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26 КВІТНЯ – ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 
 
 Аварія 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції вплинула на життя 
мільйонів людей. Її масштаби могли б бути незрівнянно більшими, якби не мужність і 
самопожертва сотень тисяч учасників ліквідації наслідків аварії. Вклоняємося перед тими, хто 
пожертвував своїм здоров’ям і навіть життям, шануємо тих, кому маємо змогу подивитися у 
вічі та висловити слова подяки. 
 

Наші чорнобильці 
 

    
Іващенко Валерій 

Петрович 
Перший проректор 

НМетАУ 

Шифрін Володимир 
Симонович 

Начальник відділу 
кадрів 

Антоненко Сергій 
Валентинович 

Доцент кафедри 
інтелектуальної 

власності та 
управління 
проектами 

Васильєв Анатолій 
Андрійович 

Лаборант кафедри 
технологічного 
проектування 

 

 

    
Панасюк Володимир 

Іванович 
Слюсар-сантехнік 

Рабер Лев 
Матвійович 

Доцент кафедри 
машин і агрегатів 
металургійного 

виробництва 

Сидоренко Віктор 
Кононович 

Старший викладач 
кафедри колісних 

і гусеничних 
транспортних засобів 

Шелудько Ігор 
Борисович 

Старший викладач 
кафедри 

промислової 
теплоенергетики 

 
Перейти до змісту 
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23 КВІТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Привіт із Сполучених Штатів Америки 

 
 Вітаю всіх читачів газети «Кадри металургії»! 

Вже минуло майже півроку з моменту мого відрядження до Сполучених Штатів у 
рамках програми наукових обмінів імені Фулбрайта. Як фахівця з викладання англійської мови 
та вікової і педагогічної психології мене запросили попрацювати в американському коледжі 
штату Флорида – Santa Fe Community College. Моїх іноземних колег зацікавив підхід, який був 
запропонований мною в рамках кандидатської дисертації «Психологічні особливості 
організації навчання іноземної мови в полікультурних групах студентів». Як результат, мені 
запропонували викладати низку спецкурсів спільно з американськими професорами, серед 
яких ESL Communication 400, вікова психологія, міжкультурне спілкування. Дисципліна, яка 
вказана першою, має абревіатуру, що розшифровується як English as a second language. Тобто 
одним зі спецкурсів, які я викладала, була англійська мова для іноземних студентів, 

спрямована на розвиток комунікативних 
навичок, необхідних для найвищого 
академічного рівня (на що вказує шифр 400). 

До початку своєї подорожі та підписання 
контракту мене не полишали певні хвилювання 
та нерозуміння, навіщо американському 
коледжу залучати україно-російськомовного 
фахівця до викладання такої дисципліни. 
Зрештою, саме мій досвід (як представника 
іноземної, неангломовної країни) допоміг 
скорегувати, поліпшити та оптимізувати процес 
викладання англійської мови для студентів із 
різних куточків світу, на кшталт: Венесуела, 
Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Саудівська Аравія тощо. 

Порівнюючи роботу на кафедрі іноземних 
мов та перекладу в українському виші з 
викладанням у Santa Fe College (що не є 
закладом вищої освіти, проте про роль таких 

навчальних закладів я згадаю нижче), найбільш вражаючим аспектом для мене стала їх 
відкритість до експериментування, спонукання студентів до креативної роботи. Так, 
наприклад, завдання з англійської мови вимагали від студентів навчитися робити різні види 
презентацій, в яких вони розповідали або про себе, або про результати проведених 
досліджень, опитувань. Додатково студентам пропонувалося створювати вебсайти, готувати 
відео-матеріали/презентації. В той же час я помітила брак уваги до розвитку критичного 
мислення у молоді, для чого ми, на мій погляд, в рамках нашого навчального процесу 
намагаємося зробити більше. 

Цей підхід виявився більш характерним для професора з Болгарії, спільно з яким я 
викладаю дисципліну Humanities 2250 протягом цього весняного семестру. Цей спецкурс є 
синтезом  низки  гуманітарних  наук,  в  рамках  якої  ми зі студентами обговорюємо світові 

 
 

С.Ф. Шаркова із професором кафедри 
гуманітарних наук та іноземних мов 

Santa Fe College Джоном Грейні та 
студентами у медіа-лабораторії в ході 

виконання навчальних проектів 
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історичні події, політичні зміни, наукові досягнення, тенденції в різних видах культури від 
епохи Ренесансу до сьогодення. 

