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8 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ
9 ТРАВНЯ – 74 РІЧНИЦЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ В
ЄВРОПІ
Пам’ятаємо!
У ці дні ми вшановуємо подвиг
українського народу, його видатний
внесок у перемогу Антигітлерівської
коаліції в Другій світовій війні. Ми
висловлюємо повагу всім борцям проти
нацизму, пам'ятаємо про загиблих воїнів,
про тих, хто побував у полоні, концтаборах
чи зник безвісти у вихорі воєнного
лихоліття, про жертв військових злочинів,
депортацій та злочинів проти людяності,
вчинених у роки війни. Протягом Другої світової війни загинули близько 4 млн. українських
військових, більше 5 млн. – жертви серед мирного населення. Мільйони людей залишилися
без домівок, десятки тисяч дітей втратили батьків.

Ветерани Другої світової війни Дніпропетровського металургійного інституту.
Колись їх було так багато …
Перейти до змісту
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18 ТРАВНЯ – ДЕНЬ НАУКИ В УКРАЇНІ
Нагороди з нагоди професійного свята – Дня науки

Зелікман Владислав
Давидович
завідувач кафедри обліку
та аудиту
Грамота Міністерства
освіти і науки України

Завгородня Олена
Олександрівна
професор кафедри
міжнародної економіки,
політичної економії та
управління
Подяка Міністерства освіти і
науки України

Білоцерківець Володимир
Вікторович
професор кафедри
міжнародної економіки,
політичної економії та
управління
Подяка Міністерства освіти і
науки України

Щиро вітаємо співробітників які отримали нагороди, а також усіх науковців НМетАУ з
професійним святом!!
Перейти до змісту

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ
Проект «Україна-Норвегія»: черговий випуск курсів для
військовослужбовців та членів їхніх сімей1
20 травня відбувся урочистий випуск весняного семестру курсів
професійної перепідготовки за напрямом «Енергетичний менеджмент» у
рамках проекту «Україна-Норвегія» на базі Національної металургійної
академії України за підтримки ГО «Об’єднання військовослужбовців
«Лідер»». Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Норвегії у партнерстві з НМетАУ, Університетом Норд та
Міжнародним фондом соціальної адаптації та передбачає перепідготовку
та соціальну адаптацію військових та членів їхніх сімей.
1

Про проект «Україна-Норвегія» ми писали в № 1 за 2018 рік (http://nmetau.edu.ua/file/2018-0225-km_-1.pdf), у № 8 за 2018 рік (http://nmetau.edu.ua/file/2018-1104-km-_no_8.pdf) та № 2 за
2019 рік (http://nmetau.edu.ua/file/2019-03-19-km-_no_2.pdf).
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Перед початком заходу був показаний ролик про Норвегію – країну з чудовими
краєвидами, громадянське суспільство якої побудовано на довірі один до одного, а мешканці
чесно сплачують великі податки, маючи натомість безкоштовні медицину та освіту високого
рівня. А сам захід розпочався виконанням гімнів України та Норвегії, після чого з привітанням
до випускників курсів звернувся проректор НМетАУ професор Володимир Шатоха.
Від Королівського посольства Норвегії
випускників привітав радник посольства з
питань співпраці та розвитку Петер Баук. У своїй
промові пан Баук відзначив, що уряд Норвегії є
спонсором цієї програми з 2003 року, але дещо
інший напрямок вона отримала з початком
військового конфлікту на Сході України.
Ветерани війни є важливою частиною
суспільства як в Україні, так і в Норвегії, і вони
повинні знайти себе у мирному житті. Досвід
курсів з енергетичного менеджменту є дуже
важливим, він допоможе випускникам знайти
цікаву роботу, а Україні – вийти з переліку
Промова Петера Баука
найменш енергоефективних країн. Пан Баук
також згадав про зв’язки України та Норвегії з дуже давніх часів. Зокрема, дочка Ярослава
Мудрого Єлизавета була королевою Норвегії. І норвежці були в захваті від Революції гідності.
Від Міжнародного фонду соціальної адаптації виступила координатор проекту Ольга
Філіна, яка подякувала слухачам за все, що вони робили до того, як долучилися до проекту.
Пані Ольга відзначила, що навчатися вечорами було складно, але вони дійшли до кінця. Крім
сучасних знань, отримали нові знайомства та соціальні навички, які допоможуть реалізувати
свій потенціал. При цьому професор В.І. Шатоха зауважив, що давно не бачив такої вдячної
аудиторії, з такою жагою знань.
Провідний викладач проекту доцент кафедри
промислової теплоенергетики Денис Адаменко
подякував слухачам за ту енергетику, яку вони
дарували, за поштовх рухатися далі. У команди проекту
виникло бажання створити консультативний центр,
який буде допомагати своїм випускникам. Доцент
Д.С. Адаменко також відзначив, що в Україні працює
понад 50 енергетичних компаній, в Дніпропетровській
області створено 63 об’єднані територіальні громади, в
яких планується 1 або 2 штатні одиниці фахівців з
енергоменеджменту. І взагалі, фахівці, які знають, як
зменшити рівень споживання енергії, будуть потрібні
по всій Україні. А сертифікати цих курсів дійсно
ціняться, і перспективи працевлаштування дуже добрі.
Промова Дениса Адаменка
Привітала нових випускників і голова правління
асоціації розвитку ОСББ та ЖБК, військова волонтерка,
випускниця проекту Катерина Чижик. Вона сказала, що боротьба України за
енергонезалежність – це енергетичний фронт. І якщо накласти карту бойових дій на карту
корисних копалин, то можна побачити причину війни. Навчаючись, слухачі ще не знають, коли
й де знадобляться знання, які вони отримали, але ці знання обов’язково знадобляться.
Дипломи та сертифікати випускникам вручали Петер Баук, Володимир Шатоха, завідувач
кафедри промислової теплоенергетики професор Михайло Губинський та Ольга Філіна.
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Випускник Сергій Шевченко сказав, що працює науковцем у металургії й не думав, що
його щось здивує на курсах. Але до багатьох питань у нього змінилося ставлення. Навчання
було комплексним, і зараз він бачить, що енергозаощадження в нас на дуже низькому рівні, і
субсидії йому часто не сприяють. Люди довкола цього часто не розуміють, але той внесок, який
роблять викладачі проекту, приводить до збільшення кількості освічених людей, появи
критичної маси.

Вручення дипломів

Виступає Сергій Шевченко

Випускник Сергій Міщенко щиро подякував педагогам, які передали слухачам частину
себе. Він висловив упевненість, що у випускників курсів все вийде не тому, що їм допоможуть,
а тому, що вони зможуть використати нові знання. Сергій також передав письмові побажання
слухачів норвезькій стороні, зауваживши, що там нічого немає про гроші.

Світлина на згадку
Слід відзначити, що крім викладачів свій внесок в успішну роботу курсів зробили
начальник відділу міжнародного співробітництва НМетАУ Андрій Петренко та менеджер цього
відділу Ірина Сорокіна, які вирішували всі організаційні питання, запрошували психологів тощо.
Хочеться відзначити піднесену, зворушливу атмосферу цього заходу і побажати
випускникам успіхів у їхньому подальшому житті.
Ніна НИКИФОРОВА,
Фото Віктора СЕРДЮКА
Перейти до змісту
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Зі стрічки Фейсбуку
Зустріч з представниками фірми «Danieli Heavy Maсhinery
Engineering»
21 травня на кафедрі машин та агрегатів металургійного виробництва відбулася зустріч
студентів з представниками фірми «Danieli Heavy Maсhinery Engineering» (Італія) щодо
працевлаштування студентів-механіків НМетАУ.
Модераторами зустрічі від фірми «Danieli» виступили керівник технічного відділу Роман
Балуєв та Маттео Біголло.

Під час презентації представники фірми розповіли про нову освітню програму Danieli
Acadimia та умови прийому на роботу.
Для студентів, які виявили бажання пройти відбір на роботу, проведено тестування для
оцінки рівня знань з технічних дисциплін.
Кафедра машин та агрегатів металургійного виробництва
Перейти до змісту

Екскурсія молодших школярів на кафедру обробки металів
тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова
Не секрет, що найбільш проблемним напрямом роботи вищих технічних навчальних
закладів включно з НМетАУ є агітаційно-профорієнтаційна робота, тобто робота із залучення
випускників шкіл та технікумів до вступу на рівень навчання «бакалавр» за спеціальністю
«Металургія», а також випускників бакалаврату всіх спеціальностей – до вступу до
магістратури на нашій кафедрі.
За глибоким переконанням колективу нашої кафедри, таку роботу необхідно
проводити не тільки з випускними класами, коли пріоритети та вподобання майже
сформовані, а протягом усього навчання у школі. Причому школярів слід залучати до всіх
видів діяльності – екскурсійних відвідин академії та підприємств, культурних заходів,
спортивних змагань тощо.
Ще одним кроком у реалізації таких довгострокових планів став візит на кафедру
обробки металів тиском школярів 4А класу НВК №33 м. Дніпра (класний керівник Шпак
7
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Лариса Миколаївна) у супроводі батьків та вчителів. Загалом у зустрічі взяли участь 15 дітей
та 6 дорослих.
Програма знайомства школярів з кафедрою була створена з урахуванням віку
екскурсантів, тобто була достатньо динамічною та різноманітною. За відгуками учасників,
найбільш цікавими виявилися лабораторна робота з основних процесів обробки металів
тиском, яку проводив доцент О.А.Ремез, демонстрація можливостей 3D-принтера науковим
співробітником С. Бондаренком і, звичайно ж, смачне пригощання, яким завершив
перебування гостей на кафедрі професор Я.В.Фролов.

