
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ, ВИСТАВКАХ РІЗНИХ РІВНІВ 

 

На кафедрі ТМТПОПБЖ створено умови для прояву творчих здібностей та демонстрації 

результатів діяльності студентів на постійній основі. Для цього викладачі кафедри надають 

консультації, керують творчими проєктами студентів та допомагають у організації їхньої участі у 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських конкурсах, виставках та ін. Студенти 

отримують нагороди та відзнаки своїх творчих надбань на багатьох престижних конкурсах й 

виставках.  

В ЦДПУ, починаючи з 1997 року, щорічно проводиться конкурс молодих модельєрів-

дизайнерів одягу «Палітра моди», де наші студенти та інші учасники конкурсу мають змогу 

показати результати своєї роботи з виготовлення одягу за навчальний рік. 

 

Палітра моди 2012 року: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/42-palitra-modi-2012.html 

Палітра моди  24 квітня 2014 року: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/129-konkurs-molodikh-

modeleriv-dizajneriv-kostyuma-palitra-modi.html 

Палітра моди 22 квітня 2015 року: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/304-konkurs-molodykh-

modelieriv-dyzaineriv-palitra-mody.html  

Палітра моди 21 квітня 2016 року: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/855-palitra-mody-

tvorchyi-zvit-spetsialnosti-tekhnolohichna-osvita.html  

Палітра моди 25 квітня 2017 року https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1195-na-fizmati-

feierychno-provely-iuvileinyi-konkurs.html  

Палітра моди 2018 року за участі студентів Технологічна освіта та Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості): https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1511-na-fizmati-vidbuvsia-

tradytsiinyi-pokaz-studentskykh-modelei-odiahu-palitra-mody.html  

Палітра моди 17 квітня 2019 року за участі студентів Технологічна освіта та Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої промисловості): https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1728-studenty-

spetsialnostei-trudove-navchannia-ta-tekhnolohii-ta-profesiina-osvita-zvituvaly-pro-svoi-

dosiahnennia.html 

 

Наші студенти також  неодноразово приймали участь та отримували нагороди у міжнародних 

та національних конкурсах дизайнерів, зокрема Міжнародному конкурсі дизайнерів «Мода без 

кордонів»,  Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани», Національному 

конкурсі індустрії краси  та моди KIROVOGRAD FASHION WEEKEND та інших.   

 

15 травня 2015 року на Національному конкурсі індустрії краси та моди «KIROVOGRAD 

FASHION WEEKEND 2015» студентка спеціальності «Технологічна освіта» Юлія  Ротар 

представляла на конкурсі колекцію в’язаних суконь та власноруч виготовлених прикрас під 

назвою «Ажур» (керівник О.В.Абрамова): https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/307-

vseukrainskyi-konkurs-kirovograd-fashion-weekend-2015.html 

25 квітня 2015 року на Всеукраїнському конкурсі дизайнерів Fashion Show «Мода без кордонів» 

студентки спеціальності «Технологічна освіта» Олена Бабій завоювала І місце в номінації pret-

a-porter за колекцію «Монохром» (керівник О.В.Абрамова). Учасником конкурсу також стала 

студентка Олена Кедряк (керівник Л.О.Чистякова): https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/305-

vseukrainskyi-konkurs-dyzaineriv-fashion-show-moda-bez-kordoniv-25-kvitnia-2015-roku.html 

20 квітня 2018року на Міжнародному конкурсі дизайнерів «Мода без кордонів» студентка 

спеціальності «Технологічна освіта» Тетяна Боса  зайняла 2 місце за колекцію «Rainbow of 

mood» (керівник, професор О.В.Єжова): https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1515-studentka-

fizmatu-tetiana-bosa-posila-druhe-mistse-na-mizhnarodnomu-konkursi-dyzaineriv.html а також 
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Тетяна Боса, 26 травня 2018 року в м. Києві взяла участь у ХVІІІ Міжнародному конкурсі 

молодих дизайнерів «Печерcькі каштани», засновником і організатором якого є Київський 

національний університет технологій та дизайну при підтримці Міністерства освіти і науки 