По суті, буде дуже важко надати перелік всіх додаткових лекцій, на які мене 
запрошують переважно для ознайомлення з українською культурою, історичними та 
соціально-економічними змінами, що відбуваються на території пострадянського простору. 

Декілька місяців тому ми з адміністрацією коледжу надіслали запрошення ще одному 
цьогорічному переможцю програми ім. Фулбрайта, колишньому Міністру освіти і науки 
України – Сергію Квіту, який отримав грант на проведення досліджень у Стенфордському 
університеті, Каліфорнія. Нам було дуже приємно, коли Сергій Миронович прийняв 
запрошення та на початку цього року відвідав коледж, прочитавши декілька відкритих лекцій. 

Під час екскурсій до різних підрозділів 
коледжу він відмітив певні переваги таких 
навчальних закладів, які є сходинкою між 
середньою та вищою освітою. На відміну від 
українських технікумів, навчання у Community 
College користується великим попитом завдяки 
можливості отримувати різноманітні 
сертифікати, необхідні для працевлаштування, 
дипломи молодшого спеціаліста та про 
неповну вищу освіту (АА- Associate of Arts, AS – 
Associate of Science), дипломи бакалавра за 
певними спеціальностями. Певні представники 
округу, в якому розташований коледж, 
безупинно аналізують потреби громадськості 
(community) в тих чи інших робочих місцях, 
інноваційних бізнес-проектах. У відповідь на зміни потреб економіки свого регіону в коледжі 
можуть порівняно швидко створюватись і затверджуватись на місцевому рівні нові програми 
для отримання диплому без довготривалої акредитації міністерством (якого в Сполучених 
Штатах немає, а є Департамент освіти, що наділений трохи іншими функціями). 

Особливу повагу викликає надання можливості отримувати освіту людям з особливими 
потребами. Відомо, що цей аспект також враховується і в нашій академії, проте американський 
досвід випереджає багато країн. Було дуже приємно побачити готовність іноземних фахівців 
плідно співпрацювати з нами у різноманітних галузях. 

Хочеться висловити побажання всім зацікавленим у професійному та особистому 
розвитку не зупинятися, а знаходити можливості для реалізації своїх ідей. У наш вік новітніх 
технологій з`являється насправді більше можливостей відчиняти двері, напрацьовувати 
контакти та отримувати підтримку навіть на дистанції сотні тисяч кілометрів від власного 
місцезнаходження. Тож нехай підбадьорливий дух весни не полишає нас! 

З великою повагою, 
Світлана ШАРКОВА, 

канд. психол. наук, доцент кафедри 
перекладу та іноземних мов 

 
Перейти до змісту 

 
 

 
 

З С.М. Квітом та адміністрацією коледжу 
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26 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

 

На гуманітарному факультеті створено нову кафедру –  
інтелектуальної власності та управління проектами! 

 
 Від початку цього року на нашій вже новій кафедрі відбувається 
підготовка за двома освітніми програмами магістрів: «Менеджмент 
інтелектуальної власності» та «Управління проектами». Також планується 
найближчим часом відкрити аспірантуру зі спеціальності «Управління 
проектами і програмами». 

Сьогодні можна стверджувати, що підготовка таких фахівців – це вимога сучасності. 
У сучасних умовах розвитку міжнародної 
економічної інтеграції об'єкти права 
інтелектуальної власності – такі, як 
винаходи, торговельні марки, ноу-хау, 
комп'ютерні програми, бази даних, твори 
літератури та мистецтва тощо, забезпечують 
конкурентоспроможність і надають 
додатковий прибуток підприємству. І ще – 
унікальність підготовки з «Інтелектуальної 
власності» полягає і в тому, що здійснюється 
в нашій області тільки у НМетАУ та лише в 
декількох ЗВО України. 

Наші студенти зараховуються на 5-й 
курс, а після закінчення циклу навчання отримують диплом магістра зі спеціальності 
«Менеджмент», спеціалізації – «Інтелектуальна власність» або «Управління проектами», 
можуть бути менеджерами, обіймати керівні посади у сфері інтелектуальної власності, 
інноваційної діяльності та управління проектами. 

