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НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРAЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Перелік посад, на заміщення яких оголошується конкурс з 01 квітня по 30 червня 2017 року:
Металургійний факультет
Кафедра металургії сталі
Кафедра теорії металургійних процесів
старший викладач - 1
та хімії
доцент – 3
старший викладач – 1 асистент – 1
Кафедра металургійного палива та вогнетривів доцент – 5
Електрометалургійний факультет
Кафедра електротехніки та електроприводу доцент – 1
Факультет матеріалознавства і обробки металів
Кафедра обробки металів тиском
Кафедра вищої математики
доцент – 1
професор – 1 доцент – 1
Механіко-машинобудівний факультет
Кафедра нарисної геометрії та інженерної
Кафедра технології машинобудування
графіки
завідувач кафедри
ім. В.Н.Морозенка
старший викладач – 4 асистент – 1
асистент – 1
Кафедра машин та агрегатів металургійного Кафедра екології, теплотехніки та охорони
виробництва старший викладач - 1
праці асистент - 1
Факультет комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації
Кафедра економічної інформатики
Кафедра автоматизації виробничих процесів
доцент – 1 старший викладач – 2
доцент – 1 асистент - 1
Кафедра інформаційних технологій
Кафедра прикладної математики
та систем
доцент – 5
та обчислювальної техніки
старший викладач – 4 професор - 1
старший викладач – 2
Кафедра промислової теплоенергетики доцент – 4 старший викладач – 1
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту
Кафедра обліку і аудиту
доцент – 8
доцент – 4 старший викладач - 5
Кафедра фінансів доцент – 4 старший викладач – 2 асистент – 1
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Гуманітарний факультет
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
завідувач кафедри
доцент - 1
Кафедра інженерної педагогіки
Кафедра інтелектуальної власності
доцент - 2
завідувач кафедри
Кафедра перекладу та іноземних мов
Кафедра фізичного виховання
завідувач кафедри
завідувач кафедри
Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання
Кафедра адміністрування управління
Кафедра гуманітарних, фундаментальних та
та економіки виробництва
загально інженерних дисциплін
завідувач кафедри
завідувач кафедри
Нікопольський факультет
декан
2. Перелік посад, на заміщення яких оголошується конкурс з 05 квітня по 30 червня 2017 року:
- декан металургійного факультету;
- декан факультету матеріалознавства і обробки металів;
- декан механіко-машинобудівного факультету;
- декан факультету комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації;
- декан заочного факультету.
3. Претендентам на участь у конкурсі необхідно до 30 квітня 2017 року подати документи до
відділу кадрів академії.
4. Повний перелік документів, вимоги до претендентів та інша інформацію щодо проведення
конкурсу дивіться на офіційному веб-сайті академії http://nmetau.edu.ua.
5. Адреса Національної металургійної академії України:
49005, пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, Україна.
Тел.: +380562-474444 (відділ кадрів).
Перейти до змісту

ДО МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ
Святкуємо Жіночий день
6 березня в актовій залі відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному
жіночому дню 8 березня. У цей день чудову половину нашої академії очікувала маса сюрпризів
і приємних подарунків. На початку заходу ректор НМетАУ Олександр Григорович Величко від
щирого серця привітав з першим весняним святом всіх присутніх жінок – викладачок,
співробітниць, студенток. Дуже приємним було те, що концерт готували та виступали в ньому
лише наші хлопці. Наші юнаки виклалися повністю, концерт був дуже цікавим і захоплюючим.
Нас дивували запальними танцями, проникливими піснями, креативними номерами і навіть
вражали художніми талантами. Дуже сподобалися ведучі. Також цікавою була ідея з картиною,
яку намалювали під час номера на концерті та вручили щасливиці із залу. Все це створило в залі
неповторну атмосферу натхнення і весни! Який подарунок може бути кращим? Радісно, що в
нашій академії такі творчі й талановиті юнаки. Спасибі вам, наші дорогі хлопці, за емоції та
відмінний настрій!
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Зі святом, дорогі жінки! Нехай гарний
настрій супроводжує вас завжди, а не тільки
в перші весняні дні!

Яна КОНКІНА,
студентка групи ЕО01-12м,
Карина АНДРІАНОВА,
студентка групи МЕ03-14,
голова ради студентів металургійного факультету
Перейти до змісту

Лариса Миколаївна Савчук – педагог, науковець, менеджер
Від механізованої обробки економічної інформації
на табуляторах до хмарних технологій здобування знань
Цей невеличкий нарис присвячено дню народження рідної
кафедри економічної інформатики та Ларисі Миколаївні Савчук –
педагогу, науковцю, менеджеру, через долю якої пройшов зв'язок
поколінь наших кафедралів. Змінювалися покоління: обчислюваної
техніки, алгоритмічних мов та інформаційних технологій, але
незмінним залишилися доброчесність та талановитість цієї Людини з
великої літери.
Кінець 60-тих років минулого століття, ще живі автори та
розробники перших комп’ютерів, тільки-но сформульовано концепції
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автоматизованих систем управління країною, галузями, регіонами, підприємствами,
обчислювальна техніка революційно впроваджується в управління металургійною галуззю та на
металургійних підприємствах. Так з’явилася нагальна потреба у підготовці фахівців з машинної
обробки економічної інформації. Відповідна кафедра була створена на інженерноекономічному факультеті Дніпропетровського металургійного інституту. Серед перших студентів
кафедри – комсомолка, спортсменка і просто чарівна дівчина Лариса Горожаніна-Савчук.
В 70-ті роки до керівництва кафедрою прийшли молоді амбітні науковці
В.А. Подсолонко, М.М. Лісовенко, Є.В. Сисуєв. Потреба у фахівцях з економічної інформатики
постійно зростала, і науково-педагогічний склад кафедри поповнювався її кращими
випускниками. Саме в ці роки доцентом М.М. Лісовенком було започатковано науководослідницький проект ДІСКО щодо розробки, впровадження і супроводження нових на той час
діалогових систем управління металургійною галуззю. Почалася розробка автоматизованої
системи кооперованих постачань металопродукції, замовником якої був Головний
інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ) Мінчормету України, а відповідальним
виконавцем – Лариса Миколаївна Савчук.
У 80-ті роки, після впровадження з міліонним економічним ефектом автоматизованої
системи кооперованих постачань металопродукції науково-дослідницький проект ДІСКО
продовжувався. Концепцію діалогового прийняття оперативних рішень було розповсюджено на
рівень металургійних підприємств. Для цього було вирішено цілу низку науково-економічних
завдань – прогнозування і прийняття оперативних управлінських рішень, верифікації і контролю
достовірності економічної інформації, евристичного моделювання та розробки діалогового
інтерфейсу з користувачем тощо. Саме на базі цих наукових розвідок в 1985 році Лариса
Миколаївна Савчук захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук в Інституті управління промисловістю НАН України. А за презентацію проекту
ДІСКО у Москві і Калькутті (Індія) Л.М. Савчук була відзначена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.
90-ті роки – роки набуття Україною
незалежності і становлення державності –
потребували корінних змін у вищій освіті
країни. А для кафедри економічної
інформатики це була ще й докорінна зміна
економічної парадигми та поява ІНТЕРНЕТ.
Л.М.Савчук як заступниця завідувача
кафедри виконує під керівництвом
професора М.С. Кузнєцова складну
організаційно-методичну
роботу
з
упровадження сучасних освітніх та
інформаційних технологій у навчальний
процес. Саме в цей період на кафедрі
Професори кафедри економічної інформатики
економічної інформатики були ліцензовані
(2010 р.) Б.І. Мороз, К.Ф. Ковальчук, Л.М. Савчук,
нові
спеціальності
–
«економічна
М.С. Кузнєцов
кібернетика» та «інформаційні технології і
системи», впроваджено трирівневу систему підготовки фахівців «бакалавр-спеціаліст-магістр»,
другу вищу освіту та очно-заочну форму навчання з економічної кібернетики.
В грудні 2003 року Лариса Миколаївна Савчук очолює новостворений факультет
комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ, долучається до підготовки кадрів
вищої кваліфікації – магістрів і кандидатів економічних наук. Достатньо відзначити, що серед
підготовлених нею багатьох кандидатів економічних наук завідуюча кафедрою фінансів Ірина
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Геннадіївна Сокиринська та завідуюча кафедрою економічної інформатики Лілія Миколаївна
Бандоріна. У 2011 році Л.М. Савчук отримала звання професора по кафедрі економічної
інформатики.
І зараз, в такий непростий для науки і
вищої освіти країни період, професор Савчук
Л.М. продовжує складні проекти інтеграції
науково-педагогічних
шкіл
факультету
комп’ютерних
систем,
енергетики
та
автоматизації в європейський науково-освітній
простір. Тільки за останні роки оновлено
комп’ютерний
парк
та
програмне
забезпечення лабораторної бази кафедри
економічної інформатики, впроваджено у
навчальний процес сучасні хмарні та
дистанційні технології, підтримуються наукові
комунікації з українськими та закордонними
Л.М. Савчук зі співробітниками кафедри
вченими в рамках організації науковометодичних конференцій, публікації колективних монографій та сучасних підручників з грифом
МОНУ.
Побажаймо Ларисі Миколаївні Савчук і колективу її рідної кафедри економічної
інформатики подальшого розвитку, наукових успіхів і нових досягнень у підготовці фахівців
вищої кваліфікації з інформаційної та цифрової економіки.
Костянтин КОВАЛЬЧУК,
д.т.н., професор кафедри економічної інформатики,
декан факультету економіки і менеджменту
Перейти до змісту