України https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1550-uspishnyi-vystup-studentky-fizmatu-na-

prestyzhnomu-konkursi-molodykh-dyzaineriv-pechercki-kashtany.html 

У травень 2019 на Міжнародному конкурсі дизайнерів «Мода без кордонів» магістрантки 

спеціальності «Технологічна освіта» стали дипломантами престижного конкурсу: Тетяна Боса 

отримала диплом І ступеня у номінації «Пpет-а-поpте Де люкс» за колекцію «Аурелія» (керівник 

О.В.Абрамова), Ірина Кудревич диплом І ступеня у номінації «Відкpиття pоку» та диплом ІІІ 

ступеня у номінації «Пpет-а-поpте» за колекцію  «Реінкарнація» (керівник О.В.Абрамова): 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1743-mahistrantky-spetsialnosti-trudove-navchannia-ta-

tekhnolohii-vyboroly-vysoki-nahorody.html  

https://dostyp.com.ua/novini/studientki-kpopivnits-kogho-vishu-vibopoli-naghopodi-na-

mizhnapodnomu-konkupsi-dizainiepiv-foto-1  

27 травня-1 червня 2019 року в м. Києві на ХІХ Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів 

«Печерські каштани», студентки Тетяна Боса,  Ірина Кудревич, Наталія Крамаренко 

достойно представили у півфіналі конкурсу авторські колекції (керівник О.В.Абрамова) 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1753-nashi-mahistrantky-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-

konkursi-dyzayneriv-pecherski-kashtany.html  

У вересні 2019 на Дніпропетровщині  відбувся етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт», участь 

у якому взяли студентки-магістрантки Тетяна Боса та Ірина Кудревич зі своїми 

дизайнерськими колекціями отримали призові місця https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1795-

fizmativtsi-na-etnofestyvali-petrykivskyi-dyvotsvit.html   22 листопада 2019 року в залі обласної 

філармонії відбувся фінал конкурсу краси «СтудМіс Кіровоградщини 2019», на якому Тетяна 

Боса представила свою колекцію одягу «Аурелія», вже як професійний дизайнер 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1831-profesiyna-diyalnist-dyzaynera-tetyany-bosoyi.html 

 

 

Наші студенти також  неодноразово приймали участь та отримували нагороди на виставках та 

під час проведення майстер-класів. 

 

День художника 2013 - виставкою й участю у майстер-класах, 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/110-den-khudozhnika.html 

Виставка до Дня міста 2013 - https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/98-259-rokiv-kirovogradu.html 

участь у «Художньому Вернісажі» 20.09.2015 – виставка-продаж, благодійна акція на допомогу 

українській армії  https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/213-den-mista.html 

АгроЕкспо 2015   https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/225-vystavka-ahroekspo-2014-u-

kirovohradi-ochyma-studentiv-fizmatu.html 

29 вересня у бібліотеці ім. О.М.Бойченка студенти фізико-математичного факультету взяли 

участь у 7-му Фестивалі молодіжної книги на вулиці Дворцовій «Я – України син і щиро гордий 

цим!» https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/324-7-i-festyval-molodizhnoi-knyhy-na-vulytsi-

dvortsovii-ya-ukrainy-syn-i-shchyro-hordyi-tsym.html 

Флешмоб "Quilting in Public Day" - клаптикове шиття під відкритим небом, який проходить 

щорічно у третю суботу червня https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/319-fleshmob-quilting-in-

public-day.html 

Виставка до Тижня факультету 19 квітня 2016 року https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/847-na-

fizmati-provodytsia-tyzhden-fakultetu.html 

17.09.2016 День міста https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/912-studenty-fizmatu-sviatkuvaly-den-