Наразі кафедра інтелектуальної власності та управління проектами розвивається, 
знаходиться у постійному творчому пошуку й встановлює зв’язки з підприємствами 
Дніпропетровської області, здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців та проводить 
наукові дослідження у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління 
проектами. Наші магістранти постійно посідають призові місця на Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт та олімпіадах. Мають можливість отримати подвійний диплом, 
навчаючись одночасно у НМетАУ і, наприклад, в університеті Польщі на суміжній 
спеціальності. 

Тому поспішайте приєднатися до нашого чудового колективу кафедри й отримати 
найцікавіші та найактуальніші спеціальності в світі – «Інтелектуальна власність» і «Управління 
проектами»! 

Наталія КОРОГОД, 
завідуюча кафедрою інтелектуальної 

власності та управління проектами 
Перейти до змісту 
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 
 

Олімпіади, конкурси 
 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 
«Матеріалознавство» 

 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від № 1572 від 06.12.2017 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 навчальному році» ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Матеріалознавство» був проведений 
11– 13 квітня 2018 року в Національній металургійній академії України (НМетАУ). 

Завчасно усім навчальним закладам вищої освіти України, в яких є спеціальність 
«Матеріалознавство», були надіслані листи-запрошення з інформацією про умови 
проведення Олімпіади зі спеціальності «Матеріалознавство». 

В Олімпіаді взяли участь студенти з 8 ЗВО:  
1. Запорізький національний університет; 
2. НТУ «Харківський політехнічний інститут»; 
3. Луцький національний технічний університет; 
4. Запорізький національний технічний університет; 
5. Сумський державний університет; 
6. Львівська політехніка; 
7. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; 
8. Національна металургійна академія України 

Заїзд та поселення учасників з інших міст відбулося 11 квітня 2018 року. Учасники 
Олімпіади – студенти та їхні керівники були забезпечені житлом у студентських гуртожитках 
НМетАУ та готелях Дніпра. 

Урочисте відкриття Олімпіади за участю представників ректорату НМетАУ було 
проведено на кафедрі покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів НМетАУ о 10-й 
годині 12 квітня 2018 року, після чого відбувся конкурс. Конкурс проходив у діловій, 
сприятливій до вдумливої праці атмосфері. 

У той же день, 12 квітня 2018 року, були отримані результати та визначені переможці. 
13 квітня 2018 року з 13:30 до 15:00 при аналізі попередніх підсумків виконання 

конкурсного завдання усі учасники Олімпіади були ознайомлені з правильними рішеннями 
та типовими помилками і одержали відповіді на всі питання, що їх цікавили. Звернення до 
апеляційної комісії були, але члени апеляційної комісії вирішили всі суперечки. 

В той же день, 13 квітня 2018, о 16:00 відбулось урочисте закриття Олімпіади, де були 
оприлюднені остаточні результати, і переможці Олімпіади 2017/2018 навчального року були 
нагороджені дипломами та цінними подарунками. 

1-ше місце посів студент 5 курсу Луцького національного технічного університету 
Орловський Іван Віталійович, який набрав найбільшу кількість балів – 84; 

2-ге місце посів студент 4 курсу Запорізького національного технічного університету 
Гордієнко Максим Романович, трохи поступившись переможцю – 83 бали; 

3-тє місце дісталось студенту 5 курсу НМетАУ Штефану Іллі Максимовичу, який 
набрав 82 бали. 
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       Нагороди вручає професор В.З. Куцова         Наші учасники. Ілля Штефан ліворуч 
 

Усі без винятку учасники і викладачі, які працювали на ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Матеріалознавство», відзначили високий рівень 
організації та проведення Олімпіади, дуже доброзичливе відношення базового ЗВО 
(НМетАУ) до них та об'єктивність оцінки журі результатів конкурсу. 

Всі учасники олімпіади залишились задоволеними, побажали успіхів у проведенні 
Олімпіади в наступному році. 