9 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Великому Кобзарю
Тарас Григорович Шевченко – великий український поет і
художник, революціонер-демократ, який увійшов до історії нашого
народу як основоположник нової української літератури,
родоначальник
її
найпрогресивнішого
революційнодемократичного
напряму,
основоположник
української
літературної мови та українського реалістичного образотворчого
мистецтва. В літературі Шевченко відомий як поет, прозаїк,
драматург, мемуарист.
Нашому народу він залишив велику творчу спадщину: чудові
поезії «Кобзаря», дев`ять повістей, п`єси «Назар Стодоля» та
«Никита Гайдай», щоденник, листування, понад 1200 картин,
портретів, малюнків та офортів. У своїх творах Т. Шевченко
відобразив життя трудового народу, його думки, почуття і
прагнення. Творчість Шевченка відіграла величезну роль у розвитку
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національної і соціальної самосвідомості українського народу. Свою долю Кобзар поєднав з
долею народу, з його віковічними прагненнями.
Поезія Шевченка знаходила своє відображення в музиці. Майже всі дореволюційні
композитори писали музику на слова поета або присвячували йому свої музичні твори. Понад
сто поезій Шевченка покладено на музику відомим українським композитором
Миколою Лисенком, 175-річчя від дня народження якого відзначається 22 березня 2017 р.
Народ не забував свого улюбленого поета і навіки зберіг в пам`яті його світлий образ. Понад
1000 пам’ятників великому Кобзарю встановлено в різних містах багатьох країн світу.
У бібліотеці на абонементі художньої літератури представлено виставку літературних
творів та картин Тараса Шевченка. Запрошуємо усіх бажаючих!

Марина ОНУФРІЄНКО,
завідуюча сектором
культурно-просвітницької роботи бібліотеки
Перейти до змісту

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПОЕЗІЇ
Тобі мої вірші
21 березня в конференц-залі бібліотеки відбувся поетичний вечір. Особливістю цього
заходу було авторське виконання. Своїми думками і почуттями поділилися з глядачами
студенти Дар’я Бова (гр. АВ01-16-1), Ольга Красношлик (гр. АВ01-12м), Єгор Комаров (гр. МЕ0913) та аспірант кафедри металургії чавуну Артем Сова.
Нікого не залишив байдужим вірш Дар’ї Бови "21-й будто зеркало тех дней " (про події
на сході нашої країни). Любов до рідного краю відобразила у своєму вірші Ольга Красношлик.
Творчість Єгора Комарова пронизана філософським сприйняттям навколишнього світу.
Душевною теплотою наповнені рядки Артема Сови.
Але якими б різними не були наші поети, є у них одна загальна тема: любов. Прочитані
хлопцями вірші про кохання підкуповують своєю щирістю і ніжністю.
Наприкінці вечора виступив Антон Варицев (студент гр. МЕ18-14), прочитавши вірші
свого батька.
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Дар’я Бова

Єгор Комаров

Антон Варицев

Дуже хочеться, щоб такі творчі зустрічі стали в нашій академії доброю традицією.
Марина ОНУФРІЄНКО,
завідуюча сектором культурно-просвітницької роботи бібліотеки
Перейти до змісту

Вірші Ольги Красношлик
Я жду тебя…
Я жду тебя, как ждет Земля Весну,
Желая сбросить зимние оковы!
Я жду тебя, как звезды ждут луну,
Чтоб насладиться встречей снова, снова!
Люблю тебя и страсть моя сильна,
Так встречи коротки, разлуки неизбежны,
Душа кричит от боли и тоски,
При встречах замирает безмятежно.
Года пройдут и встречи прекратятся,
Сердца состарятся под тяжестью невзгод.
Лишь в памяти навеки сохранятся –
Весна, любовь и звездный небосвод!
С тобой живу, тобой дышу,
Твои глаза мне сердце греют,
Твои уста меня лелеют,
Ах милый, как тебя люблю!
Проснувшись утром, вижу снова,
Улыбку на твоих устах,
И солнца луч искрой задора
Засветится в твоих глазах.

Посвящение влюбленным
Во сне всегда одно я вижу,
Как рядом по пути идем,
И розами тот путь застелен,
Как будто бархатным ковром.
Вокруг цветущие цветы
Меня повсюду окружают,
Любовью сердце наполняют,
Сияньем душу озаряют.
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Вірші Артема Сови
Передмова автора
Інженерна
спеціальність
у
мене
не
конфліктувала з любов'ю до книг та й мистецтва
взагалі, як і інших вподобань, що можуть не
зовсім збігатися з деякими стереотипами щодо
розподілення людей на гуманітаріїв, інженерів,
когось там ще. Чим більше людина пізнає життя,
чим більше вона робить нових спроб, тим
більше шансів, що вона знайде себе, своє місце
та справу, яка в повній мірі розкриє дивовижний
внутрішній світ та вроджену геніальність, яка
присутня в кожному. Подобається, як писав Рей Бредбері: "Кожен має лишити щось після
себе...". Тож кохайте, мандруйте, пізнавайте, мрійте, робіть спроби, та вкладайте душу в те,
що приносить щастя.

***
Як непомітно вже пожовкло листя,
І прохолодно вітерець співа,
Вже не здається... Зовсім точно – загубився...
Знайди мене... Почуй мої слова!

Летиш униз... Дірявиш парашути,
Змирився з тим, що час давно сплива,
В коханні й щасті не віднайдеш субститути,
Знайди мене... Почуй мої слова!

Знайома вулиця... Не дивно – рідне ж місто,
Похмуре небо давить, мов скала.
Воно лиш прірва! Де зірок намисто?!
І прірва ця доволі чимала.

В бажанні помічать в пожежі іскру,
Відсутність темряви, а в холоді – тепла,
Я падаю... І раптом – спалах світла...
Відчуй
мене...
Почуй
мої
слова!