Емблему кафедри, яку кожному роздрукували на 3D-принтері, школярі відразу
прикріпили на ключі або повісили на шию.
За ініціативи викладача фізики НВК №33 невдовзі планується подібна екскурсія для
учнів 9-х класів.
Кафедра ОМТ ім. акад. Чекмарьова
Перейти до змісту

Від редакції
Останніми роками соціальні мережі стали невід’ємною частиною життя всіх верств
населення, а особливо молоді. І ми не повинні забувати, що імідж закладу вищої освіти
залежить і від того, як він представлений у різних соціальних мережах. 20 травня на засіданні
ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців зі змістовною доповіддю
про можливості соціальних мереж виступив асистент та аспірант кафедри інформаційних
технологій та систем Владислав Юрійович Царик. До речі, Владислав Юрійович обіцяв у разі
потреби допомагати всім, хто веде сторінки кафедр та факультетів. Але ж досвід спілкування в
соцмережах є у всіх наших студентів та в багатьох викладачів та співробітників академії. Тому
ми звертаємося з проханням до всіх наших читачів надсилати нам (ninanik@ua.fm) свої
пропозиції щодо покращення іміджу академії в соціальних мережах. Одна пропозиція вже є.
Нам дуже подобається, що на фейсбучній сторінці кафедри електрометалургії завжди
з’являється посилання на свіжий номер «Кадрів металургії», за що ми вдячні доценту
А.В. Рубану. Закликаємо всі інші підрозділи теж робити такі посилання.
Перейти до змісту
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
УЧИТЕЛЬ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

Почесний професор НМетАУ
Станіслав Тихонович
ПЛІСКАНОВСЬКИЙ

Вельмишановний
Станіславе Тихоновичу!
Від імені колективу Національної
академії наук України і від себе особисто
сердечно вітаю Вас із 90-річчям від дня
народження!
...
У цей знаменний день щиро зичу
Вам, дорогий Станіславе Тихоновичу,
доброго здоров’я, щастя, довгих років
творчого життя!
З глибокою повагою,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

СТИСЛА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
С.Т. Пліскановський народився 9 травня 1929 року.
У 1952 р. закінчив Донецький політехнічний інститут (ДПІ) за фахом «Металургія чорних металів».
Трудову діяльність почав у 1952 р. у доменному цеху Макіївського металургійного комбінату. З 1957
р., після закінчення аспірантури працював у ДПІ науковим і старшим науковим співробітником.
У 1959 р. був переведений на роботу на металургійний комбінат «Азовсталь» на посаду
начальника лабораторії, потім був призначений начальником Центральної заводської лабораторії.
У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію і, продовжуючи працювати на заводі, займався
викладацькою діяльністю в Жданівському металургійному інституті.
З 1965 по 1973 рр. – головний інженер металургійного комбінату «Азовсталь».
З 1973 по 1980 рр. С.Т. Пліскановський працював директором металургійного комбінату ім.
Ілліча.
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З 1980 по 1991 рр. С.Т. Пліскановський був призначений першим заступником Міністра чорної
металургії України, начальником виробничого об'єднання "Южметаллургпром" і першим
заступником Міністра чорної металургії СРСР.
1984 р. – Лауреат Державної премії СРСР.
1987, 1993, 2002 рр. – Лауреат Державних премій України.
У 1980-1990 рр. обирався депутатом Верховної Ради України.
2001 р. – нагороджений Державною нагородою України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
У 1989 р. захистив докторську дисертацію.
Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 8 монографій і понад 120 авторських свідоцтв.
З 1991 р. продовжив трудову діяльність у НМетАУ на посаді професора кафедри металургії
чавуну.
1996 – 2013 рр. – ректор Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів
промисловості (ДІПОпром).
У липні 2015 р., відзначаючи величезний внесок С.Т. Пліскановського у розвиток національної
металургії та Національної металургійної академії, на урочистому засіданні вченої ради НМетАУ
присвоєно звання «Почесний професор НМетАУ».
З 2014 р. С.Т. Пліскановський перебуває на заслуженому відпочинку.

Наведена біографічна довідка – це лише сухі дати та факти, які не відображають
багатогранну особистість нашого видатного ювіляра. Є такий вислів: «не посада прикрашає
людину, а навпаки». Це – про Станіслава Тихоновича. На якій би посаді він не працював – чи
то головного Інженера, чи то Директора, Міністра, Професора, Ректора, всі ці слова всупереч
правилам потрібно було б писати з великої літери. І не тільки на знак глибокої поваги, на яку,
безумовно, заслуговує ювіляр, але й щоб підкреслити унікальність цієї Людини. Непростий
шлях від рядового інженера й аспіранта до міністра і ректора, який пройшов Станіслав
Тихонович, міг бути подоланий тільки завдяки його унікальним здібностям, таланту
інженера, неабиякій наполегливості та працездатності, особливому відчуттю
відповідальності за будь-яку справу, порядності й людяності, які йому притаманні. Все це і
неодноразово підкреслювали відомі організатори та керівники науки й промисловості, які
надіслали чисельні вітання напередодні 90-річного ювілею. Всі вітання, що надійшли
ювілярові 9 травня, є для нього однаково дорогими, але далі будуть наведені деякі з тих, що
стосуються періоду роботи Станіслава Тихоновича в Національній металургійній академії
України (1991 – 2014 роки).
Ректор Національної металургійної
академії України
Член-кореспондент
Національної академії наук України,
лауреат Державної премії України,
заслужений працівник освіти України,
доктор технічних наук, професор
ОЛЕКСАНДР ВЕЛИЧКО

Дуже приємно сказати кілька слів про видатну людину – Станіслава Тихоновича
Пліскановського, з яким мені пощастило попрацювати поруч не один десяток років.
Ми познайомилися в далекому 1996 році завдяки нашому дорогому другу і вчителю,
академіку НАН України Юрію Миколайовичу Тарану-Жовніру, в ті роки – ректору
Дніпропетровського металургійного інституту. І тоді, на нарадах у Юрія Миколайовича, і
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тепер, через багато років, Станіслав Тихонович був і є людиною привітною, відкритою до
теплого дружнього спілкування, готовою в колегіальній обстановці вирішувати питання будьякого рівня складності.
Наприкінці 1996 – початку 1997 р. за його ініціативою і за підтримки Ю.М. Тарана-Жовніра
був заснований і почав свою роботу в стінах академії Державний інститут підготовки та
перепідготовки кадрів промисловості (ДІПОпром), ректором якого Станіслав Тихонович
пропрацював понад 15 років2. Потрібно визнати, що створити інститут, вельми актуальний вищий
навчальний заклад, на базі такого вишу, як Національна металургійна академія, де здавалося б є
все ... – для цього треба було мати особливе чуття, мудрість і прозорливість, щоб знайти ту нішу,
яка була особливо затребуваною в ті роки і в першу чергу серед тих, хто працював на
підприємствах і дійсно хотів отримати вищу кваліфікацію, нові знання та нові вміння.
Цікавим було спілкування зі Станіславом Тихоновичем на численних наукових
конференціях, де ми представляли свої доповіді. Одна з перших спільних поїздок –
Всесвітній конгрес з якості в Стамбулі. Маючи за плечима величезний досвід керівництва
найбільшими підприємствами металургії, Станіславу Тихоновичу було не складно
розібратися в сучасних системах забезпечення якості, в тому числі стосовно вищої освіти.
Важливо й те, що він міг дуже швидко перетворити теорію на конкретні результати.
Якби мене попросили охарактеризувати ділові якості Станіслава Тихоновича якимось
одним словом, я б сказав так: перш за все, – Новатор. Сьогодні таку рису характеризують
словосполученням «схильність до інновацій», але він таким був завжди. І коли працював на
заводі ім. Ілліча, і в Міністерстві чорної металургії, і потім тут, професором на кафедрі
металургії чавуну, ректором ДІПОпрому. Інший міг би сказати, мовляв, справи йдуть більшменш, і слава Богу! Станіслав Тихонович міркував і вчиняв інакше. Де б він не працював,
йому недостатньо було просто підтримувати досягнутий рівень. Завжди при вирішенні будьяких питань він перш за все підходив до справи з точки зору того, як можна щось поліпшити і
що потрібно внести нове для того, щоб справи покращувалися трошки швидше. Коли він був
ректором інституту, що працював у стінах академії, саме ця його риса значною мірою
слугувала для Юрія Миколайовича, а пізніше і для мене хорошим прикладом. І ми цей
приклад використовували, постійно обговорюючи зі Станіславом Тихоновичем широке коло
питань, як навчальних, так і наукових, знаходили цікаві, часом нестандартні спільні рішення.
Однією з інновацій Станіслава Тихоновича була організована в 2005 р. під його
керівництвом міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті» в
Болгарії, на базі Технічного університету в м. Варні. Завдяки високому рівню організації та
актуальній тематиці ця конференція дуже скоро стала популярною далеко за межами
України та Болгарії. Цього року ця конференція проводиться вже у 15-й раз.
Ще до початку своєї діяльності у НМетАУ, займаючи високий пост першого заступника
Міністра чорної металургії СРСР, наш дорогий ювіляр багато зробив і для академії. Юрій
Миколайович Таран-Жовнір завжди з теплотою і добротою відгукувався про Станіслава
Тихоновича, називаючи його в числі небагатьох, хто реально і конкретно допомагав,
говорячи про нього як про справжнього металурга, сучасного педагога-новатора й як
людину, яка пам'ятає і знає, що таке добро і що таке людські відносини. Ті, хто працював зі
Станіславом Тихоновичем, знають, що він ніколи не говорив зверхньо, завжди дотримуючись
в бесідах такту й поважаючи співрозмовника. При всій серйозності обговорюваних питань він
міг вміло та влучно пожартувати, розрядити обстановку, роблячи її більш доброзичливою. Я
2