mista-kropyvnytskyi.html 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1550-uspishnyi-vystup-studentky-fizmatu-na-prestyzhnomu-konkursi-molodykh-dyzaineriv-pechercki-kashtany.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1550-uspishnyi-vystup-studentky-fizmatu-na-prestyzhnomu-konkursi-molodykh-dyzaineriv-pechercki-kashtany.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1743-mahistrantky-spetsialnosti-trudove-navchannia-ta-tekhnolohii-vyboroly-vysoki-nahorody.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1743-mahistrantky-spetsialnosti-trudove-navchannia-ta-tekhnolohii-vyboroly-vysoki-nahorody.html
https://dostyp.com.ua/novini/studientki-kpopivnits-kogho-vishu-vibopoli-naghopodi-na-mizhnapodnomu-konkupsi-dizainiepiv-foto-1
https://dostyp.com.ua/novini/studientki-kpopivnits-kogho-vishu-vibopoli-naghopodi-na-mizhnapodnomu-konkupsi-dizainiepiv-foto-1
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1753-nashi-mahistrantky-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-konkursi-dyzayneriv-pecherski-kashtany.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1753-nashi-mahistrantky-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-konkursi-dyzayneriv-pecherski-kashtany.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1795-fizmativtsi-na-etnofestyvali-petrykivskyi-dyvotsvit.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1795-fizmativtsi-na-etnofestyvali-petrykivskyi-dyvotsvit.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1831-profesiyna-diyalnist-dyzaynera-tetyany-bosoyi.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/110-den-khudozhnika.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/98-259-rokiv-kirovogradu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/213-den-mista.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/225-vystavka-ahroekspo-2014-u-kirovohradi-ochyma-studentiv-fizmatu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/225-vystavka-ahroekspo-2014-u-kirovohradi-ochyma-studentiv-fizmatu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/324-7-i-festyval-molodizhnoi-knyhy-na-vulytsi-dvortsovii-ya-ukrainy-syn-i-shchyro-hordyi-tsym.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/324-7-i-festyval-molodizhnoi-knyhy-na-vulytsi-dvortsovii-ya-ukrainy-syn-i-shchyro-hordyi-tsym.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/319-fleshmob-quilting-in-public-day.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/319-fleshmob-quilting-in-public-day.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/847-na-fizmati-provodytsia-tyzhden-fakultetu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/847-na-fizmati-provodytsia-tyzhden-fakultetu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/912-studenty-fizmatu-sviatkuvaly-den-mista-kropyvnytskyi.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/912-studenty-fizmatu-sviatkuvaly-den-mista-kropyvnytskyi.html


AGROEXPO 2016 https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/921-fizmativtsi-na-ahropromyslovii-

vystavtsi-agroexpo.html 

28 вересня 2016 року відбувся VІІІ Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій 

«Бібліомісто щасливих людей», який щорічно проводить Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/918-fizmativtsi-vzyali-uchast-u-miskomu-festivali-

molodizhnoji-knigi.html 

25 жовтня 2016 року 95-річчя КДПУ. - виставка творчих 

робіт https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/953-vystavka-vid-fizmatu-do-95-richchia-

universytetu.html 

З 10 по 12 березня 2017 року у відділі мистецтв Обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д. Чижевського урочисто відкрився фестиваль печвoрку та текстильних сумoк «Клаптикова 

мозаїка – 2017», ініційованого студенткою 31 групи фізико-математичного 

факультету спеціальності «Технологічна освіта» Іриною Кудревич 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1058-uchast-vykladachiv-ta-studentiv-fizmatu-u-klaptykovii-

mozaitsi-2017.html 

20 вересня 2017 року Агро-експо 2017 https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1244-my-na-

vystavtsi-ahro-ekspo-2017.html 

День міста 2017 https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1234-fizmat-sviatkuvav-den-mista.html 

27 вересня 2017 року майстер-класи на щорічному ІХ-му Фестивалі молодіжної книги на вулиці 

Дворцовій «ReaderLand – читай креативно» https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1248-uchast-

studentiv-fizmatu-u-festyvali-molodizhnoi-knyhy.html 

16 грудня 2017 року  Дня відкритих дверей https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1327-den-

vidkrytykh-dverei-kafedra-teorii-i-metodyky-tekhnolohichnoi-pidhotovky-okhorony-pratsi-ta-bezpeky-

zhyttiediialnosti.html 

24.11.2017 року майстер-клас для учнів У межах заходів присвячених «Міжнародному дню 

студента і Всесвітньому дню дитини https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1315-maister-klasy-

dlia-uchniv-mista.html 

20.11.2017 року, на базі Наукової бібліотеки ЦДПУ імені В. Винниченка стартувала виставка, 