***
Я волів би бути твоєю ранковою кавою,
Обпеченою кип'ятком, зціленою надією та уявою,
Прислухатись до телефонних розмов про Канари чи втому,
В залежності – наскільки далеко ми сьогодні від дому.
Столик біля вікна є Всесвітнім законом,
Присутність пронизує струмом, до кінця не дослідженим Омом,
Навіть всоте ця площа складається з нових рисунків,
Кращих мого силуету та наших можливих стосунків.
Приваблює думка про комфорт у мовчанні між нами,
Не викликаючи зніяковіння, блукати в очах світами,
Знати справжню тебе, читати ту саму книгу,
Мати достатньо тепла, аби не боятися холоду й снігу.
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Не хотів би я бути для тебе вечірньою –
Він пригостить бразильською, бездоганно розчинною,
Розпочне за мистецтво та за медитацію,
І замість весілля запропонує коронацію.
Не сьогодні то завтра стане смак непривітним,
Пощастить загубитись в речах непомітним
І блукати роками викривленим простором,
Щоб колись віднайтись призабутим вже островом.
Я волів би бути твоєю ранковою кавою,
Побачити знову усміхненою, до тремтіння цікавою.
Навколо все досі складається з нових рисунків,
Незмінні світи в очах ... і в ковтках - поцілунки...

***
А ти знаєш, як сильно хочеться вірити,
Що десь там, в одному з світів,
Я все ж можу до тебе вустами полинути
З тою ніжністю теплих вітрів.
І як станеться так, що зустрілись ми інші –
Я би все це умить лиш стерпів,
Бо ти чуєш мене і без зайвих вже віршів,
А який же прекрасний твій спів...
Нам доля писала чарівну сонету,
Підглянув її уві сні –
Ми споглядали яскраву комету,
Це трапилось десь навесні...
Промовив, пірнувши у спогади вічні:
"Здається, я Вас вже кохав!
І Ви враз нагадали мені всі ті вірші,
Які з ніжністю Вам писав!"
Коли ти, усміхнена, м'яко зітхнула –
Серцю груди були затісні,
Загубили комету... Любов спалахнула!
Це трапилось десь навесні...
Перейти до змісту
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Знайомтесь – нова рада студентів
21 березня відбулися вибори органів студентського самоврядування академії та
факультетів. За результатами таємного голосування були обрані такі претенденти.

Катерина Мілова
голова ради студентів
НМетАУ,
група ПР01-13

Карина Андріанова
голова РС
металургійного
факультету,
група МЕ03-14

Михайло
Варфоломєєв
голова РС факультету
матеріалознавства і
обробки металів,
група МЕ10-14

Аліна Ворощук
голова РС
факультету
економіки та
менеджменту,
група МН03-14

Анастасія Гамова
голова РС
електрометалургійного
факультету,
група МЛ01-14

Анна Глущенко
голова РС
механікомашинобудівного
факультету,
група ІМ01-13-1

Владислав Попов
голова РС
факультету
комп'ютерних
систем, енергетики та
автоматизації,
група КН01-16-1

Ігор Ясинський
голова РС
гуманітарного
факультету,
група ФІ01-15-2

Вітаємо нових студентських ватажків, бажаємо їм успіхів, наснаги, креативності, а
також сподіваємося на співробітництво з газетою «Кадри металургії».
Перейти до змісту
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Студентська наука – нові досягнення
Сьогодні ми раді привітати переможців Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт та їхніх наукових керівників. Це серйозне досягнення наших студентів, і ми
впевнені, що на цьому вони не зупиняться, і блискучий захист магістерських дипломів
відкриє їм шлях до цікавої роботи.

За результатами II-го туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за спеціальністю «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» Вероніка Клименкова (група
ДІ01-12м) отримала диплом І ступеня. Науковий керівник
завідувач кафедри документознавства та інформаційної
діяльності професор Михайлюк Олександр Володимирович.

За результатами II-го туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка та
електромеханіка» В’ячеслав Горобець (АП01-12м) отримав
диплом ІІ ступеня. Науковий керівник доцент кафедри
електротехніки
та
електроприводу
Стьопкін
Василь
Володимирович.

За
результатами
II-го
туру
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт за
напрямом
«Електротехніка
та
електромеханіка» Валерій Комишній
та Олександр Ляшенко (група АП0112м) отримали дипломи ІІ ступеня.
Науковий керівник доцент кафедри
електротехніки та електроприводу
Кузнецов Віталій Вадимович.

Перейти до змісту
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Будні волонтерки
Коридором академії у супроводі моїх колег іде молода жінка. Привітний,
зацікавлений погляд. Зручний одяг, ніби жінка завжди готова вирушити в дорогу. І це дійсно
так. Гостя клубу «Яскрава особистість» Анна Тєрянік за фахом інженер-економіст,
випускниця нашої академії, а за покликом душі і серця – волонтер.
Зустріч з Анною Тєрянік розпочав вітальним словом ректор академії О.Г. Величко
Щирими словами він привітав випускницю академії, зазначивши, що вона родом з
професорської сім’ї.