У 2013 р. спільним рішенням ДІПОпром увійшов до складу НМетАУ як структурний підрозділ «Інститут
інтегрованих форм навчання» (директор професор Т.С. Хохлова). Див. на сайті НМетАУ:
http://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p0
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знаю багатьох людей, які сьогодні з великою теплотою згадують Станіслава Тихоновича і з
великою вдячністю говорять про те, скільки він зробив для них. І це дійсно дуже хороша
характеристика того, яка він людина.
Від усієї нашої академії вітаємо Станіслава Тихоновича з цим чудовим ювілеєм! Нехай ще
багато років він дарує нам свою присутність, свою участь і свої нові рішення!
Перший проректор Національної металургійної
академії України
Лауреат державної премії України
в галузі науки і техніки
Заслужений працівник освіти України
Доктор технічних наук, професор
ВАЛЕРІЙ ІВАЩЕНКО

Зі Станіславом Тихоновичем мені пощастило спілкуватися й працювати протягом
останніх 40 років. Перша наша зустріч відбулася, коли він уже був заступником Міністра
чорної металургії СРСР та Міністром чорної металургії України.
У ті роки кафедра металургії чавуну на чолі з її завідувачем д.т.н., професором
Аркадієм Анатолійовичем Гіммельфарбом займалася розробкою процесів прямого
одержання сталі за допомогою низькотемпературної плазми. Кафедра використовувала
невеличку дослідну установку на заводі ім. Петровського, яка була спроектована і
побудована силами підприємства за нашою участю. Після проведення низки експериментів
виникла необхідність у будівництві великогабаритної установки для перевірки теоретичних
розрахунків і отриманих дослідних даних, тобто необхідно було провести випробування
технології вже в укрупнених масштабах. У зв'язку з цим А.А. Гіммельфарб звернувся до
Станіслава Тихоновича за допомогою. Допомога потрібна була в частині залучення до
проектування майбутньої установки солідної проектної організації, якій було б під силу
реалізувати проект. Незважаючи на невеликий час, відведений для зустрічі, Станіслав Тихонович
уважно вислухав керівника робіт і чітко вловив не тільки суть процесу, але й одразу ж позитивно
оцінив можливі перспективи даного напрямку. Не відкладаючи справу до довгого ящику,
він одразу ж зателефонував директору Укрдіпромезу Ю.С. Кривченку і з цього ж дня взяв
під особистий контроль хід подальших розробок.
На початку 90-х, коли Станіслав Тихонович вже працював на посаді професора
кафедри металургії чавуну, стартував новий, не менш насичений період нашої співпраці. Під
його керівництвом відбувалася розробка технологічних завдань для проектування і
впровадження технологій доменної плавки з використанням пиловугільного палива (ПВП). У
ті роки роботи велися принаймні з трьома металургійними підприємствами – ДМК ім.
Дзержинського, Криворіжсталлю і Запоріжсталлю, які виявили бажання впровадити
технології з використанням ПВП на доменних печах. Було проведено безліч робочих
зустрічей, нарад, узгоджень проектних рішень, в тому числі щодо вибору проектувальників і
виробників основного та допоміжного обладнання, з реалізації проектів та їх прив'язки до
об'єктів, що вже функціонували, з урахуванням специфіки кожного підприємства.
Не менш цікавим і насиченим був період спільної роботи зі Станіславом Тихоновичем
над реалізацією проектів у Китаї, де на окремих підприємствах упроваджувались і були
згодом змонтовані й пущені в експлуатацію великогабаритні водоохолоджувані панелі для
доменних печей, успішно випробувані до цього в умовах українських підприємств. Був
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проведений великий комплекс заходів, в тому числі взаємне відвідування й обмін досвідом
українських та китайських фахівців, узгодження проектів і багато іншого.
Хочеться сказати, що спілкування зі Станіславом Тихоновичем у неформальній
обстановці більш яскраво висвітлювало притаманні йому особистісні якості. Перш за все –
мудрість, величезний життєвий і виробничий досвід, вміння знаходити точні й зважені
рішення з будь-яких складних питань. Маючи неабияку витримку і спокій, він навіть у
найскладніших ситуаціях ніколи не підвищував голос, не висловлював категоричних суджень,
вміючи вислухати співрозмовника. І якщо швидкого вирішення проблеми відразу не було, він
брав паузу, щоб все ретельно проаналізувати та знайти найбільш оптимальний підхід.
У ті часи, коли ми працювали в тісному контакті з наукових питань, а потім протягом
ще приблизно 15 років спільної роботи, коли він вже був ректором ДІПОпрому – інституту,
який працював в стінах нашої академії, він висловив безліч цікавих ідей. Здавалося б,
людина, яка майже все життя пропрацювала на виробництві, пізніше – на керівних постах в
Міністерстві чорної металургії... Проте... Кому довелося з ним працювати як з ректором
інституту (ДІПОпрому), можуть підтвердити, що він справляв враження професіонала, який
все життя працював у сфері освіти. Він бачив і глибоко розумів існуючі проблеми в освіті,
досконально розбирався у всіх нюансах і був нічим не гіршим (а подекуди й кращим) за тих,
які все життя працювали в академічному середовищі.
Хотів би подякувати долі, за те, що звела мене зі Станіславом Тихоновичем і
подарувала можливість попрацювати з ним багато років. Тільки найкраще, дійсно гідне
можна було почерпнути у спілкуванні з ним. Його відрізняли цілеспрямованість і безмежна
працьовитість, які мимоволі передавалися всім, хто був поруч. Значною мірою завдяки саме
цьому і він, і очолюваний ним колектив завжди домагалися успіху.
Хочу побажати Станіславу Тихоновичу, перш за все – здоров'я і довголіття! Хочу, щоб він
знав – ми його шануємо, пам'ятаємо і завжди згадуємо найтеплішими і добрими словами!

Проректор Національної металургійної
академії України з наукової роботи
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
ЮРІЙ ПРОЙДАК
Мені в житті пощастило на моїх учителів. Хочу зазначити, що
на мене суттєво вплинули дві видатні людини, одна з яких –
Станіслав Тихонович. Це – людина-легенда, людина, яка зробила з
металургії України ту металургію, яку ми мали до недавнього часу.
Станіслав Тихонович – один із практиків і одночасно вчених, який одним із перших зрозумів
ефективність застосування, наприклад, пиловугільного палива у доменному процесі. І сьогодні будьякий доменник знає про внесок Станіслава Тихоновича у розвиток вітчизняної металургії.
У кожної людини є своя доля, і дуже важливо – як пройти життєвий шлях, з якими
супутниками. Напевно це не випадково, що вірною супутницею нашого ювіляра на життєвому
шляху була вчителька, його дружина Станіслава Борисівна. Мимоволі спливають у пам'яті сюжети
відомої кінокартини «Весна на Зарічній вулиці» ...
Станіслав Тихонович – людина широкої душі, з дивовижним поєднанням іскрометного
гумору та високої вимогливості до себе та тих, хто його оточує. Великий шлях, що він пройшов від
рядового працівника, скромного інженера до директора найбільшого металургійного комбінату і
міністра, величезний життєвий досвід і науковий кругозір дозволили йому в кінці минулого століття
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створити інститут, який довгі роки надавав можливість великій кількості людей отримати другу вищу
освіту за затребуваними спеціальностями. Такий інститут, новий і за формою, і за змістом, створити
було непросто. Це було нове слово, новий сміливий крок у сфері освіти, і Станіслав Тихонович разом
з Юрієм Миколайовичем Тараном-Жовніром змогли успішно вирішити цю проблему на благо
розвитку чорної металургії та нашої держави.
Дуже символічним, не випадковим і навіть знаковим є збіг дня народження Станіслава
Тихоновича зі святом Великої Перемоги, бо він саме з тих людей, які завжди перемагають!
Бажаю Станіславу Тихоновичу насамперед здоров'я! Дякуємо вам за ваш досвід, за ваш авторитет і
його позитивний вплив на всіх, кому пощастило працювати з вами поруч! Дякуємо, що ви у нас є!
Завідувач кафедри електрометалургії
Національної металургійної академії України
Академік НАН України,
лауреат Державних премій України
в галузі науки і техніки,
доктор технічних наук, професор
МИХАЙЛО ГАСИК

