Черновол Михайло Іванович
Черновол Михайло Іванович народився 25 травня
1950 року у с. Велика Виска Маловисківського району
Кіровоградської області. Після закінчення ремонтнотехнологічного факультету Кіровоградського інституту
сільськогосподарського машинобудування у 1972 році
працював в інституті на посадах асистента, старшого
викладача, доцента, професора, завідувача кафедри,
проректора з наукової роботи, а у 1996 році очолив цей
заклад.
Михайло Іванович Черновол – відомий вчений у галузі
механізації
сільського
господарства
та
сільгоспмашинобудування, знаний педагог, організатор вищої школи. Михайло Іванович
вніс величезний вклад у розвиток свого рідного університету, перетворивши його з
рядового інституту галузевого направлення у широко профільний потужний науковий і
освітній центр з високим національним статусом.
Його енергійність, високий професіоналізм дали можливість навчальному закладу
в 1998 році здобути статус університету, а в 2004 році - сучасну назву - Кіровоградський
національний технічний університет, що пройшов акредитацію за IV рівнем.
Як ректор найбільшого в регіоні навчального закладу Михайло Іванович проводить
велику роботу щодо реалізації Закону України “Про освіту”, впровадження нових,
економічно обґрунтованих методів управління, підвищення якості підготовки фахівців та
ефективності організації навчального процесу, наукової та методичної роботи,
впровадження нових технологій навчання, в тому числі комп’ютерних. Під його
безпосереднім керівництвом проведена структурна перебудова в університеті, відкрито
нові спеціальності, ряд кафедр та факультетів, створено виробничу базу, яка дає
реальний прибуток для навчального закладу.
З 1993 року Черновол М.І. доктор наук. Учене звання професора йому присвоєно у
1994 році. Як професор і вчений він здійснює навчальний процес на високому науковометодичному рівні. Він є автором 350 наукових праць, у тому числі 6 монографій,
50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 18 опублікованих підручників і
навчальних посібників, які використовуються у вищих навчальних закладах освіти
України та країн СНД. Очолює відому наукову школу: під його керівництвом здобули
наукові ступені кандидатів та докторів технічних наук десятки по шукачів. Наукова
діяльність М.І. Черновола пов’язана з проблемами надійності та ремонту
сільськогосподарської техніки. Він є головою спеціалізованої Вченої ради із захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю “Машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва”. Ним створена наукова школа з розробки
технологічних методів підвищення надійності та відновлення деталей, вузлів та агрегатів
сільськогосподарських машин. Також в КНТУ створена унікальна в Україні школа з

підготовки інженерів-конструкторів сільськогосподарської техніки. Завдяки цій школі
саме Кіровоград є потужним центром сільськогосподарського машинобудування в нашій
країні. Його наукові розробки впроваджені на підприємствах АПК та інших галузях
народного господарства України.
Враховуючи наукові здобутки, Черновол М.І. обраний академіком Інженерної
академії України. Він є головою Кіровоградського відділення цієї академії.
Михайло Іванович бере активну участь у громадському житті, сприяючи розбудові
незалежності України, він голова ради ректорів вищих навчальних закладів
Кіровоградської області, член Президії спілки ректорів ВНЗ України, член правління
Української організації аграрних інженерів, головний редактор ряду наукових видань,
постійний голова оргкомітету міжнародної конференції “Проблеми конструювання,
виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки”, був депутатом
Кіровоградської обласної ради.
Черновол Михайло Іванович - заслужений діяч науки і техніки України, за
багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку
висококваліфікованих кадрів і розвиток науки М.І. Черновол відзначений високими
державними, урядовими і галузевими нагородами.
Рішенням Кіровоградської міської ради 03 вересня 2009 року Чорноволу Михайлу
Івановичу присвоєно звання “Почесний громадянин міста”.