Свою розповідь про будні волонтера Анна розпочала стисло, майже фотографічно й
без зайвих прикрас: виїзди на передову впродовж майже трьох років, готовність удень і
вночі за телефонним дзвінком вирушати в дорогу, забирати легкопоранених, контужених
воїнів і доправляти їх до лікарні імені Мечникова, або до с. Гвардійського…
Десятки виїздів, десятки історій життя,
болю, страждань, боротьби там, в зоні АТО, за
щось таке своє, тепле й рідне, що тільки серцем і
можна відчути. Історії попутників вражають Анну
своєю простотою. Пригадала, як на передовій
воїни як оберіг кладуть у шапки дитячі малюнки.
Малюнки і над імпровізованими ліжками, і на
кухні… Ці не прикрашені стилем історії лягли в
основу книги «Попутники».
Цікаво було спостерігати за студентами.
Відкритий погляд, увага, тиша, потім несміливі
питання й упевненість, що з боку студентів теж повинен організуватися якийсь
альтернативний рух, схожий на волонтерський. Після вручення квітів студенти із
задоволенням сфотографувалися на пам’ять.
Ольга ЛУЧАНІНОВА,
заступниця голови ради НМетАУ з виховної роботи,
доцент кафедри інженерної педагогіки
Перейти до змісту
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Перші враження та рекомендації студенткипершокурсниці
Нещодавно я стала студенткою НМетАУ. І зараз,
коли я навчаюсь у цьому закладі трохи більше півроку,
мені хотілося б поділитися своїми враженнями. За цей,
здавалося б, невеликий період мені вдалося стати
однією з кращих на своєму потоці та заслужити право
отримувати підвищену стипендію. Оскільки я
першокурсниця, мені було нелегко звикнути до нових
викладачів та розкладу занять, але з перших днів я для
себе встановила зведення правил, дотримуючись яких,
мені вдалося досягти успіхів у навчанні. І ось ключові з
них.
1.
Визначити для себе мету й наполегливо дотримуватися її. Моєю метою є й
надалі буде отримати гарну освіту та бути професіоналом своєї справи. Повірте, коли є, до чого
прагнути, деякі речі долаються набагато легше, а ефективність навчання підвищується в рази.
2.
Ні в якому разі не пропускати заняття без поважної причини. Пропустивши
навіть одне заняття, ви, можливо, не отримаєте тих дорогоцінних знань, які надалі
допоможуть вам успішно скласти сесію, а в майбутньому можуть позначитися на вашому
професіоналізмі.
3.
Обов'язково виконувати всі завдання та рекомендації викладачів. Оскільки
система сучасного навчання передбачає, що на самостійне навчання дається більше часу, ніж
на аудиторне, студентам просто необхідно самостійно опрацьовувати весь матеріал, який
надається на лекції, і доповнювати його іншою інформацією. Це не так вже й складно і не
забере багато часу, тому що вам нададуть усі необхідні рекомендації й настанови з цього
приводу.
4.
Уважно слухати та конспектувати матеріал лекції. Для багатьох студентів, зі
мною включно, увага на занятті є завданням не з легких, але необхідним, адже в першу чергу
дуже важливо не проминути потрібну інформацію та законспектувати її у своєму зошиті. Поза
сумнівом, хороший конспект – це запорука успішно складеної сесії. А все тому, що лекції
викладача, зазвичай, містять те, що обов'язково стане в нагоді при складанні модуля,
причому вся інформація подається у більш компактному та стислому вигляді. Це дуже
зручно, коли при підготовці до занять та контрольних заходів під рукою є зошит, куди можна
подивитися та згадати те, що можливо забулося. Тому нехай ваші конспекти стануть вам
незамінними помічниками та найкращими порадниками на всі роки навчання.
5.
Бути активним та допитливим. Повірте, якщо під час заняття вам захочеться
поставити або спробувати відповісти на питання за темою лекції, це зовсім не означатиме,
що ви виставили себе в поганому світлі, а навпаки, ви зарекомендуєте себе як позитивну та
допитливу особистість. Коли викладач бачить віддачу та завзятість з боку студента, то цей
студент не залишиться непоміченим. Намагайтеся більше проявляти себе, і викладач
обов'язково оцінить ваші зусилля.
До перелічених правил я додала й рекомендації, якими мені захотілося поділитися з
іншими студентами, сподіваюся, що для когось вони виявляться цікавими та пізнавальними.
Окремо кілька слів я хотіла б сказати про свою першу сесію. Для мене ця сесія,
всупереч моїм очікуванням і страхам, минула досить легко та безболісно. За це хочу окремо
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подякувати викладачам, які вкладають в нас знання та з розумінням ставляться до наших
прохань і дрібних невдач. Зазначу, що мені поки що не зустрівся такий викладач, який не
пішов би мені назустріч або проігнорував би моє прохання про допомогу, яка стосується
засвоєння навчального матеріалу. І в цьому випадку, на мій погляд, не останню роль відіграє
ваша особиста поведінка та ставлення до предмету. Хамство, лінощі, байдужість – усе це
ніколи не знайде відгуку з боку викладача, і тоді не варто дивуватися, чому він не знайшов
для вас кілька хвилин вільного часу. Під час сесії я зіткнулася і з тим, що деякі студенти
намагались якось схитрувати і спростити собі завдання, випрошуючи свої оцінки або
обманюючи викладача. Я вважаю це абсолютно безглуздим, адже можна отримати
незаслужену оцінку, але знання – ніколи. Знання здобуваються лише старанням і завзяттям
студента. В іншому випадку не бачу взагалі сенсу в подальшому «навчанні» такого студента.
Мабуть, це й є те основне, про що б я хотіла розповісти в цьому дописі. Я не
стверджую, що ці правила й поради є панацеєю та обов'язково посприяють стовідсотковій
успішності кожного студента. Адже багато що залежить і від індивідуальних якостей та
здібностей людини. Для когось це здаватиметься занадто легким завданням, і йому не буде
важко впоратися з ним, а комусь доведеться докласти більше сил і завзятості, щоб досягти
бажаного результату. Але як би там не було, кожному відомо, що той, хто не намагається,
ніколи не зможе дізнатися, на що він здатний. Особливо варто спробувати це зараз, коли
з'явився такий хороший, на мій погляд, стимул у вигляді підвищеної стипендії. Спробуйте, і
можливо, ви зрозумієте, що справа буде варта заходу.
Анна ЗАБРОДСЬКА,
студентка групи МВ01-16
Перейти до змісту

Погляд у майбутнє
Весна – найкращий час відкривати для себе щось нове. Тому ми – студенти кафедри
менеджменту – вирішили зустріти її з користю для навчального процесу. Як об’єкт для вивчення
ми обрали широко відомий, сучасний, яскравий металургійний завод «Інтерпайп Сталь».
Безпосередньо перед екскурсією ми отримали захисні жилети та каски, а також
прослухали інструктаж з техніки безпеки. На початку екскурсії нам було запропоновано
проглянути 20-хвилинний відеоролик, з якого ми дізналися, що «Інтерпайп Сталь» – єдиний
завод в Україні, побудований з нуля із загальним обсягом інвестицій 700 млн. доларів. Це
найбільший електросталеплавильний комплекс у Східній Європі з виробництва круглої
сталевої заготовки. При цьому завод практично відмовився від використання газу, всі
технологічні процеси відбуваються з використанням електроенергії, що скоротило викиди
шкідливих речовин в атмосферу в 2,5
рази.
Екскурсія
сама
по
собі
безкоштовна,
тому
рекомендую
кожному відвідати завод. Приємним
фактом стало те, що на території
заводу
дозволяється
відеота
фотозйомка. Нам дуже сподобалося,
що екскурсії проводить співробітник
заводу, тому ми отримали багато
корисної та вичерпної інформації,
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пов'язаної безпосередньо з виробництвом, поставили питання щодо технології виробництва
та технологічних процесів, які відбуваються на заводі.
Нашій групі екскурсія дуже сподобалася. Цікаво було побувати на виробництві і
подивитися своїми очима, як все відбувається. Дехто з нашої групи замислився над тим, що
непогано було б після закінчення академії розпочати свій трудовий шлях саме на такому
сучасному металургійному підприємстві.
Хочемо подякувати екскурсоводам за цікаві розповіді та демонстрацію діяльності
заводу, а також викладачам кафедри менеджменту – куратору груп МН01,03-14 старшому
викладачу Алєксєєнко Інні Анатоліївні та доценту Лисенко Тетяні Іллівні за можливість
відвідати екскурсію.
Аліна ВОРОЩУК,
студентка групи МН03-14
Перейти до змісту

Спортивні новини
Вітаємо студентку групи ДІ01-13 Риму Гордієнко з серією перемог на важливих
змаганнях з легкої атлетики!
У січні 2017 р. (м. Запоріжжя) Рима посіла
ІІ місце у стрибках у висоту на чемпіонаті
України з легкої атлетики, у командному
чемпіонаті України з легкої атлетики посіла
І місце.
У лютому 2017 р. (м. Суми) на
молодіжному чемпіонаті України з легкої
атлетики Рима стала чемпіонкою України з
багатоборства, також виборола І місце в
командному заліку.

У березні 2017 р. (м. Суми) вона стала чемпіонкою України з багатоборства на
чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих.
Редколегія «Кадрів металургії» бажає Римі подальших спортивних успіхів, а також
успішного захисту диплому бакалавра!
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Вітаємо студентів групи ОА01-15 братів Ксензових та студента групи КН01-14 Вадима
Кучеренка з відмінним виступом на Кубку України з кікбоксингу (лайтконтакт), який
відбувався в м. Броварах!

Микола Ксензов – 1 місце
Олександр Ксензов – 2 місце
Вадим Кучеренко – 2 місце

Тренер спортсменів – викладач кафедри фізичного виховання, заслужений тренер
України Акімов Володимир Євгенович.
Триває Спартакіада академії. Вітаємо перших переможців!

Збірна команда гуманітарного
факультету
стала
переможцем
спартакіади академії з баскетболу.
Склад
команди:
Анастасія
Волошина (група ДІ01-15), Ксенія
Козарь
(група
ДІ01-15),
Юлія
Охотнікова (група ДІ01-15), Єлизавета
Попова (група ФІ01-15-1), Світлана
Євдокимова (група ФІ01-15-1), Анна
Снігова (група ФІ01-15-4), Дар’я
Демиденко (група ФІ01-15-4).