Анна ГРЕБЕНЄВА, 
к.т.н., асистент кафедри матеріалознавства 

ім. Ю.М. Тарана-Жовніра 
Перейти до змісту 

 

Майбутнє металургії в руках кращих студентів 
 
 Напередодні травневих свят на кафедрі металургії сталі був проведений ІІ тур 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 
металургії чорних металів, в якій взяли участь 
кращі студенти ЗВО металургійного регіону 
України: Дніпровського державного технічного  
 університету, Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Запорізької 
державної інженерної академії, Приазовського 
державного технічного університету та НМетАУ. 
Офіційне відкриття розпочалося з вітального 
слова завідувача кафедри-організатора 
професора Бойченка Бориса Михайловича. Він 
подякував майбутнім фахівцям за те, що обрали 
саме металургію, яка є не лише основою 
економіки українського ринку, але й 
невід’ємною частиною сучасного життя. Побажав 
учасникам натхнення, плідної праці та відмінних 

результатів. Далі взяв слово доцент кафедри металургії сталі Мамешин Валерій Сергійович – 

 
 

Вітальне слово завідувача кафедри 
металургії сталі професора 

Б.М. Бойченка 
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член журі та оргкомітету. Він підбадьорив майбутніх колег вітальними словами та розповів 
про організаційні моменти заходу. 

В олімпіаді взяли участь 27 студентів 
ЗВО-учасників. Серед них 13 старшокурсників 
нашої академії, які навчаються на кафедрах 
металургії чавуну, металургії сталі, теорії 
металургійних процесів та хімії, 
електрометалургії. 

Організатори Всеукраїнської олімпіади 
відзначили високу спеціальну підготовку всіх 
студентів, нестандартність мислення та 
неординарність підходу до розв’язання 
кожного завдання. В свою чергу, членам журі 
було вкрай важко визначити кращих, адже 
кожен учасник намагався надати не лише розгорнуті компетентні відповіді на питання, але й 
показати власний, оригінальний підхід до розв’язання завдань. Після довгих засідань та 
перевірок робіт, члени журі олімпіади визначили переможців: перше місце – К.Р. Володько, 
студент 4-го курсу кафедри металургії сталі НМетАУ; друге місце – М.В. Чаус, студент 4-го 
курсу нашої академії та почесне третє місце – О.В. Лагошин, 5-ий курс, Приазовський 
державний технічний університет. 

Користуючись нагодою, від імені всього нашого кафедрального колективу хочу 
подякувати проректору з наукової роботи НМетАУ професору Пройдаку Юрію Сергійовичу, а 
також висловити щиру подяку колегам із інших ЗВО за плідну співпрацю! 

Важлива роль та актуальність даного зібрання не викликає сумнівів у жодного 
учасника, члена журі та організаторів Всеукраїнської студентської олімпіади, тому слід 
відзначити необхідність проведення таких заходів у майбутньому й не лише для обміну 
знаннями, але й для зміцнення зв’язків між закладами вищої освіти України. 

Світлана ЖУРАВЛЬОВА, 
доцент кафедри металургії сталі 

Фото Валерія Мамешина 
 

Перейти до змісту 
 

Наші студенти – наша гордість! 

 
Уже багато років поспіль студенти кафедри інтелектуальної власності є активними 

учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.  
Цього року в ІІ етапі Олімпіади з інтелектуальної власності, яка проводилася на базі 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), 
брали участь 6 студентів: Данило Пінюшко, Анастасія Безугла, Віта Мещерякова, Владислав 
Дяченко, Тетяна Долгова, Владислав Дереза. Змагання пройшли на базі кафедри організації 
виробництва і управління НТУ «ХПІ» 27–30 березня 2018 року. У них взяли участь 
109 студентів з 17 міст (Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Краматорськ, 
Кременчук, Луцьк, Львів, Маріуполь, Одеса, Слов’янськ, Суми, Харків, Хмельницький, 
Черкаси, Чернівці) та 39 закладів вищої освіти України. 
 

 
 

Учасники олімпіади 
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Учасники олімпіади 
 

Студентка групи ІВ-901-11м Анастасія Безугла посіла перше місце у ІІ турі 
Всеукраїнської олімпіади з інтелектуальної власності 2018 року. Колектив кафедри вітає 
переможницю, бажає їй нових досягнень у навчанні та успішної кар’єри. 

Також кафедра інтелектуальної власності та управління проектами має привід 
привітати студенток групи ІВ01-13м та ІВ-901-12м Наталію Заозерну та Дар’ю Восканян, які 
під керівництвом професора В.О. Петренка та доцента І.Є. Драч посіли ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Черкаський національний 
університет ім. Богдана Хмельницького). 
 