Національна металургійна академія України, в якій Станіслав Тихонович працював
останні 30 років, як і багато соратників, які працювали разом з ним протягом багатьох
десятиліть, щиро вітають його із поважною датою.
У зв'язку з ювілеєм я хотів би торкнутися нашої творчої дружби, що стосується наукових
досліджень. Дуже радий, що моя доля як творчої особистості подарувала мені зустріч з такою
людиною! Треба зазначити, що держава відзначила досягнення Станіслава Тихоновича низкою
державних нагород і як міністра чорної металургії, і як доктора технічних наук, ректора інституту з
підготовки та перепідготовки кадрів промисловості. Можливо, мало хто знає, що він після
закінчення металургійного інституту в Донецьку пройшов теоретичний курс підготовки у галузі
доменного виробництва через аспірантуру, і це на все подальші роки залишилося в ньому як
розуміння необхідності паралельно з практикою вирішувати й теоретичні завдання. Тут доречно
було б навести слова колишнього Президента Франції Саркозі на одній з нарад, де він висловився
приблизно так: «Ті, хто не вкладає сьогодні кошти у розвиток фундаментальних наук, вчиняють
необачно. Не зважаючи на те, що результати фундаментальних розробок зазвичай не дають
миттєвого ефекту в економіці, в майбутньому їх відсутність може істотно гальмувати розвиток
відповідних галузей».
Мені відомо, що Станіслав Тихонович є автором кількох видань підручників та посібників у
сфері доменного виробництва. Разом з цим я хотів відзначити, що будучи міністром чорної
металургії і пізніше – ректором інституту підготовки та перепідготовки кадрів, він приділяв увагу не
тільки доменному виробництву, а й удосконаленню всіх базових технологій чорної металургії.
Хотів би ще відзначити особистий внесок Станіслава Тихоновича у підготовку наукових
кадрів, підвищення кваліфікації працівників не тільки металургійних підприємств, а й вищих
навчальних закладів. Як член вченої Ради НМетАУ, хочу зазначити, що науково-технічна
громадськість обрала його академіком Академії інженерних наук, Академії наук вищої школи
України, підтвердивши тим самим величезний внесок у розвиток теорії та технології
металургійного виробництва і не тільки в Україні.
Окремо хотілося б відзначити надання допомоги розвитку національного
електрометалургійного виробництва. Не всі знають, що весь електрометалургійний
комплекс, а це Дніпроспецсталь, всі феросплавні заводи не були у підпорядкуванні
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Міністерства чорної металургії України, підпорядковуючись безпосередньо союзному
міністерству. Станіслав Тихонович як перший заступник Міністра чорної металургії СРСР
надавав значну допомогу у вирішенні низки питань електрометалургійного та феросплавного
виробництв. Пригадую характерний випадок, пов'язаний з вирішенням однієї дуже
серйозної проблеми. Суть її полягала в такому. З пуском Нікопольського заводу феросплавів
(НЗФ) були труднощі з освоєнням виробництва офлюсованого агломерату, і Станіслав
Тихонович зі своїми колегами активно включився в надання допомоги у вирішенні
проблеми. Потрібно відзначити, що проблеми тоді були вирішені в найкоротші терміни, з
подальшим виходом підприємства на проектну потужність.
Не зважаючи на наш зі Станіславом Тихоновичем вік3, ми продовжуємо активно
цікавитися станом металургійного виробництва не тільки в Україні, але й у світі. Так,
нещодавно, дізнавшись про деякі тенденції у світовій металургії, Станіслав Тихонович
попросив розшукати йому один з відомих міжнародних журналів з матеріалами про
будівництво нових заводів у світі, в тому числі й у доменному, й у сталеплавильному
виробництвах. Разом з ним ми були здивовані сміливістю та радикальністю окремих рішень,
які вимагають перегляду стратегії металургії на найближчі роки і відповідного подальшого
розвитку теорії та практики металургійних процесів.
Хочу подякувати Станіславу Тихоновичу за нашу багаторічну творчу дружбу, побажати
його славетній сім'ї успіхів, побажати йому міцного здоров'я і щастя!
***
9 травня 2019 року Станіслава
Тихоновича привітали декілька десятків людей,
які в різні роки працювали з ним або
зверталися до нього з тих чи інших питань. Були
серед них і колишні колеги по роботі в
Міністерстві чорної металургії, і керівники
металургійних підприємств та наукових
установ, і відомі державні й громадські діячі та
меценати, і практично всі співробітники
ДІПОпрому, ректором якого він був з 1996 по
2013 рік. З окремими привітаннями до нього
звернулися колективи Інституту інтегрованих
форм навчання НМетАУ та співробітники
Нікопольського
факультету
НМетАУ.
С.Т. Пліскановський у день свого ювілею
Спеціальної статистики поздоровлень не
(фото з сімейного архіву)
велося, але родина Станіслава Тихоновича
може підтвердити, що найбільш уживаним словосполученням у чисельних зверненнях до
нього було «Шановний наш Учителе».
Міцного вам здоров’я та милості Божої нам всім на радість, дорогий наш ювіляре,
шановний наш УЧИТЕЛЕ!
За дорученням керівництва та колективу Інституту інтегрованих форм навчання
Юрій Ступак
к.т.н., вчений секретар вченої ради ІнІФН,
учень (аспірант) та вихованець ювіляра,
лауреат Премії ім. Л. Андрійченко
Перейти до змісту
3

30 червня 2019 р. академіку Михайлу Івановичу Гасику теж виповниться 90 років від дня народження (прим.
автора)
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Леоніду Петровичу Гресу – 80
28 квітня 2019 р. доктору технічних наук, професору
кафедри екології, теплотехніки та охорони праці Леоніду
Петровичу Гресу виповнилося 80 років. Примітно, що цього
року день народження Леоніда Петровича збігся з днем
початку світлого свята Пасхи і Днем Святого Леоніда!
Л.П. Грес закінчив Дніпропетровський металургійний
інститут у 1963 р. за фахом «Металургійні печі». Згодом,
працюючи на кафедрі теорії та автоматизації металургійних
печей молодшим науковим співробітником, у 1974 році
захистив кандидатську дисертацію (науковий керівник
професор, доктор технічних наук Е.М. Гольдфарб).
Продовжуючи трудову діяльність вже на посаді доцента, у
2004 році захистив докторську дисертацію.
Леонід Петрович – відомий учений у галузі
теплообмінних пристроїв, які утилізують теплоту димових
газів. Так, у своїх роботах багато уваги він приділяє питанням підвищення стійкості
металургійного устаткування, раціонального спалювання палива. При цьому особлива увага
зосереджується на дослідженні механізмів утворення оксидів Нітрогену, розробці нових
конструкцій теплообмінників, зокрема, доменних повітронагрівачів (ДП).
Під його керівництвом був виконаний великий обсяг експериментальних і теоретичних
досліджень комплексу "доменна піч-повітронагрівачі" з метою підвищення температури
гарячого дуття, стійкості повітронагрівачів і поліпшення екологічності та економічності їх роботи.
Роботи проводилися на всіх металургійних підприємствах Дніпропетровського та Донецького
регіонів України. В результаті впровадження наукових розробок у доменних цехах були досягнуті
температури гарячого дуття 1150-1250°С та отримана значна економія коксу. Партнерами в цих
роботах виступали Міністерство чорної металургії України, Укрдіпромез, НВО «Енергосталь»,
Український НДІ вогнетривів, українські заводи вогнетривів, концерн «СоюзЕнерго», ДПІ
«Проектстальконструкція» та інші.
Л.П. Грес – автор нового покоління доменних повітронагрівачів на основі
високоефективних насадок з горизонтальними проходами. Розроблені ним способи сушіння та
розігріву ДП, способи їх опалення дозволяють на 30-50% знизити шкідливі викиди в атмосферу.
Леонід Петрович має багатий досвід і науково-педагогічної роботи. Крім роботи в рідному
інституті, він на початку 80-х кілька років викладав в Алжирському політехнічному університеті в
м. Анабі (Алжир), де завідував кафедрою. Л.П. Грес – один з ініціаторів викладання в нашому
виші екологічних дисциплін. Розроблений ним удосконалений метод теплового розрахунку ДП
використовується у навчальному процесі при підготовці студентів-теплотехніків.
Автор багатьох наукових праць і патентів, 8 навчальних посібників, 4-х монографій
«Енергозбереження при нагріванні доменного дуття» (2004 р.); «Високоефективний нагрів
доменного дуття» (2008 р.); «Теплообмінники доменних печей» (2012 р., у співавторстві);
«Енергоефективність та захист навколишнього середовища від промислових забруднень»
(2014 р. у співавторстві).
Л.П. Грес є одним із видних представників Дніпропетровської школи теплотехніків, котра
зробила значний внесок у розвиток інженерної теорії теплопередачі.
Велика кількість патентів, отриманих Леонідом Петровичем, свідчить, що він не тільки
плідний учений, але й блискучий інженер.
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Л.П. Грес – член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських
дисертацій. Під його керівництвом підготовлено 5 кандидатів технічних наук і готується до
захисту один претендент на науковий ступінь доктора наук.
Студенти та співробітники поважають Леоніда Петровича за демократичність і
доброзичливість, простоту в спілкуванні та почуття гумору, об'єктивність і вимогливість.
Колектив кафедри дякує імениннику за самовіддану роботу з підготовки та виховання
кваліфікованих кадрів.
Леонід Петрович і сьогодні сповнений сил і наукових ідей, він відрізняється завидною
працездатністю й у творчому пошуку бачить сенс своєї діяльності.
Побажаємо ювілярові міцного здоров'я, довгих років життя, нових цікавих ідей,
подальшої плідної діяльності у науці для процвітання нашої кафедри та академії!
За дорученням колективу кафедри екології, теплотехніки та охорони праці
Юрій ФЛЕЙШМАН,
Юрій РАДЧЕНКО
Перейти до змісту