Студенти електрометалургійного факультету перемогли у змаганнях з футболу. До
складу команди входили Микита Войчицький (група МЛ01-16), Дмитро Сидаш (групаМЛ0113), Дмитро Кравець (група МЛ01-13), Віктор Амірбеков (група МЛ01-13), Артем Небосенко
(група МЛ01-14), Владислав Прудій (група МЛ02-14).

17

Кадри металургії №3 (березень 2017 р.)

У змаганнях з настільного тенісу
переконливо
перемогла
команда
металургійного факультету у складі
кандидата у майстри спорту Романа Чуйка
(група ХТ01-15), Олександра Грищенка
(група МЕ03-14) та Юлії Афанасьєвої
(група МЕ01-16-1).

У змаганнях з шашок перемогу
одержала команда факультету економіки і
менеджменту Склад команди: Олександр
Бредун (група МН03-15), Данило Онищенко
(група МН03-15), Вікторія Куцик (група ФК0115).

Переможцями у змаганнях з шахів стали студенти металургійного факультету
кандидат у майстри спорту Максим Баранець (група МЕ01-13) і Володимир Ходак (група
МЕ01-16-1).
Перейти до змісту

Спортивні досягнення спортивного клубу та кафедри
фізичного виховання у 2016 році
Упродовж 2016 р. кафедра фізичного виховання та спортивний клуб проводили
активну спортивно-оздоровчу роботу серед студентів, викладачів і співробітників академії в
тісному контакті з адміністрацією, профкомом і молодіжним комітетом академії. Студенти
брали участь в обласних змаганнях серед ВНЗ, гуртожитків ВНЗ, а викладачі – в обласних
змаганнях серед викладачів.
У 2016 р. була проведена Спартакіада НМетАУ серед факультетів, на якій І місце посів
факультет матеріалознавства і обробки металів (декан факультету О.І. Молчанов, заступниця
декана з фізичного виховання старший викладач кафедри фізвиховання С.В. Яланська), ІІ місце
у факультету економіки і менеджменту (декан факультету К.Ф. Ковальчук, заступниця декана з
фізичного виховання старший викладач кафедри фізвиховання В.Л. Мироненко), ІІІ місце посів
механіко-машинобудівний факультет (декан факультету В.О. Єрмократьєв, заступниця декана з
фізичного виховання старший викладач кафедри фізвиховання Т.В. Зуєва).
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В обласних студентських змаганнях 2016 року в комплексному заліку наші студенти
другий рік поспіль посіли І місце, випередивши Національний університет ім. О. Гончара,
Національний гірничий університет, Придніпровську академію будівництва і архітектури та
інші ВНЗ області. На обласних змаганнях найбільш вдало виступили і стали чемпіонами
жіноча команда з баскетболу (тренер ст. викладач В.Л. Мироненко), чоловіча команда з
баскетболу 3х3 (тренер ст. викладач С.В. Бездєнєжних), жіноча команда з гандболу (тренер
викладач О.В. Шатрова). Призерами обласної універсіади серед ВНЗ стали жіноча команда з
баскетболу (стритбол) ( тренер ст. викладач В.Л. Мироненко), чоловіча команда з баскетболу
(тренер ст. викладач С.В. Бездєнєжних), бадмінтоністи (тренер ст. викладач Т.В. Зуєва),
чоловіча команда з волейболу (тренер ст. викладач С.В. Горянов), команди з регбі (тренер
викладач О.В. Шатрова), настільного тенісу (тренер доцент Н.Г. Чекмарьова), футболу,
футзалу (тренер ст. викладач М.В. Матлахов).

Колектив кафедри фізичного виховання зі спортивними трофеями 2016 року
Найбільш високих спортивних результатів досягли студенти Олександр Діденко (група
КН01-13с), Максим Кім (група КН01-12с), Олександр Леванович (група КН01-14с), які
отримали звання "Майстер спорту міжнародного класу" з баскетболу. Звання "Майстер
спорту України" отримали Артем Тоноян, група МЕ01-12 (греко-римська боротьба), Дмитро
Колпаков, група ТЕ01-12 (волейбол), Олексій Шкут, група ТЕ01-12 (волейбол), Андрій
Коновалов, група МБ01-14-2 (волейбол), Богдан Чорний, група ТЕ01-12 (волейбол).
На міжнародних змаганнях переможцями та призерами стали:
Дмитро Прудніков (спортивний клуб академії) – двічі чемпіон і срібний призер
чемпіонату світу серед спортсменів паралімпійців (Італія); бронзовий призер
Паралімпійських ігор ( Бразілія);
Олександр Діденко (група КН01-13с) – срібний призер Кубку Європи з баскетболу
серед спортсменів з вадами слуху (м. Салонікі, Греція);
Максим Кім (група КН01-12с) – срібний призер Кубку Європи з баскетболу серед
спортсменів з вадами слуху (м. Салонікі, Греція);
Олександр Леванович (група КН01-14с) – срібний призер Кубку Європи з баскетболу
серед спортсменів з вадами слуху (м. Салонікі, Греція).
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Чемпіонами України стали:
Микола Ксензов (група ОА01-15) – кікбоксинг (фулконтакт);
Олександр Ксензов (група ОА01-15) – кікбоксинг (фулконтакт);
Вадим Кучеренко (група КН01-14-1) – кікбоксинг (лайтконтакт);
Дмитро Прудніков (спортивний клуб академії) – легка атлетика;
Рима Гордієнко (група ДІ01-13) – легка атлетика;
Марина Маслова (група ДІ01-13) – таеквондо;
Марина Губанова (група КН01-15с) – карате.
Призерами Всеукраїнських змагань стали:
Владислав Булденко (група КН01-14) – бронзовий призер чемпіонату України з
бадмінтону;
Андрій Варич (група МГ01-13) – бронзовий призер молодіжного чемпіонату України з
легкої атлетики;
Рима Гордієнко (група ДІ01-13) – срібний призер, чотириразовий бронзовий призер
чемпіонату України з легкої атлетики;
Марина Губанова (група КН01-15с) – срібний, двічі бронзовий призер чемпіонатів
України з карате;
Володимир Данильченко (група КН01-12с) – срібний призер командного чемпіонату
України з легкої атлетики;
Михайло Єрьоменко (група МБ01-12) – двічі бронзовий призер чемпіонату України з
легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху;
Олена Жушман (група МЕ03-12) – двічі срібний, тричі бронзовий призер чемпіонатів
України з легкої атлетики;
Владислав Зяйко (група МЕ04-13) – срібний, тричі бронзовий призер чемпіонатів
України з легкої атлетики;
Дмитро Колпаков (група ТЕ01-12) – срібний призер чемпіонату України (суперліга) з
волейболу;
Олексій Шкут (група АВ01-12) – срібний призер чемпіонату України (суперліга) з
волейболу;
Богдан Чорний (група ТЕ01-12) – срібний призер чемпіонату України (суперліга) з
волейболу;
Олександр Ксензов (група ОА01-15) – бронзовий призер чемпіонату України з
кікбоксингу (фулконтакт);
Микола Ксензов (група ОА01-15) – бронзовий призер чемпіонату України з кікбоксингу
(фулконтакт);
Вадим Кучеренко (група КН01-14-1) – двічі бронзовий призер чемпіонату України з
кікбоксингу (фулконтакт); бронзовий призер Кубку України з кікбоксингу (лайтконтакт);
Олексій Репешко (група МЕ04-13) – двічі срібний призер чемпіонату України з легкої
атлетики.
В обласних і міських змаганнях взяли участь 129 осіб, з них переможцями і призерами
стали 80 осіб.
Валерій ХАДЖИНОВ,
завідувач кафедри фізичного виховання,
канд. пед. наук, доцент
Перейти до змісту
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ДО 25-РІЧЧЯ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Документознавець – спеціаліст сьогодення і майбутнього
Сьогодні часто можна почути, що спеціальність «Документознавство та інформаційна
діяльність» є перспективною та престижною. А чи справді це так? Загальновизнаним є факт,
що робота з інформацією, її обробка, зберігання на різних носіях: на папері чи в електронній
формі, створення банків і баз даних у межах єдиних інформаційних систем – потребує
формування нової генерації кадрів в галузі документно-iнформацiйної діяльності.
Глибокий аналіз соціальних потреб, запит сучасного ринку праці щодо фахівців з
певним обсягом і змістом знань, практичних вмінь і навичок, розвиток вищої освіти в умовах
модерного розвитку інформаційного суспільства свідчать про потребу підготовки
документознавців.
У 2003 р. Національна металургійна
академія України першою в Дніпропетровській
області розпочала підготовку студентів зі
спеціальності
«Документознавство
та
інформаційна
діяльність».
Підготовку
бакалаврів розпочала кафедра історії та
документознавства
(завідувач
доц.
В.Т. Британ). У 2008 р. була створена кафедра
документознавства
та
інформаційної
діяльності як самостійний підрозділ, яку
очолює д.і.н., професор О.В. Михайлюк.
Сьогодні у складі кафедри працюють д.і.н.,
професор В.М. Заруба, к.і.н., доцент
Колектив кафедри документознавства та
С.В. Савченко, к.філол.н., доцент Л.М. Ткач,
інформаційної діяльності
к.філол.н., доцент К.А. Прокофʼєва, к.пед.н.,
ст. викладач О.М.Решетілова, ст. викладачі Т.О. Бруй, О.В.Іващенко, ст. лаборант
Н.В. Твердохліб.
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності НМетАУ тісно співпрацює з
Дніпропетровським транспортно-економічним коледжем та Павлоградським технікумом
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», в яких
ведеться підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності «Діловодство». Випускники цих
коледжів, як правило, продовжують навчання у НМетАУ.
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних
наукових конференціях, у науково-практичних семінарах і наукових читаннях.
12 жовтня 2016 р. на кафедрі відбулася презентація книг професора В.М. Заруби
«Дворяне Екатеринославской губернии», «Історія Катеринославського повіту», присвячених
історії рідного краю, та збірника статей «Українська метрика». На презентації було чимало
гостей, зокрема, її відвідали представники видавництва «Ліра» та завідувач відділу
історичного музею ім. Д.Яворницького М.Е. Кавун. Зацікавленими учасниками заходу стали
студенти-документознавці.
Наукова діяльність, що проводиться на кафедрі, тісно пов’язана з творчими
інтересами студентів, які щороку беруть участь у конференціях, олімпіадах та конкурсах.
Студенти-документознавці неодноразово посідали призові місця в ІІ турі Всеукраїнської
олімпіади з документознавства та інформаційної діяльності.
21