   
 

          Анастасія Безугла з організаторами               Виступ Наталії Заозерної на підсумковій 
                                 олімпіади                                                      студентській конференції 
 

Колектив кафедри інтелектуальної власності та управління проектами пишається 
здобутками своїх студентів! 

Віталій ПЕТРЕНКО, 
професор кафедри інтелектуальної власності 

та управління проектами 
Перейти до змісту 
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Враження від участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 

 
Цього року я взяв участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей «Хімічна технологія та інженерія». Підсумкова конференція 
проходила 22-23 березня 2018 року в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». На конференції я отримав велику 
кількість позитивних емоцій. Достатньо сказати, що я 
опинився серед переможців (посів 3-є місце). 

Хочу відзначити, що всі роботи були 
представлені на високому рівні, але сама організація 
конкурсу була не на дуже високому рівні. Мені дуже 
сподобалося доповідати. А особливе спасибі хотілося 
б сказати конкурсній комісії, тому що завдяки їх 
принциповості та критиці було зроблено багато 
важливих висновків щодо робіт. Члени комісії 
продемонстрували шанобливе ставлення до всіх 
учасників, запитання та зауваження були коректними. 
Дякуючи проведеному конкурсу, ми отримали 
безцінний досвід як виступу, так і захисту робіт. 

Конкурсі проходив у чотирьох секціях, у кожній 
з яких розглядалася певна тематика робіт. Деякі 
роботи були спрямовані на інновації в косметології та 
медицині, деякі – на поліпшення екологічного 
становища тощо. 

Щодо зауважень до організації конкурсу. Те, що кількість членів комісії від ЗВО, що 
приймав конкурс, становила 30%, надає сумніви в коректності оцінки усіх робіт. Але схема 
оцінювання робіт на секціях була хорошою, оскільки оцінювання відбувалося за певними 
критеріями (актуальність, рівень роботи, рівень доповіді тощо). 

Нагородження проводив голова комісії та ректор університету професор 
О.А. Півоваров, що надало цьому моменту урочистості. 

Загалом проведений конкурс містив як недоліки так і переваги. Та найголовніше в 
ньому – це досвід, отриманий усіма учасниками, та досвід для організаційної команди. Тому 
потрібно якомога частіше проводити такі конкурси, конференції та олімпіади та заохочувати 
студентів до участі в них, робити їх якомога цікавішими, щоб з’являлося бажання готуватися 
та брати участь у них. 

Ігор БОГДАН, 
студент групи ХТ01-14 

 
Перейти до змісту 

 
 

Ігор Богдан 
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Вітаємо переможця олімпіади! 
 

 
Студент групи КН01-14-1 Дмитро 

Голубєв отримав диплом II ступеня на 
II етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади «Web-технології та Web-
дизайн» у секції «Web-технології». 
Олімпіада проходила 28 – 30 березня в 
ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет». 
 
 

Кафедра інформаційних технологій і систем 
Перейти до змісту 

 

18 квітня – Міжнародний день пам’яток 
та визначних місць 

 

Вивчаємо історію рідного міста 
 

29 березня 2018 року на базі Національної 
металургійної академії України відбулося чергове засідання 
психолого-педагогічного клубу «Перспектива» на тему 
«Історія найстаріших будівель міста на Дніпрі».  

Дніпро – місто з багатою історією. Спочатку воно 
зводилося як великий індустріальний центр. Поступово ці 
місця облаштовувалися, змінюючись залежно від історичних 
реалій та архітектурних традицій. У Дніпрі багато 
старовинних будівель, які заслуговують на увагу. 

На засіданні були присутні студенти та співробітники 
Національної металургійної академії України, яких 
зацікавила тема історії найстаріших будівель нашого міста. 
Цього разу на засідання було запрошено кандидата 
історичних наук, завідуючого відділом Дніпропетровського 
історичного музею ім. Д.І. Яворницького М.Е. Кавуна, який 
виступив перед присутніми з дуже цікавою та пізнавальною 
лекцією. 

Хочеться відзначити високий професіоналізм та 
широку ерудицію лектора, його вміння зосередити увагу 
слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити 

відповідну атмосферу. Не дивлячись на те, що багатьом присутнім були відомі деякі факти з 
історії міста, всі з зацікавленістю та великим задоволенням слухали його доповідь. 