Валерію Петровичу Іващенку – 70
26 травня перший проректор НМетАУ Валерій
Петрович Іващенко відсвяткував свій 70-річний ювілей.
Після
закінчення
Дніпропетровського
металургійного інституту за спеціальністю «Металургія
чорних металів» з 1974 року і по теперішній час Валерій
Петрович працює в Національній металургійній академії
України. З 1979 року – на викладацькій роботі: асистент,
доцент, а з 1990 р. професор кафедри металургії чавуну. У
1989 році захистив докторську дисертацію. До кола
наукових інтересів Валерія Петровича входять фізикохімічні основи виробництва чавуну і сталі, розробка
принципово нових і вдосконалення діючих металургійних
процесів з метою підвищення їх ефективності та
конкурентоспроможності. Він автор понад 500 наукових
праць, в тому числі 22 монографій, підручників і
навчальних посібників, статей у відомих науково-технічних
виданнях України та зарубіжжя, а також 39 авторських свідоцтв. У 2007 році професор В.П.
Іващенко разом із співавторами отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.
Валерій Петрович також обраний академіком Академії наук вищої школи, академіком Академії
інженерних наук України, почесним професором двох технічних університетів Республіки Перу,
він є заслуженим працівником освіти України. Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник
освіти України», та «Петро Могила». З 2011 року В.П. Іващенко очолює спеціалізовану вчену раду
з захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Наукову та викладацьку діяльність В.П. Іващенко завжди поєднував з організаторською
роботою, складність та відповідальність якої зростали: відповідальний секретар приймальної
комісії (1984 – 1986), завідувач кафедри металургії чавуну (1989 – 1991), декан металургійного
факультету (1991 – 2001). Першим проректором НМетАУ призначений у травні 2001 року.
Але найкраще Валерія Петровича знають ті, хто працював з ним поряд багато років і
працює зараз. Тому далі пряма мова.
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Юрій Сергійович Пройдак, проректор НМетАУ з наукової
роботи, доктор технічних наук, професор: «Валерій Петрович – це
людина конкретної дії та вчинків, гідних справжнього чоловіка, людина,
яка не шукає легких шляхів. Після закінчення інституту відслужив в армії
в Німеччині. Коли після аварії на Чорнобильській АЕС його запросив до
себе ректор Юрій Миколайович Таран-Жовнір і сказав, що треба їхати
до Чорнобиля, – поїхав та відслужив визначений термін. А служба
проректора кожного року приносить сюрпризи та нові проблеми – це і
зменшення кількості студентів, і необхідність скорочення штату
співробітників. Але кожного разу Валерій Петрович знаходить шляхи
вирішення проблем».
Людмила Володимирівна Камкіна, декан металургійного
факультету, доктор технічних наук, професор: «Посада першого
проректора є складною й кожної хвилини потребує прийняття конкретних
рішень. Валерій Петрович поєднує міцний характер з чуйністю та
душевною теплотою, що приваблює всіх нас. Бажаю ювіляру натхнення,
міцних нервів та міцного здоров’я, плідної праці та любові підлеглих».
Володимир Григорович Чистяков, декан
заочного факультету, кандидат технічних наук,
доцент: «Хочу підкреслити, що Валерій Петрович
відрізняється від усіх проректорів та інших керівників. Він є дуже простим
у спілкуванні, доступним, що багато про нього говорить. Він завжди
вислухає, всі питання вирішуються швидко та по суті. Спірні питання
завжди вирішуються на користь студента. І ще дуже важливий момент.
Якщо людині потрібна допомога в її приватному
житті, не пов’язана з навчанням або роботою
(наприклад, з лікуванням), Валерій Петрович
завжди допоможе, якщо має таку можливість».
Володимир Симонович Шифрін, начальник відділу кадрів:
«Валерій Петрович завжди йде в ногу з часом. Він може «розрулити»
будь-яку конфліктну ситуацію, переконати людину, примусити щось
виконати і залишитися при цьому з нею в добрих стосунках. Часто він
буває третейським суддею в суперечках».
Є ще одна грань життя Валерія
Петровича. З 2006 року він бере активну участь у відродженні
козацького руху в Україні. Він є генерал-полковником козацтва, а з
жовтня 2015 року – головним отаманом ГО «Дніпропетровське
козацьке Об’єднання ВКВ». Його діяльність у Дніпропетровському
козацькому Об’єднанні ВКВ спрямована на патріотичне
виховання, збереження та відновлення пам'яток вітчизняної
історії. Як відзначає перший заступник головного отамана генералмайор козацтва В.В. Коляда, Валерій Петрович готовий у будьякий час прийти на допомогу козакам, відстоює їх інтереси у
різних інстанціях.
З нагоди ювілею Валерій Петрович Іващенко нагороджений
відзнакою Дніпропетровської обласної ради «За розвиток
духовності». Вітаємо Валерія Петровича також з цією нагородою.
РЕДАКЦІЯ «КАДРІВ МЕТАЛУРГІЇ»
Перейти до змісту
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В день славного ювілею
Існують в житті людей такі поняття як совість, честь, порядність. Правда, і на жаль,
багатьма забуті, а іншим і невідомі. Ось саме про ці якості людські хотілося б поговорити.
Нам пощастило! Так, так, нам, саме нам – співробітникам НМетАУ – пощастило, що
серед нас є люди, які є втіленням цих якостей. І ще більше пощастило, як завжди, ливарникам.
Напередодні ювілею цієї чудової жінки хочеться голосно про це кричати, кричати,
кричати!!!
Отже, працює на кафедрі ливарного виробництва
професор, доктор технічних наук Людмила Харитонівна
Іванова. А починалося все так.
Зі спогадів доцента Івана Васильовича Адамова
(який був ух яким вимогливим!) про студентку Людмилу
Іванову: приймав він іспит і ставить Людмилі Харитонівні
одне питання, друге, третє. Вона відповідає без зупинки,
чітко та ясно, як начебто знала, що запитають, а насправдіто все експромтом. Захопленню не було меж! І, звичайно
ж, «відмінно»! Ось так починали накопичуватися знання.
А трудову діяльність Людмила Харитонівна
починала саме тут, в металургійній академії, молодою
співробітницею науково-дослідного сектору. Але серед
інших цю невисокого зросту жінку не помітити було
неможливо, тому що її робота відрізнялася ретельністю,
акуратністю, послідовним аналізом всього і вся,
старанністю, своєчасністю виконання. Нескінченні
відрядження, лиття прокатних валків та їх випробування,
конференції, семінари, круговорот бував ще той ...
Йшли роки, зростав професіоналізм, захист кандидатської, а потім і докторської
дисертацій ...
Сьогоднішній авторитет професора, доктора технічних наук Людмили Харитонівни
Іванової не береться нізвідки, він не з'явився раптом, це роки копіткої роботи, ретельної й
дуже нелегкої праці.
За всіма цими досягненнями не можна не побачити стійкість духу, волю і «стрижень»,
міцніший за ті самі прокатні валки, якими вона займається багато років, а ще горду статуру, яка
несе на собі «відбиток» спортивної кар'єри. Адже Людмила Харитонівна була майстром спорту
з художньої гімнастики, а це воля, а це характер. Може, саме у спорті він починав
формуватися, щоб потім можна було так спритно «справлятися» з багатотонними прокатними
валками.
І не можна не помітити, що у цієї маленької тендітної жінки велике, велике серце і
величезна душа! Ми пам'ятаємо батьків Людмили Харитонівни, її батько Харитон Іванович
нетривалий час працював на кафедрі, пам'ятаємо з якою теплотою і любов'ю вона доглядала
за батьками, коли вони хворіли.
І ще одна сторінка з життя нашої ювілярки. Людмила Харитонівна воістину знає ціну
любові. А з любові й складається життя людське. Тому що через все життя вона пронесла
любов до свого чоловіка Євгена Вікторовича Колотила, доцента нашої кафедри. І коли він став
інвалідом в результаті ДТП, а це вже понад 20 років, вона терпляче, з любов'ю день у день
доглядає за ним, а це праця, що не має порівнянь, а це подвиг Людини, який викликає повагу
та захоплення!
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Це тільки кілька сторінок життя Людмили Харитонівни. А взагалі, отак, гортаючи
сторінку за сторінкою, формується портрет людини. І хтось стає людинкою, а хтось Людиною з
величезним серцем і неосяжною душею, як наша ювілярка!
У цей святковий день ми, колектив кафедри ливарного виробництва, хочемо привітати
Вас, Людмила Харитонівна, з ювілеєм! Побажати здоров'я, здоров'я, здоров'я, невичерпності
Вашої доброти, терпіння, доброго та уважного ставлення до людей, виверження творчого
потенціалу у знання та вміння студентів і співробітників, невичерпності Вашої працездатності.
Довгі роки працюйте, будь ласка, а ми будемо у Вас вчитися!
Ми вас любимо!!!
За дорученням колективу кафедри ливарного виробництва
Олександр ХИТЬКО,
доцент кафедри
Перейти до змісту