Кадри металургії №3 (березень 2017 р.)
Чим сьогодні зумовлена настільки
значна роль документознавця в суспільстві?
Імовірно, насамперед, тим, що однією з
потреб людини виступає інформаційна
потреба. Інформація охоплює виробництво,
кредитно-фінансову
сферу,
постачання,
управління, науку, освіту та зумовлює
зростання обсягів економічної, фінансової,
технологічної,
наукової
та
іншої
документованої інформації, що циркулює в
межах підприємств та організацій, між ними
та між різними країнами. Впровадження
новітніх
інформаційних
технологій,
удосконалення засобів документування та розповсюдження інформації постійно
розширюють документаційне середовище та збагачують документні ресурси суспільства.
Уміння працювати з інформацією, правильно створювати інформаційні продукти, проводити
інформаційно-аналітичні дослідження належить, перш за все, документознавцю-аналітику –
спеціально підготовленому для цього фахівцю, який має володіти не лише інформацією, а й
методами роботи з нею. Саме на нього покладається відповідальність за правильно
організовану документо-комунікаційну діяльність, вирішення проблем, зумовлених
необхідністю поєднувати різноманітні носії інформації та механізми доступу до них у єдину
систему документних ресурсів та послуг.
Документознавець – це універсальний фахівець, який може працювати в різних
сферах суспільної діяльності; це спеціаліст, який «відає» (знає) про документ все, що
стосується роботи з ним. Він планує, організовує й удосконалює діяльність служби
документаційного забезпечення управління, здійснює контроль за станом діловодства в
організації та документно-інформаційними потоками, розробляє уніфіковані форми
документів, удосконалює автоматизовані інформаційні системи. Саме такий спеціаліст має
бути підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних,
кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ
різного профілю та форм власності.
Розуміння важливості підготовки таких
спеціалістів спонукало до питання про готовність
вищої школи, наявність практики підготовки
фахівців із документознавства та інформаційної
діяльності.
Сьогодні
популярність
підготовки
документознавців в Україні невпинно зростає.
Освіта, яку отримують наші студенти, ґрунтується
на інформаційно-комунікаційних, соціальних і
гуманітарних навчальних дисциплінах, дає їм
необхідні й постійно поновлювані знання для
діяльності у високотехнологічному інформаційно
насиченому
суспільстві.
Студенти
вчаться
працювати з усіма видами інформації, вивчають новітні засоби оргтехніки, особливості
уніфікації й галузевої стандартизації документно-інформаційної сфери. Проходження
виробничої і переддипломної практик у виконкомі міської ради, в облдержадміністрації та
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інших органах державного управління й місцевого самоврядування, в установах і
підприємствах міста та області, у бібліотеках і архівах допомагає майбутнім
документознавцям виробити вміння використовувати знання з інформаційної, бібліотечної
та архівної справ, застосовувати навички управління документаційними процесами та
використання інформаційних ресурсів, продуктів та послуг.
Після навчання випускники можуть працювати в органах державної влади та
місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях, в інформаційних установах
різного рівня та форм власності на посадах начальника відділу кадрів, завідувача канцелярії,
архіву; фахівця з електронного документообігу; секретаря-референта.
Успіх
професійної
діяльності
документознавця також багато в чому
залежить
від
сформованої
в
нього
інформаційно-комунікативної компетентності,
від
рівня
інформаційної
культури.
Документознавець повинен не лише вміти
складати проекти доповідей, виступів,
промов, звернень керівника відповідно до
вимог окремих видів документів. Також йому
слід розумітися й на психології сприйняття тих
чи
інших
публічних
виступів
щодо
ефективності їхнього впливу на слухачів.
І, безумовно, у цьому напрямку досить важливими є навички швидкого читання,
уміння запам’ятовувати та використовувати прочитане відповідно до ситуації, володіння
сучасними системами електронного документообігу.
Не варто забувати, що для конкурентоспроможного спеціаліста-документознавця
важливими є знання та навички з основ психології спілкування, риторики, іноземної мови,
етики професійних відношень, різноманітних PR-технологій, які можна отримати, навчаючись
на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. Саме тому наші студенти
довірили кафедрі своє майбутнє.
Леся ТКАЧ,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Перейти до змісту

