
воювали сім медалей: чотири нагороди
найвищого ґатунку та три "срібла"! В зма�
ганнях взяли участь більше 190 спорт�
сменів із 19 регіонів України. 

Студент групи МЕ 15�С Олександр
Дроздов виборов дві золоті медалі в еста�
феті силового жонглювання гирями у двох
вікових категоріях, як серед юніорів, так і
серед дорослих спортсменів. Крім цього,
студенти Владислав Вищінський (група УП
14) і Валерій Лебідев (ЕО 15) посіли друге
місце в парному жонглюванні.

Також допоміг поповнити колекцію ме�
далей збірної Кіровоградської області ще
один гирьовик, Геннадій Тимофєєв. Він
здобув дві індивідуальні нагороди в дво�
борстві, посівши перше місце юніорсько�
го чемпіонату України та друге місце
заліку серед дорослих спортсменів, а та�
кож разом із Олександром Дроздовим дві

золоті медалі в парному жонглюванні ги�
рями серед юніорів. За підсумками
турніру Геннадій Тимофєєв виконав нор�
матив майстра спорту України та був за�
прошений до складу збірної команди Ук�
раїни на чемпіонат Європи з гирьового
спорту (пройде у місті Гдиня, Польща, 12�
15 травня 2016 року). Що треба відзначи�
ти: цього року Геннадій стане абітурієнтом
та вже готує документи до вступу до нашо�

го університету.
Своїм вдалим виступом студенти КНТУ

� учасники чемпіонату та Кубку України з
гирьового спорту завдячують тренеру
збірної Кіровоградської області Сергію
Шевченку і декану факультету економіки
та менеджменту Володимиру Зайченко. 

Студент п'ятого курсу ФЕМ, багаторазо	

вий чемпіон України Олександр Дроздов.

Фото Євгена Савранського.

«Золоті»
та «срібні» гирі

Студенти КНТУ взяли участь у ІІ відкритому
чемпіонаті Кіровоградської області з арм�
спорту серед студентів вищих навчальних за�
кладів. Змагання проходили в приміщенні
Кіровоградського інституту розвитку людини
"Україна" за підтримки ГО "Кіровоградська
обласна федерація армспорту" та Свято�Ус�
пенського духовно�просвітницького центру.
На чемпіонаті змагалися понад 40 атлетів, які
представляли Кіровоградський інститут роз�
витку людини "Україна", Кіровоградський пе�
дагогічний університет ім. Володимира Вин�
ниченка, Кіровоградську льотну академію
НАУ, Кіровоградський національний тех�
нічний університет (Олег Цуркан, Андрій За�
харченко, Артем Небесний, Владислав Куц,
Віктор Ласінський), а також студенти з Чер�
каської області. Андрій Захаренко (група СІ
12) посів ІІ місце у ваговій категорії до 70 кг;
Віктор Ласінський (група ЕЕ 12) виборов ІІ та
І місця у ваговій категорії до 85 кг та виграв
змагання в абсолютній ваговій категорії.

Керівник секції пауерліфтингу,

тренер	викладач Юрій Трохименко.