 
 

Декан гуманітарного 
факультету 

Л.М. Клімашевський 
відкриває засідання 
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Спочатку Максим Едуардович розповів про 
Катеринівські милі. Це пам'ятки історії та архітектури, 
дорожні знаки, які були побудовані в 1784 – 1787 роках на 
передбачуваному шляху проїзду імператриці Катерини II. 
Ініціатором встановлення цих знаків був правитель 
Таврійської області Василь Васильович Нечуй-Коховський. 
Його пропозицію князь Григорій Олександрович Потьомкін 
схвалив та звелів встановити верстові стовпи на кожній 
версті і особливі «милі» через кожні 10 верст. На теперішній 
час повністю або частково збереглося лише 9 
Катеринівських миль. З них дві «милі» на території 
Дніпропетровської області: одна в Дніпрі – в центрі міста на 
Соборній площі; друга – в селі Волоському Дніпровського 
району (частково зруйнована); шість в Криму і одна в 
Херсонській області. Ті дорожні знаки, що збереглися на 
території нашої і Херсонської областей, відрізняються за 
зовнішнім виглядом від тих, які знаходяться в Криму. Історія 
їх установки невідома, але можна припустити, що їх також 
встановили під час підготовки дороги до подорожі 
Катерини II. 

Далі Максим Едуардович розповів про одну з перших значущих споруд міста Дніпра – 
Палац графа Потьомкіна, а нині Палац студентів Дніпропетровського національного 
університету. Архітектором палацу виступив Іван Єгорович Старов – автор Таврійського палацу 
в Санкт-Петербурзі і реконструктор Олександро-Невської лаври. Будівля палацу була зведена в 
1790 році – через 3 роки після початку будівництва. Вона досі виглядає чудово, незважаючи на 
уявну простоту. 
 

   
 

   Катеринівська миля біля                                                   Палац студентів 
       Спасо-Преображенського собору 
 

Сама будівля складається з просторої центральної частини і бічних крил. В центральній 
частині знаходяться три зали – дві малих і величезна зала, здатна вмістити цілий 
кавалерійський полк. Сумно, що господар так і не побачив новий будинок. Повертаючись зі 
своєї останньої турецької битви, граф Потьомкін раптово помер у 1791 році. Палац довго стояв 
пусткою, але в 1849 році був відреставрований. У ньому був розміщений Громадський музей 
старожитностей – монет, військових нагород, скарбів з Єгипту та античної Греції. Крім того, 
палац був практично зруйнований під час Другої світової війни, реконструкція його почалася в 

 
 

Захоплююча лекція 
М.Е. Кавуна 
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1951 році, а через 10 років йому було присвоєно ім'я Юрія Гагаріна. Звичайно, реконструкція 
сильно вплинула на його вигляд, проте збереглися задумані Старовим краса і велич будівлі. 

Також дуже цікава розповідь була про інші найстаріші споруди нашого міста. Зокрема, 
про «Будинок губернатора», нині будинок Приватбанку (1840 – 1850), який знаходиться на розі 
проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Воскресенської. Він був названий на честь царського 
губернатора, для якого казна придбала цей будинок у 1887 році. А до того там був англійський 
клуб, де місцеві багатії збиралися для культурного відпочинку. 

Про одну з найстаріших будівель міста, пам'ятку архітектури національного значення, 
Катеринославську суконну фабрику, розташовану на проспекті Дмитра Яворницького, 106, 
Максим Едуардович розповів, що вона була частиною великого промислового району, 
закладеного Потьомкіним між Половицею й Новим Кодаком, який згодом став міським 
районом Фабрика. Закладка і споруда фабрики відбулися на початку 90-х років XVIII століття. 
Автора, який зробив проект фабрики, остаточно не встановлено. За деякими даними, 
авторство належить архітектору Ф.І. Волкову, але є й інша думка, що автор – зодчий 
В.П. Стасов, який був у ті роки головним архітектором Катеринослава. Катеринославська 
суконна та шовково-панчішна мануфактура вважалася найбільшою на той час: на ній 
працювали дві з половиною тисячі робітників. 
 