Інтелектуальна власність – пріоритет сьогодення!
Як швидко плине час – і ось нашій спеціальності
«Інтелектуальна власність» вже 15 років, а гуманітарному факультету,
де вона знаходиться, у цьому році виповнюється 25! Дійсно, можна
стверджувати, що поява спеціальності «Інтелектуальна власність» – це
вимога сучасності. Про це свідчить багато фактів.
Взагалі, інтелектуальна власність – це право на результат
творчої праці. Це інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, які
дають переваги сучасним підприємствам на ринку інноваційної
продукції.
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У сучасних умовах розвитку міжнародної
економічної інтеграції об'єкти права інтелектуальної
власності, такі, як винаходи, торговельні марки, ноухау, комп'ютерні програми, бази даних, твори
літератури та мистецтва тощо забезпечують
конкурентоспроможність і надають додатковий
прибуток підприємству.
Саме тому спеціальність «Інтелектуальна
власність» набуває все більшої актуальності. Попит
на фахівців у сфері інтелектуальної власності
стрімко зростає. Сьогодні кожен творець, автор об'єктів інтелектуальної власності повинен
уміти захистити результати своєї творчої діяльності та знати механізми їх комерціалізації як
особливого виду продукту (послуги).
Наші студенти зараховуються вступають на новий освітньокваліфікаційний рівень, а після закінчення циклу навчання
отримують диплом магістра зі спеціальності «Менеджмент»,
спеціалізація – «Інтелектуальна власність», можуть працювати в
офісах трансферу технологій, в договірних відділах, відділах з
питань інноваційної діяльності, патентно-ліцензійних відділах,
наукових підрозділах і обіймати такі посади, як керівник підрозділу
з питань інтелектуальної власності, фахівець з інтелектуальної
власності, менеджер, маркетолог тощо. Маючи певний досвід
роботи у сфері інтелектуальної власності, можна отримати такі
затребувані престижні професії, як оцінювач інтелектуальної
власності, патентний повірений.
Ми пишаємося нашими випускниками,
які працюють у вищих навчальних закладах, а
також на таких підприємствах міста і області:
ДП
КБ
"Південне";
ВАТ
"Інтерпайп",
Нижньодніпровський трубопрокатний завод;
Антимонопольний комітет; ДП УкрДІПроМеЗ
(патентний сектор); Інститут технічної механіки
(сектор з питань трансферу технологій,
інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності); Інститут чорної металургії (відділ
інтелектуальної власності); НМетАУ (кафедра
інтелектуальної власності); Дніпропетровський
Національний університет ім. О.Гончара (відділ з
питань
інтелектуальної
власності);
Магдалинівський РВ ГУМВС в Дніпропетровській
області (відділ боротьби з економічними
злочинами); патентно-правове бюро "ЦКТ" та ін.
Наразі кафедра інтелектуальної власності
розвивається, знаходиться у постійному творчому
пошуку й встановлює зв’язки з підприємствами
Дніпропетровської області, здійснює підготовку
висококваліфікованих
фахівців
та
наукові
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дослідження у сфері інтелектуальної власності й трансферу технологій. Наші магістранти
постійно посідають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
І ще – унікальність підготовки зі спеціальності «Інтелектуальна власність» полягає і в
тому, що в нашій області вона здійснюється тільки у НМетАУ, та всього в декількох ВНЗ
України. Тому поспішайте отримати найцікавішу та найактуальнішу спеціальність в світі!
Наталія КОРОГОД,
завідуюча кафедрою інтелектуальної власності,
канд. пед. наук, доцент
Перейти до змісту

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід ЄС
Темпус проектів PICASA та UNIVIA»

21 грудня 2016 року провідний менеджер проектів відділу міжнародного
співробітництва Ірина Сорокіна взяла участь у семінарі «Інтернаціоналізація вищої освіти:
досвід ЄС Темпус проектів PICASA і UNIVIA», який було організовано Міністерством освіти і
науки України.
У заході взяли участь понад 50 учасників з різних ВНЗ і науково-дослідних установ
України. Модераторами семінару були перший заступник Міністра освіти і науки України
Володимир КОВТУНЕЦЬ та представник Національного Erasmus + Офісу в Україні пані Жанна
Таланова.

Вісім спікерів з Темпус проектів PICASA та UNIVIA презентували результати реалізації
проектів у своїх установах, поділилися досвідом, отриманим в рамках процесу виконання
проектів. Були презентовані такі питання:
 створення стратегії інтернаціоналізації ВНЗ;
 управління інтернаціоналізацією процесів ВНЗ;
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 побудова структури, організація та координація діяльності у відділах міжнародного
співробітництва;
 управління інтернаціоналізацією процесів у сфері освіти та наукових досліджень;
 система забезпечення якості в процесах інтернаціоналізації ВНЗ;
 створення критеріїв оцінки якості процесів інтернаціоналізації;
 приклади інтеграції культурних компонентів у процесі інтернаціоналізації.
Ірина Сорокіна виступила з презентацією на тему «Управління процесами
інтернаціоналізації освіти і наукових досліджень в галузі вищої освіти: досвід Національної
металургійної академії України". В рамках виступу Ірина представила таку інформацію:
 концептуальні зміни у НМетАУ на адміністративному та науковому рівнях, які
запроваджено в рамках проекту PICASA;
 завдання та функції відділу міжнародного співробітництва НМетАУ;
 переглянуті освітні програми в рамках процесу інтернаціоналізації освіти;
 міжнародна діяльність у НМетАУ, посилення ролі англійської мови в навчальному
процесі;
 міжнародні угоди.
Семінар був дуже інформативним та практично орієнтованим.
Ірина СОРОКІНА,
провідний менеджер проектів
відділу міжнародного співробітництва
Перейти до змісту

Досягнення PICASA впродовж усього періоду проекту
(прес-реліз)

PICASA є TEMPUS проектом, який фінансується Європейським Союзом та
впроваджується у Вірменії, Грузії, Білорусі та Україні. Проект PICASA був створений з метою
сприяння визнанню систем вищої освіти в країнах східного сусідства шляхом розробки та
інтеграції аспектів інтернаціоналізації у структурних і культурних компонентах управління
вищими навчальними закладами.
Проект має декілька основних цілей, в тому числі:
 інтеграція міжнародних аспектів до викладання, навчання та дослідницьких функцій
університетів шляхом розробки та впровадження відповідної політики і процедур;
 визначення та розвиток нових навичок, умінь і знань у студентів, викладачів і
співробітників для сприяння інтернаціоналізації;
 сприяння розвитку етики і культури, які визнають і підтримують міжкультурні та
міжнародні перспективи, ініціативи та забезпечують їх якість.
Загальні висновки та результати проекту включають, але не обмежуються таким:
 Проведено навчання персоналу та переглянуто функції відділів міжнародного
співробітництва університетів-партнерів, які стають будівельними блоками етики та
культури підтримки міжнародних перспектив. Партнери оптимізували функції і ролі
своїх міжнародних відділів на основі пріоритетів, визначених кожним партнером.
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 Університети розробили та адаптували політику та стратегію інтернаціоналізації.
Інтернаціоналізація розглядається як пріоритет для всіх партнерів, які розвивають
загальноуніверситетську політику і процедури для інтернаціоналізації викладання,
навчання та досліджень.
 Розроблено нові підходи до інтернаціоналізації навчальних планів і навчальних
програм.
 Розроблено нові підходи до інтернаціоналізації досліджень та наукового
співробітництва, а також для навчання за кордоном, мобільності студентів і
викладачів.
 Проект пропонує свою модель забезпечення якості інтернаціоналізації. Розроблено
«Посібник щодо забезпечення якості інтернаціоналізації». Основні питання, що
розглядаються в посібнику, включають, але не обмежуються таким: визначення
інтернаціоналізації ВНЗ; інтернаціоналізація структури та політики; управління
міжнародними відносинами у ВНЗ (навички, типи інформації, моделі, тощо). Посібник
також охоплює такі питання, як використання інструментів бенчмаркетингу;
студентська інтернаціоналізація.
Передбачається, що в рамках проекту не тільки ВНЗ, але й Міністерства освіти і науки
Вірменії, Білорусі, Грузії та України, які є учасниками проекту, будуть розглядати
інтернаціоналізацію освіти і науки в їх відповідній документації.
Перейти до змісту