Ювілей Світлани Василівни Яланської
Колектив кафедри фізичного виховання щиро
вітає старшого викладача Світлану Василівну
Яланську з ювілеєм – 70-річчям!
Після
закінчення
Дніпропетровського
національного
університету
вона
працювала
викладачем біології в середній школі, а з 1972 року і
по теперішній час працює на кафедрі фізичного
виховання Національної металургійної академії
України. У 1981 році вона отримала другу вищу освіту,
закінчивши Київський інститут фізичної культури.
Практично все трудове життя Світлани Василівни
пройшло на нашій кафедрі і було пов'язано зі
спортом і педагогічною діяльністю.
Будучи майстром спорту СРСР з художньої
гімнастики, членом збірної України і Центральної
ради "Буревісник", вона змогла заявити про себе не
лише як висококваліфікована спортсменка, але й виховала велику кількість
висококваліфікованих гімнасток із числа студенток металургійної академії – переможниць і
призерок республіканських та обласних змагань з художньої гімнастики. З належною повагою
ми відзначаємо її педагогічний дар. Світлана Василівна дала дорогу своїм вихованкам не
тільки в спорті, але й у подальшій професійній діяльності. Більшість з них досягли успіху не
тільки у спорті, але й у житті.
Пройшовши шлях від викладача до заступника декана факультету матеріалознавства і
обробки металів, а з 2010 р. очоливши спортивний клуб академії, своєю працею С.В. Яланська
зробила вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед студентів і співробітників
академії.
Шановна Світлано Василівно, з належною повагою відзначаємо Ваш ентузіазм, високий
рівень організації спортивно-масового та спортивного життя в академії. Ваші професійні та
організаторські здібності, порядність, чуйність, компетентність, почуття відповідальності за
доручену справу є прикладом виконання обов'язків і завжди викликають повагу колег. Ви
постійно в центрі всього життя академії та кафедри. Вашу чуйність і добре ставлення до людей
відчуває весь колектив. Такою ми Вас любимо і поважаємо.
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Здоров'я Вам, добра, мудрості, терпіння у всьому, радості спілкування з колективом і
благополуччя на довгі роки.
За дорученням колективу кафедри фізичного виховання
Валерій ХАДЖИНОВ,
завідувач кафедри
Перейти до змісту

Крок до громадянського суспільства:
15 років Регіональному центру освіти інвалідів
Один старовинний мудрець казав: «Я прийшов у цей світ для того, щоб побачити
сонце». Мрія кожної людини про щастя – поняття вічне, але його чіткого визначення люди
так і не придумали. Юний герой з одного добре відомого фільму колись написав: «Щастя –
це коли тебе розуміють».
У нашому суспільстві, на жаль, часто відсутні добрі та коректні відносини між людьми
знайомими та незнайомими. Особливо це стосується ставлення суспільства до людей, які
мають певні фізичні вади. До цієї категорії громадян здорові люди іноді ставляться з
байдужістю чи навіть з агресією. Це говорить про недосконалість наших відносин, тому що у
цивілізованому суспільстві вже давно зрозуміли, що люди з інвалідністю є самобутніми,
талановитими особистостями зі своїми життєвими амбіціями. Але реалізувати свої плани без
розуміння та підтримки всього суспільства їм дуже складно, майже неможливо.
В наший академії вже 15 років діє унікальний освітянський проект зі створення
сприятливих умов отримання вищої освіти студентами з вадами слуху та зору. Для
супроводження навчання студентів з сенсорними вадами наказом Міністра освіти і науки
України від 27.04.2004 р. вперше в Україні на базі нашої академії був створений Регіональний
центр освіти інвалідів. Перші кроки з реалізації проекту були дуже складними, як у дзеркалі
відображалися загальні проблеми життя та освіти людей з інвалідністю у нашому суспільстві.
Особливо складно було знайти шляхи роботи та спілкування з абітурієнтами та студентами з
вадами слуху, оскільки глухота веде до розриву ланцюга словесно-логічного мислення
людини. А вища освіта передбачає перш за все активний розвиток саме цього напрямку
мислення.

Студент групи КН01-13с Іван Калашников
на захисті диплома магістра з відзнакою
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Студенти групи КН01-13с після
захисту дипломів магістрів
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З 2003 року ми займаємося розробкою практичної моделі забезпечення сприятливих
умов отримання вищої освіти студентами з вадами слуху. Оскільки ця тема є достатньо
новою для України, ми уважно ознайомилися з досвідом Канади, США, європейських країн,
де це питання вирішується на системному рівні за активної підтримки держави. Наша модель
створюється з урахуванням реалій системи освіти людей з порушенням слуху в Україні, тобто
багато ентузіазму в бажанні зробити справу, критичний брак коштів, відсутність системної
нормативної бази.

Засідання психологічного клубу

Студентки групи КН01-17с Юлія Чеклієва,
Анастасія Петренко та Марія Узлова
на виставі Народного театру «Дім»

Дуже складним питанням є комплектація штату Центру перекладачамидактилологами (сурдоперекладачами), тому що їх просто немає. За допомогою Українського
товариства глухих ми знаходимо молодих осіб, які мають слух і походять із родин глухих
людей. Вони навчалися і зараз навчаються в академії, добре знають специфіку наших
студентів і, що дуже важливо, серцем розуміють їх проблеми та труднощі. Вища технічна
освіта допомагає нашим перекладачам-дактилологам більш якісно перекладати матеріал
лекцій та в разі необхідності допомагати студентам. Переклад технічних термінів, які відсутні
в жестовій мові, обговорюється між перекладачами та студентами та передається у спадок
новим поколінням студентів.

Чемпіони Дефлімпійських ігор
з карате Марина Губанова та
В’ячеслав Новиков

У Центрі завжди красиво та затишно
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За 15 років роботи центру 185 студентів з вадами слуху отримали диплом про вищу
освіту, що дало їм можливість якісно іншої життєвої перспективи.
Цей дуже складний освітянській проект живе завдяки підтримці з боку керівництва
академії, деканатів факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації та
механіко-машинобудівного факультету, кафедр інформаційних технологій і систем та
технології машинобудування. Окремі слова подяки хочу висловити викладачам. Вони є не
тільки фахівцями своєї справи, а ще мають якісну людську природу, оскільки працюють з
цією складною категорією студентів практично на громадських засадах.
Всі 15 років програма підтримки навчання у ЗВО студентів з вадами слуху існує в
основному за рахунок ентузіазму небайдужих людей, але без системної державної
підтримки ця дуже важлива справа, на жаль, не буде розвиватися.
Ольга ГРИШИНА,
директорка Регіонального центру освіти інвалідів
Перейти до змісту

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Молода академія-2019
21-22 травня 2019р. на базі академії було проведено щорічну Всеукраїнську науковотехнічну конференцію студентів і молодих учених «Молода академія-2019»
У конференції взяли участь 712 студентів академії, вони отримали 172 дипломи І, ІІ та
ІІІ ступенів.
Видано
збірник
тез
доповідей
у
2
томах
(т.1
https://nmetau.edu.ua/file/tom_1.doc.pdf , т.2 https://nmetau.edu.ua/file/t_o_m_2.doc.pdf), в
якому опубліковано 686 тез студентів нашої академії. Також 24 тези надіслали студенти інших
ЗВО: Запорізького національного університету (м. Запоріжжя), Університету митної справи та
фінансів (м. Дніпро), Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ),
Хмельницького національного університету (м. Хмельницьк), Національного фармацевтичного
університету (м. Харків).
Вітаємо всіх учасників конференції. Перший крок у науку ви зробили.
Лариса МАРТИНОВА,
завідувачка сектору науково-дослідної роботи студентів
Перейти до змісту