присвячена «Міжнародному дню студента та Всесвітньому дню дитини» 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1308-vystavka-ta-maister-klasy-vid-studentiv-spetsialnosti-

trudove-navchannia.html 

19 березня 2018 р. майстер-клас на тему: «Оздоблення писанок технікою декупаж» з учнями 3-Б 

класу Комунального закладу «НВО №32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1374-maister-klas-dlia-uchniv-m-kropyvnytskoho.html 

6 березня 2018 року у бібліотеці імені Д.І. Чижевського за підтримки Фонду регіональних 

ініціатив «Кропивницький» відбувся благодійний ярмарок хенд-мейду «Весняні барви», за участі 

студ Козлова, https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1370-studentka-fizmatu-stala-orhanizatorom-

blahodiinoho-iarmarku.html 

31 травня 2018 року о 9:20 в холі факультету відбулось відкриття фотовиставки творчих робіт 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1553-na-fizmati-vidkrylasia-fotovystavka.html 

Участь Куценко і студ Напередодні Дня вишиванки в бібліотеці нашого університету відбувся 

захід «Генетичний код нації» https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1542-henetychnyi-kod-natsii-

vid-narodnykh-maistriv-ta-fizmativtsiv.html 

20 вересня 2018 року відбулося масштабне свято – Х Фестиваль молодіжної книги на вулиці 

Дворцовій «10 кроків із Книгою», організований Кіровоградською обласною бібліотекою для 

юнацтва ім. Є. Маланюка. Вже шостий рік поспіль участь у заході взяли студенти 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1576-fizmativtsi-vzialy-uchast-u-festyvali-10-krokiv-iz-

knyhoiu.html 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/921-fizmativtsi-na-ahropromyslovii-vystavtsi-agroexpo.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/921-fizmativtsi-na-ahropromyslovii-vystavtsi-agroexpo.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/918-fizmativtsi-vzyali-uchast-u-miskomu-festivali-molodizhnoji-knigi.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/918-fizmativtsi-vzyali-uchast-u-miskomu-festivali-molodizhnoji-knigi.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/953-vystavka-vid-fizmatu-do-95-richchia-universytetu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/953-vystavka-vid-fizmatu-do-95-richchia-universytetu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1058-uchast-vykladachiv-ta-studentiv-fizmatu-u-klaptykovii-mozaitsi-2017.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1058-uchast-vykladachiv-ta-studentiv-fizmatu-u-klaptykovii-mozaitsi-2017.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1244-my-na-vystavtsi-ahro-ekspo-2017.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1244-my-na-vystavtsi-ahro-ekspo-2017.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1234-fizmat-sviatkuvav-den-mista.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1248-uchast-studentiv-fizmatu-u-festyvali-molodizhnoi-knyhy.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1248-uchast-studentiv-fizmatu-u-festyvali-molodizhnoi-knyhy.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1327-den-vidkrytykh-dverei-kafedra-teorii-i-metodyky-tekhnolohichnoi-pidhotovky-okhorony-pratsi-ta-bezpeky-zhyttiediialnosti.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1327-den-vidkrytykh-dverei-kafedra-teorii-i-metodyky-tekhnolohichnoi-pidhotovky-okhorony-pratsi-ta-bezpeky-zhyttiediialnosti.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1327-den-vidkrytykh-dverei-kafedra-teorii-i-metodyky-tekhnolohichnoi-pidhotovky-okhorony-pratsi-ta-bezpeky-zhyttiediialnosti.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1315-maister-klasy-dlia-uchniv-mista.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1315-maister-klasy-dlia-uchniv-mista.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1308-vystavka-ta-maister-klasy-vid-studentiv-spetsialnosti-trudove-navchannia.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1308-vystavka-ta-maister-klasy-vid-studentiv-spetsialnosti-trudove-navchannia.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1374-maister-klas-dlia-uchniv-m-kropyvnytskoho.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1370-studentka-fizmatu-stala-orhanizatorom-blahodiinoho-iarmarku.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1370-studentka-fizmatu-stala-orhanizatorom-blahodiinoho-iarmarku.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1553-na-fizmati-vidkrylasia-fotovystavka.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1542-henetychnyi-kod-natsii-vid-narodnykh-maistriv-ta-fizmativtsiv.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1542-henetychnyi-kod-natsii-vid-narodnykh-maistriv-ta-fizmativtsiv.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1576-fizmativtsi-vzialy-uchast-u-festyvali-10-krokiv-iz-knyhoiu.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1576-fizmativtsi-vzialy-uchast-u-festyvali-10-krokiv-iz-knyhoiu.html