  
 

     Будинок губернатора                                                    Суконна фабрика 
 

Багато цікавого присутні дізнались ще про одну з найстаріших будівель міста, яка без 
значних змін збереглася до нашого часу та має високу архітектурно-художню цінність, – Спасо-
Преображенський кафедральний собор (1830 – 1835 рр.), який розташований у Нагірній 
частині міста, на Соборній площі. А також про Свято-Успенський собор, Хоральну синагогу, 
Маріїнську жіночу гімназію та інші пам’ятки архітектури Дніпра. 

Це була дуже цікава та пізнавальна лекція. Неможливо переоцінити значимість 
краєзнавства сьогодні – адже це шлях до самопізнання, осмислення свого родоводу, своєї 
приналежності до славетних земляків. Кожен із нас повинен знати історію свого народу, своєї 
держави, свого краю. Це необхідно як для підвищення рівня загальної освіти, так і для 
розуміння того, що без минулого немає сучасного, без традиційного немає нового, без 
колишнього немає теперішнього. Важливо не допустити, щоб історичні події забувалися, 
пам’ятні місця залишалися без догляду, національні святині не шанувалися.  

Вважаємо, що в ході проведеного заходу вдалося розширити знання студентів про 
рідне місто. 

Вікторія АТРОШЕНКО, 
студентка групи ПР01-15 

Перейти до змісту 
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21 квітня – Всеукраїнський день довкілля 

 

Висадження дерев – це добра справа 
 
 Щороку у квітні в Україні відзначається Всеукраїнський день довкілля, цього року на 
квітень припав чистий четвер, а ще цього року наша академія долучилася до акції «Тиждень 
добрих справ». До цієї акції ми добре готувалися: заздалегідь були прибрані газони та 
галявини перед центральним входом; вирішивши саджати дерева, вибирали, які саме 
дерева посадити; в адміністративно-господарській частині виготували дощечки для кожного 
дерева, викопали ямки. 

Місце обрали прекрасне – на одній із галявин, щоб під тінню лип студенти могли 
розташуватися прямо на травичці, як це роблять студенти європейських вишів. 

Дерева вибирав перший проректор Валерій Петрович Іващенко, він же голова ради з 
виховної роботи, – прекрасні липки, вже з набубнявілими бруньками, медоносні, справжні 
очищувачі повітря – сім деревець за кількістю факультетів. 

Об одинадцятій годині студенти з усіх факультетів разом із заступниками деканів з 
виховної роботи вибрали деревця, зробили фото. А потім саме студенти заливали ямки 
водою, рівно ставили деревця, засипали землею, рівняли, придивлялися, чи правильно все 
зробили. Так приємно було за ними спостерігати. А наш фотограф ловив ці неповторні миті 
на камеру. 
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Ліна Костенко написала прекрасні рядки: 
Не знаю я, що буде після нас, 
в які природа убереться шати. 
Єдиний, хто не втомлюється, – час. 
А ми живі, нам треба поспішати. 
Зробити щось, лишити по собі,  
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,  
щоб тільки неба очі голубі 
цю землю завжди бачили в цвітінні. 

Дійсно, нам треба поспішати творити добро. Адже, висадивши хоч одне дерево, 
людина ніби виконує предковічний обов’язок – віддає землі те найменше, що збереже її для 
наступних поколінь. 

Ольга ЛУЧАНІНОВА, 
заступниця голови виховної ради НМетАУ, 
професор кафедри інженерної педагогіки 

Фоторепортаж Віктора Сердюка 
 

Перейти до змісту 
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«Творцем може бути кожен, якщо в нього є те, що його 
надихає» (Платон) 

 

Студентська весна 2018 
 
 Вже багато років поспіль НМетАУ бере участь у міському конкурсі-фестивалі 
студентської самодіяльності “Студентська весна”. З початку березня кожен ЗВО готується до 
нього. Організатором цього конкурсу в нашій академії була директорка студентського клубу 
Ельвіра Іванівна Біленко. Їй допомагали студентки Олена Пожарська (група МН03-14), 
Анастасія Гамова (група МЛ03-14) та випускниця НМетАУ Ольга Макарова (група МН01-12м). 

Учасники конкурсу приклали максимум зусиль, щоб зробити концерт незабутнім, 
яскравим, а найголовніше, покладаючись лише на свої сили та вміння. 