Молодіжний вимір економічної науки
23 квітня 2019 року кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня провела
Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти та молодих учених
«Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього». Ця
конференція відбулась у форматі дистанційного наукового форуму.
В роботі конференції взяли участь 212 учасників із 43 закладів вищої освіти України, а
також 17 закордонних університетів. Масштабність охоплених міст, закладів вищої освіти та
учасників була такою, що вражала. Оргкомітет отримав тези доповідей науковців,
викладачів, аспірантів і студентів із Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Львова, Івано23
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Франківська, Ужгорода, Запоріжжя, Сум, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Полтави, Умані,
Херсона, Мелітополя, Чорткова, Кам’янського та інших міст нашої
країни, естонського Таллінна, а також білоруських міст Мінська,
Бреста і Горок. Помітною активністю відзначилися викладачі та
студенти Харківського національного університету будівництва та
архітектури та Білоруського державного університету, які
надіслали значну кількість матеріалів. 23 % учасників конференції
презентували Дніпропетровську область (насамперед, обласний
центр), 61 % – інші області України, 16 % учасників були з-за
кордону.
Загалом на конференцію були надіслані 146 тез доповідей,
які відповідали необхідним критеріям і були включені до збірника
матеріалів конференції. Найбільшу кількість тез доповідей
представила
наша
академія,
16
науково-педагогічних
співробітників якої надіслали свої матеріали. Оскільки формат цієї
конференції передбачав якнайширше представництво студентів і молодих учених, то саме
вони відіграли найпомітнішу роль у конференції. Так, серед учасників конференції –
25 студентів НМетАУ, котрі підготували тези доповідей разом зі своїми науковими
керівниками. Отже, нашу академію представляла 41 особа або 19,3 % від загальної кількості
учасників конференції. Оскільки кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня була
організатором конференції, цілком природно, що саме вона була найактивнішою серед усіх
економічних кафедр НМетАУ. У роботі конференції взяли участь майже всі співробітники
кафедри і більшість її магістрантів.
Рівень наукового представництва конференції виявився надзвичайно високим, адже
серед авторів доповідей – 13 докторів наук та 71 кандидат наук – економічних, технічних,
педагогічних, історичних, юридичних і філологічних наук, а також з державного управління.
Результатом конференції став підготовлений оргкомітетом збірник матеріалів конференції.
Матеріали учасників конференції були згруповані по 12 секціях, що відповідали визначеним
тематичним напрямкам. Кількість та якість поданих до секцій матеріалів показує високий
інтерес учасників до таких наукових напрямків, як «Державне регулювання і стимулювання
розвитку бізнесу», «Теорія та практика менеджменту», «Інвестиційна та інноваційна
діяльність підприємств», «Фінансово-економічні проблеми функціонування підприємницьких
організацій» та інших.
Збірник матеріалів конференції розміщено на сайті кафедри економіки та
підприємництва ім. Т.Г. Беня Національної металургійної академії України за посиланням
https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik_materialiv_2019.pdf .
І на завершення хотілося б щиро подякувати всім учасникам конференції, а також
керівництву НМетАУ та побажати їм великих досягнень і в науці, і в житті.
Андрій ПЕДЬКО,
доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи,
Євгенія ПРИХОДЬКО,
студентка групи ЕП01-14м
Перейти до змісту
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Пора олімпіад і конкурсів
ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад ливарників
24 квітня в стінах НМетАУ відбувся другий етап Всеукраїнських студентських олімпіад зі
спеціальностей «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» та
«Обладнання та технологія ливарного виробництва». До участі у ньому були запрошені
переможці першого туру зі всіх ЗВО, що готують бакалаврів та магістрів за спеціальністю
«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів». Цього року змагатися разом з
нашою командою приїхали студенти з провідних металургійних ЗВО України (НТУУ «КПІ ім.
Ігоря Сікорського», м. Київ; ЗНТУ, м. Запоріжжя; ОНПУ, м. Одеса; ДДТУ, м. Кам’янське, НТУ
«ХПІ», м. Харьків, КНУ, м. Кривий Ріг).
До підготовки та проведення олімпіади були залучені співробітники кафедри ливарного
виробництва НМетАУ. Окремо необхідно відзначити активну участь в організації та проведенні
олімпіад членів оргкомітету завідувача кафедри ливарного виробництва професора Валерія
Євгеновича Хричікова, доцента Юрія Валерійовича Доценка, декана електрометалургійного
факультету професора Вадима Юрійовича Селівьорстова, доцента Руслана Вікторовича Усенка.

Учасники олімпіад
Після перевірки відповідей учасників олімпіад одноголосним рішенням журі
переможницею другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» була визнана представниця
команди НТУ «ХПІ» Ксенія Островерхова. Друге та третє місця посіли представниці НМетАУ
Ярослава Лутченко та ДДТУ Вероніка Мільошина. Переможцем другого етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання та технологія ливарного
виробництва» був визнаний представник команди НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Дмитро
Хоменко. Друге місце посів представник ЗНТУ Владислав Сотник, третє місце –
представниця ОНПУ Анастасія Бежанова.
Усі переможці були нагороджені дипломами відповідних ступенів та цінними
подарунками, інші учасники отримали заохочувальні дипломи.
Юрій ДОЦЕНКО,
доцент кафедри ливарного виробництва
Перейти до змісту
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Профільна олімпіада з проектування та моделювання
процесів волочіння «Drawing-2019»
Компанія ТОВ «ТАКТ» (https://taktmetal.com/ ) та
кафедра обробки металів тиском вперше провели
студентську профільну олімпіаду з проектування та
моделювання процесів волочіння «Drawing-2019».
Олімпіада проводилась у період 21 – 24 травня 2019 року.
Мета та задачі олімпіади – отримання студентами
досвіду самостійного розв’язання задач з технології
виробництва та моделювання процесів обробки металів. Олімпіада заохочує студентів до
саморозвитку і до змагань у технічній сфері.
Учасниками олімпіади стали 20 студентів 2 – 5 курсів факультету матеріалознавства та
обробки металів, які виявили бажання та зареєструвались. Учасники мали можливість
прослухати підготовчі лекції за такими темами:
 основи процесу волочіння, параметри процесу;
 методи побудови графічних креслень;
 основи роботи у програмному продукті QForm;
 аналіз адекватності моделі та результатів моделювання у ПП QForm.

Учасники та організатори олімпіади
Переможцями студентської профільної олімпіади з проектування та моделювання
процесів волочіння Drawing-2019 стали:
 1 місце – Анастасія Сергіївна Пісоцька (МЕ07-16) (сертифікат на 1500 грн.);
 2 місце – Анна Андріївна Забродська (МВ01-16-1) (сертифікат на 1000 грн.);
 3 місце – Михайло Олександрович Басов (МЕ01-17-1) (сертифікат на 500 грн.);
 4 місце – Альона В’ячеславівна Денисенко (МВ01-16-1) (сертифікат на 200 грн.);
 5 місце – Денис Павлович Кузнецов (МЕ07-16) (сертифікат на 200 грн.).
Вітаємо переможців та бажаємо їм не зупинятися на досягнутому.
Ярослав ФРОЛОВ,
завідувач кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова
Перейти до змісту
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Наші переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад

Сторожко Кирило
(МВ02-14м)
Диплом І ступеня зі
спеціальності
«Матеріалознавство»
Керівник доцент
Аюпова Т.А.

Лутченко Ярослава
(МЛ03-14м)
Диплом ІІ ступеня зі
спеціальності
«Ливарне
виробництво чорних
та кольорових
металів і сплавів»
Керівник доцент
Доценко Ю.В.

Іванілова Катерина
(ЕО01-15)
Диплом ІІ ступеня зі
спеціальності
«Екологія» та
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Екологічна
безпека»
Керівник доцент
Матухно О.В.

Чорний Олександр
(ПР01-16)
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Педагогіка»
Керівник
ст. викладач
Фоменко І.А.

Трофименко Тетяна
(ДІ01-15)
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа»
Керівник професор
Михайлюк О.В.

Варфоломєєв
Михайло
(МЕ10-14м)
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Інтелектуальна
власність»
Керівник професор
Петренко В.О.

Бельмас Дарина
(ОА01-15)
Диплом переможця
в номінації «Знавець
управлінського
обліку» зі
спеціальності «Облік
та оподаткування»
Керівник доцент
Зелікман В.Д.

Куліш Поліна
(ОА01-15)
Диплом переможця в
номінації «Знавець
аналізу господарської
діяльності зі
спеціальності «Облік
та оподаткування»
Керівник доцент
Зелікман В.Д.
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Нові переможці конкурсів
Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

Бондар Ірина
(ЕО01-14м)
Диплом ІІ ступеня зі
спеціальності
«Екологія»
Керівник доцент
Матухно О.В.