Вересень 2018 Вже п’ятий рік поспіль Міжнародній агропромисловій виставці «AGROEXPO 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1588-fizmativtsi-na-agroexpo.html 

26 березня 2019 року в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка 

відбувся майстер-клас під назвою “живопис вовною” (Чистякова, Куценко) 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1714-studenty-spetsialnosti-trudove-navchannia-ta-

tekhnolohii-maliuvaly-kartyny-vovnoiu.html 

15.05.2019 року студенти відвідали культурно-етнографічний захід до Дня вишиванки, який 

організувала бібліотека ЦДПУ ім. В. Винниченка. На заході були представлені тематичні вироби 

студентів, зокрема й напряму підготовки «Технологічна освіта» 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1740-studenty-fizmatu-na-zakhodi-do-dnia-vyshyvanky.html 

Виставка у рамках консультаційного заняття Малої академії наук, що відбулося16 листопада 

2019 року в приміщенні Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1825-my-pryimaly-uchasnykiv-

maloi-akademii-nauk.html 

Фізико-математичний факультет ЦДПУ ім. В. Винниченка виступив партнером відбіркового 

турніру з робототехніки First Lego League та виставки інновацій. Садовим, Д.В. Соменком, 

О.М. Трифоновою, О.В. Пуляк, І.П. Донцем; Н.В. Донець; студентами спеціальності 015 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Апанасєвичем Богданом і Залевським Андрієм та 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) Бабенко Даною 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1864-fizyko-matematychnyi-fakultet-tsdpu-im-v-

vynnychenka-vystupyv-partnerom-vidbirkovoho-turniru-z-robototekhniky-first-lego-league-ta-

vystavky-innovatsii.html 

Січень 2020, Фотозона й майстеркласи https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1855-fizmat-

prodovzhuie-sviatkuvaty-novyi-rik.html 

30 вересня 2019 року до Всеукраїнського дня бібліотек в обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім.Д. І. Чижевського відбувся День відкритих дверей Показ мод від Кудревич 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1803-fizmativtsi-na-dni-vidkrytykh-dverei-u-bibliotetsi.html 

25 вересня 2019 року відкриття Міжнародна агропромислова виставка "AGROEXPO-2019" 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1799-fizmativtsi-vidvidaly-naibilshu-ahropromyslovu-

vystavku-v-ukraini.html 

До дня Вишиванки журналісти із суспільного телебачення Кіровоградщини, ведучий та редактор 

Творчого Об’єднання «Ранкова кава» Костянтин Шутенко та оператор Олександр 

Коростовський, знімали сюжет для ранкової телепередачі 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1738-zhurnalisty-rankovoi-kavy-zavitaly-na-fiz-mat.html 

Жовтень 2020 Міжнародної виставки інноваційної техніки AgroExpo-2020 

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1932-uchast-fizmativtsiv-u-mizhnarodnii-vystavtsi-agroexpo-

2020-povidomlennia-pershe.html   https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1933-uchast-fizmativtsiv-u-

mizhnarodnii-vystavtsi-agroexpo-2020-povidomlennia-druhe.html   

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1934-uchast-fizmativtsiv-u-mizhnarodnii-vystavtsi-agroexpo-

2020-povidomlennia-tretie.html   

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1588-fizmativtsi-na-agroexpo.html
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https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1855-fizmat-prodovzhuie-sviatkuvaty-novyi-rik.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1803-fizmativtsi-na-dni-vidkrytykh-dverei-u-bibliotetsi.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1799-fizmativtsi-vidvidaly-naibilshu-ahropromyslovu-vystavku-v-ukraini.html
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