ІСТОРІЯ НМетАУ В ОБЛИЧЧЯХ
До 95-річчя від дня народження І.Ф. Іванченка (1921 – 1991)
Іван Федорович Іванченко був видатною постаттю
ДМетІ, нині НМетАУ. Він народився 25 листопада 1921 року
у складний для країни час. Становлення особистості Івана
Федоровича відбувалось у часи Другої світової війни, на
фронтах якої він обіймав посади командира взводу та
начальника розвідки дивізіону. Був відзначений бойовими
нагородами – орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни
І, ІІ ступенів, медалями «За відвагу», «За оборону
Сталінграда», «За Перемогу над Німеччиною в війні 1941–
1945 рр.». Загартованість та наполегливість Іван Федорович
проніс із честю через усе своє життя. Ставши доцентом
кафедри теоретичної механіки у 1962 році, всього через
десять років він став нею завідувати аж до 1985-го. За той
час, коли кафедрою теоретичної механіки завідував доцент
Іванченко І.Ф., вона отримала один з найбільших поштовхів
для розвитку не тільки методичної, але й наукової бази. Хочеться окремо зупинитися на
науковій роботі кафедри теоретичної механіки того часу. Активно проводилася наукова
співпраця з іншими кафедрами, металургійними підприємствами, до роботи залучалась і
студентська молодь. Не зважаючи на те, що кафедра є загальноосвітньою, рівень наукових
досліджень був дуже високим. До спектру наукових інтересів співробітників кафедри
входила значна частина механічного та технологічного устаткування заводів чорної
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металургії. Активно досліджувалася робота та теплове навантаження елементів
завантажувальних пристроїв доменних печей. Проводилася модернізація обладнання
вагоноперекидачів, прокатних станів, агломераційних машин. Більша частина розробок була
впроваджена у виробництво. І.Ф. Іванченко опублікував понад 110 наукових праць, у тому
числі 23 винаходи, конспекти лекцій «Статика» і «Кінематика».
Навчання на кафедрі студентів обов’язково передбачало виконання практичних
занять та лабораторних робіт з активним використанням наукових методів дослідження.
Була створена лабораторія з теоретичної механіки, рівень якої був визнаний багатьма
провідними вищими навчальними закладами тодішньої країни. В лабораторії налічувалося
по декілька установок з кожної теми дисципліни «Теоретична механіка». Все це давало
студентам можливість бути найбільш повно підготовленими для подальшої своєї роботи на
виробництві, у наукових установах тощо.
Іван Федорович Іванченко був відданий ДМетІ впродовж усього свого життя. Всі свої
справи він обов’язково доводив до кінця і на високому науково-практичному рівні. До
сьогодні існує лабораторія, що названа на честь Івана Федоровича. Його дух перемоги та
цілеспрямованості досі надає співробітникам та студентам кафедри творчу наснагу та
задоволення від роботи, незважаючи на труднощі.
Тож бажаю усім нашим читачам успіхів, моральної рівноваги, та нехай успіхи Івана
Федоровича Іванченка будуть для всіх нас прикладом, що дасть нам можливість досягти всіх
намічених цілей.
Андрій СЕЛЕГЕЙ,
доцент кафедри теоретичної механіки
та опору матеріалів
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До 90-річчя від дня народження А.С. Сорокіна (1927 – 1993)
Доцент Анатолій Степанович Сорокін
завідував кафедрою вищої математики з 1959
до 1973 рр. Він мабуть єдиний, хто став
завідувачем у досить молодому віці, у 35 років.
Анатолій Степанович народився 24 лютого 1927
року, у 1951 році закінчив з відзнакою
механічне відділення фізико-математичного
факультету Дніпропетровського державного
університету. У 1951-1952 рр. працював
асистентом кафедри вищої математики в
Дніпропетровському гірничому інституті. З 1952
до 1955 рр. – аспірант кафедри будівельної
Доцент А.Я. Семенюта (ліворуч) та
механіки ДМетІ. У 1955 році захистив
доцент А.С. Сорокін
дисертацію на здобуття вченого ступеня
кандидата технічних наук. У 1961 році затверджений у вченому званні доцента. Вся його
наукова діяльність пов’язана з розв’язанням контактних задач будівельної механіки.
Анатолій Степанович був відкритою та доброю людиною, завжди міг прийти на
допомогу і користувався любов’ю та повагою не тільки серед співробітників кафедри, але й
серед студентів. Ось як згадує Анатолія Степановича доцент кафедри вищої математики
Костянтин Устимович Чуднов.
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«З А.С.Сорокіним, завідувачем кафедри вищої математики, я познайомився в 1970
році, коли був прийнятий на кафедру на посаду асистента. Це була спокійна, скромна,
розсудлива людина. Він запросив мене на співбесіду, запропонував виступити на
методичному семінарі кафедри, зорієнтувавши щодо теми виступу. Подолавши
збентеження, тиждень готувався, виступив, отримав підтримку завідувача та співробітників і
почав працювати. Анатолій Степанович, розуміючи моє складне становище викладачапочатківця, часто підказував найкращі шляхи подолання труднощів, що виникали. Він це
робив і після того, як перестав завідувати кафедрою, а очолив нашу невеличку кафедральну
партійну організацію. Адже співробітникам доводилося робити багато громадської роботи.
Це й поїздки до колгоспів керівниками груп, і поїздки на косовиці різнотрав'я, і участь у
суботниках, тобто в роботах з благоустрою міста, інституту, кафедри. За всю цю роботу
відповідав Анатолій Степанович, беручи в усіх заходах найактивнішу участь. Його дуже
поважали студенти як прекрасного лектора й доброчесну людину. Його поважали
співробітники багатьох кафедр за прекрасні консультації з математики та механіки».
Смерть Анатолія Степановича була несподіванкою й шоком для кафедри. Він пішов
несподівано і залишається в добрій пам'яті всіх, хто його знав.
Колектив кафедри вищої математики
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ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ!
 Студентська народна мудрість: Коли списуєш з одного джерела – плагіат, коли з двох,
то це компіляція, а з трьох і більше джерел – це вже дисертація!
 Найбільша студентська брехня: "Список використаної літератури".
 З життя видатних науковців
Ісак Ньютон дуже не любив відволікатися від своїх занять, особливо через побутові
дрібниці. Щоб випускати й впускати свою кішку, не підходячи до дверей, він прорізав у них
спеціальну дірку. Коли в кішки з'явилися кошенята, то він виконав в двері для кожного
кошеняти по додатковому меншому отвору.
 Зі студентського життя НМетАУ:
В академії проводиться опитування серед студентів різних країн, хто за який час може
вивчити японську мову. Першого запитали китайця. Той на комп’ютері поклацав і говорить:
– Один рік і вісім місяців.
Запитали нігерійця, той збігав до бібліотеки, переглянув там каталоги й пообіцяв
вивчити за рік.
Наступним в списку йшов український майбутній металург. Знайшли його у "Фрешці",
задали своє животрепетне питання. Студент:
– А методичка є?
Дали йому підручник, він його в момент перегорнув:
– Зараз доїм борщ, піду здавати.
б) Сидить студент-відмінник з гуманітарного факультету на трамвайній зупинці й сумує. До
нього підходить пенсіонерка й питає:
– Синку, чому такий сумний?
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– Розумієте, квиток загубив, – відповів студент невесело.
– Так візьми мій, а я ще один придбаю.
– Дякую. Але в моєму квитку був обід загорнутий.
Куточок гумору підготував
доцент кафедри екології, теплотехніки та охорони праці
Володимир БРОВКІН
Перейти до змісту
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