Дишлевич Юлія
(ПР01-14м)
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Професійна освіта»
Керівник професор
Лучанінова О.П.

Бушуєв Кирило
(МН901-13м)
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Менеджмент»
Керівник доцент
Синиціна Ю.П.

Сесь Маргарита
(МН01-14м)
Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності
«Педагогіка»
Керівник доцент
Синиціна Ю.П.

Всеукраїнські конкурси

Біла Євгенія
(МВ02-14м)
Диплом І ступеня
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт зі
спеціальності
«Металургія»
Керівники професор
Узлов К.І., аспірантка
Дзюбіна А.В.

Латоша Ксенія
(ПР01-15)
Диплом ІІІ ступеня
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт зі
спеціальності
«Професійна освіта»
Керівник професор
Лучанінова О.П.

Беженова Олена
(ЕП01-14м)
Диплом ІІІ ступеня
Всеукраїнського
конкурсу дипломних
робіт зі спеціальності
«Економіка
підприємства»
Керівник
ст. викладач
Кербікова А.С.

Сидоренко
Єлизавета
(ЕП01-13м)
Диплом ІІІ ступеня
Всеукраїнського
конкурсу дипломних
робіт зі спеціальності
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
Керівник професор
Довбня С.Б.
Перейти до змісту
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Спортивні новини
І знов нас радують легкоатлети
Вітаємо збірну команду академії з легкої атлетики із вдалим виступом на обласній
універсіаді!
Чемпіонами стали:
Валентина Кисленко (ОА01-15) – біг 100, 200 м
Дмитро Плівачук (КН03-16) – біг 1500 м, естафета 4х400 м
Олександр Попко (МЕ03-16) – стрибки в довжину
Станіслав Лачинов (МЕ01-17) – естафета 4х400 м
Дмитро Пілюгін (АП01-14) – естафета 4х400 м
Кристина Шерстюк (МЕ01-17) – стрибки в висоту
Срібними призерами стали:
Валентина Кисленко (ОА01-15) – естафета 4х100 м
Дмитро Плівачук (КН03-16) – біг 800 м
Олександр Попко (МЕ03-16) – потрійний стрибок
Антон Копитко (ЕП01-16) – стрибки в довжину
Вікторія Заболотня (ОА01-15) – естафета 4х100 м
Кристина Шерстюк (МЕ01-17) – естафета 4х100 м
Аліна Журенкова (ЕП01-18) – естафета 4х100 м
Бронзовими призерами стали:
Андрій Варич (МГ01-13) – естафета 4х100 м
Володимир Данильченко (КН01-12с) – потрійний стрибок
Олександр Попко (МЕ03-16) – естафета 4х100 м
Микита Штацький (ТЗ01-18) – стрибки в довжину
Вікторія Заболотня (ОА01-15) – біг 100, 200 м
Олексій Репешко (МЕ04-13) – естафета 4х100 м
Артем Репешко (МБ01-13) – естафета 4х100 м

Валентина Кисленко

Станіслав Лачинов,
Вікторія Заболотня,
Дмитро Плівачук

Вітаємо Олександра Попка (МЕ03-16) –
срібного призера Універсіади України з легкої
атлетики (стрибки в довжину)!
Гідно представили нашу академію у складі
збірної команди області також студенти Валентина
Кисленко Дмитро Плівачук та Дмитро Пілюгін

Тренер команди старший викладач кафедри фізичного виховання Микола Іванович
Дзюбенко. Бажаємо нашим легкоатлетам подальших успіхів!
Кафедра фізичного виховання
Перейти до змісту
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Волейбол
Вітаємо чоловічу збірну команду академії з
волейболу – переможця обласної універсіади!
До складу команди входять майстер
спорту України Богдан Чорний (ХТ01-14м),
майстер спорту України Дмитро Колпаков (ХТ0214м), майстер спорту України Андрій Коновалов
(МБ01-14-1м), Сергій Матяшук (ЕП01-14м), Антон
Марков (МЕ07-16), Олександр Понкратов (МБ0116-1), Артем Петровський (МБ01-16-1), Кирило
Ременюк (МБ01-16-1).
Тренер команди старший викладач кафедри фізичного виховання Горянов Сергій
Васильович
Кафедра фізичного виховання
Перейти до змісту

Миля миру
31 травня 2019 року відбувся Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед
студентів «Миля миру». Нашу академію представляли Аліна Журенкова (ЕП01-18), Євгенія
Баришевська (ЕП01-16), Дмитро Пілюгін (АП01-14), Юрій Чернишов (ЕП01-16), Дмитро
Плівачук (КН01-16), Володимир Кривонос (КН01-17), Владислав Переходник (МБ01-15-1),
Тетяна Мельник (ЕП01-16).

Дмитро Плівачук став переможцем цього заходу, а Дмитро Пілюгін посів третє місце.
Кафедра фізичного виховання
Перейти до змісту
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19 ТРАВНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
Магія таланту
Мене завжди захоплювали люди, які мають якийсь талант. Ті, хто вміє танцювати,
писати вірші або картини, які грають на музичних інструментах. Але ті, хто співають ... О, це
Божий дар, це не тільки голос. Це образ, це стиль,
це мрії, виражені у словах та музиці. Це політ
почуттів та емоцій, які не в'януть.
Багато років тому у ДМетІ з'явилася
маленька дівчинка, горобчик, наша українська Едіт
Піаф
–
Ельвіра
Михайлова,
студентка
технологічного факультету. На всіх концертах та
фестивалях глядачів підкорював дует Ельвіра
Михайлова – Джульєтта Тамазян.
Творчий
студентський
шлях
Ельвіри
Михайлової почався у Палаці студентів. Дует
Ельвіра Михайлова – Юрій Сигалов. Романси, пісні,
музичні джазові композиції. А потім був ПК заводу
ім. К. Лібкнехта та естрадний оркестр «Автострада»
і джаз-квартет під керівництвом Олега Котька
«КО&КО», в яких Ельвіра, тепер уже Біленко, мала
Пісенний політ Ельвіри Михайлової
шалений успіх. Чарівна мініатюрна жінка зачаровує
своїм голосом цілі покоління.
А сьогодні директор студентського клубу за
інтересами Ельвіра Іванівна Біленко очолює штаб
талановитої
студентської
молоді
НМетАУ.
Фестивалі, концерти, свята – все це її рук справа. А
іноді Ельвіра Іванівна й сама виходить на сцену,
щоб заспівати разом зі студентами. Енергійна,
така, що ніколи не сумує, сувора, але справедлива,
Ельвіра Іванівна є флагманом культури в нашій
академії,
прикладом
працьовитості
та
відточування таланту. Натхнення Вам, Ельвіро
Іванівно, та нових студентських талантів. А ми
сподіваємося ще не раз чути Ваш чарівний голос.
Анжеліка САВИЧ,
старший викладач кафедри
філософії та політології
Перейти до змісту

Переможці шоу «Дві зірки 2016»
Ельвіра Біленко, Пресінду та Анастасія
Бабенко
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СПОГАДИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ
Анонс
У
№
1
«Кадрів
металургії»
за
2019
рік
(https://nmetau.edu.ua/file/2019-02-07-km-_no_1.pdf)
була
опублікувана перша частина спогадів Михайла Юлійовича Шифріна
(1909 –2001), який свого часу був студентом та аспірантом ДМетІ,
відомого фахівця у галузі колесопрокатного виробництва, лауреата
Державної премії СРСР у галузі науки і техніки. Повний текст цих
спогадів ви можете прочитати на сторінці «Арт-Метал» офіційного
сайту НМетАУ у розділі «Проза» у категорії «Співробітники» мовою
оригіналу (https://nmetau.edu.ua/ru/mart/i15/p2897) та у перекладі
українською (https://nmetau.edu.ua/ua/mart/i15/p2897). Дякуємо
доньці Михайла Юлійовича Шифріна Ірині Михайлівні за надання
цих матеріалів.
Наталія ЛЕОНОВА,
літературний менеджер проекту «Арт-Метал»
Перейти до змісту

ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ!
Іронічні закони життя


Якщо ніщо інше не допомагає, прочитайте, нарешті, інструкцію! (Аксіома Кана та
Орбена)



Робота в команді дуже важлива. Вона дозволяє звалити провину на іншого (Восьме
правило Фінгейла)



Вам завжди буде не вистачати або часу, або грошей (Слідство Лермана)



Експерт – це будь-яка людина не з нашого міста (Правило Марса)



Ніколи не вдається робити щось одне (Закон Хардина)



У найбільш цікавого експоната не буває таблички з назвою (Закон зоопарків і музеїв
Джоунса)



Не можна заздалегідь правильно визначити, яку сторону бутерброда мазати маслом
(Закон норовитості природи)



Всі великі відкриття робляться помилково (Закон Янга)

Куточок гумору підготувала
редакція «Кадрів металургії»
Перейти до змісту
________________________________________________________________________________
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