Оскільки це конкурсний фестиваль, є журі, якому ми запропонували перевтілитись у 
справжнісінький суд присяжних, бо сценарій концерту був незвичним. Це було “Правосуддя 
НМетАУ”. Суть полягала в тому, що засуджені, тобто студенти, були незадоволені 
результатами конкурсу “Студентська весна 2017” і вирішили, що цього року брати учать 
немає сенсу. Зусиллями студентів та директорки клубу їх знайшли на подвір’ях, на вулицях та 
повернули на сцену. Та ось вони стали перед судом. За сценарієм ведучий, яким був Павло 
Павлін, студент групи МН03-15, став адвокатом наших підзахисних (студентів). Кожен номер 
був “останнім словом” засуджених. Суд присяжних, тобто вельмишановне журі, повинно 
було вирішити: звинуватити чи виправдати (тобто оцінити номер). Після кожного номера 
Суддя – член журі Ксенія Башибулар – запрошувала на сцену наступного виконавця, який 
виправдовував себе. Номери були представлені у різних сферах: співочі дуети, танцювальні 
колективи та художні постановки. Фінальним номером став танець “Поліцаї”, наприкінці 
якого Ельвіра Іванівна Біленко за допомогою “поліцаїв” спіймала своїх засуджених, які вже 
ніколи не втечуть.  
 

  
 

Невід’ємною частиною цього концерту став воєнний блок, до якого входило два 
номери: танець “1944” (постановник Олена Пожарська, студентка групи МН03-14) та пісня 
“Месяц май”, яку співала Ольга Захарова. Журі відмітило ще декілька номерів, такі, як 
танець-постанову “Ботаніки” (постановники студент групи ЕП01-16 Олексій Полеонок та 
Олена Пожарська) та пісню “Perfect”, яку виконав Енрікеш Жоао Пресиндо, студент групи 
ФК01-14. Члени журі звернули увагу на здібності Олексія Полеонка, та коли дізналися, що він 
самоучка, то талант Олексія вразив їх ще більше. 
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Серед присутніх були не тільки студенти, а також працівники нашої академії, 
викладачі, декани факультетів. Загалом студенти гідно відстояли академію на міському 
фестивалі. Дякуємо за підтримку: партнером заходу стала компанія MOYO. Тепер ми чекаємо 
результатів фестивалю та сподіваємося, що журі гідно оцінило сумління наших студентів. 
Традиційно підведення підсумків фестивалю-конкурсу “Студентська весна” та нагородження 
лауреатів відбувається в середині травня. 

Художня самодіяльність у НМетАУ була, є та буде. А головне, що випускники НМетАУ, 
такі як Сергій Кліментьєв (Фабрика зірок, гурт «Віч-на-Віч»), Владислав Царик, випускник з 
групи КН01-12м (гурти “La-La Band” та “Double Time”) та багато інших ладні покинути всі 
справи задля рідної академії.  

Танці, вокал, постанови, які показують наші студенти, з кожним роком дивують все 
більше і більше. Студенти, не втрачайте можливість поринути у студентське життя, брати 
учать у концертах та бути частиною нашої великої сім’ї. Можливо, саме ти допоможеш нам 
стати краще! 

Анастасія ГАМОВА, 
студентка групи МЛ03-14 

Перейти до змісту 
 

Моя несподівана сміливість 
Спогади про перші фестивалі в ДМетІ 

 
Сміливість у кожного проявляється по-своєму.   
– Мимра! – несподівано для себе кидає в обличчя своїй начальниці, яку боїться, як 

вогню, скромний службовець Статистичного управління. 
– Будьте моєю дружиною, – наймолодший мільярдер у світі Марк Цукерберг скромно 

одружується зі своєю давньою подругою. 
– Нам треба розлучитися, – пропонує президент Білл Клінтон своїй коханці чарівній 

Моніці Левінські. 
Моя несподівана сміливість проявилася 

таким чином. 
Квітень 1958 року. Повітря напоєне 

весною. Юність природи солодкоголосою 
піснею звучить в моєму юному студентському 
серці, і я поспішаю на вечір, присвячений 
відкриттю Другого інститутського фестивалю в 
рідному металургійному інституті. 

Здається, ще зовсім недавно пройшов 
Перший фестиваль, в якому несподівано для 
всіх перше командне місце посів 
наймолодший в інституті мій механічний 
факультет. І засяяли, як зірки на небі, імена 

керівника інструментального квартету Андрія Кожевнікова, тонкого поета і прекрасного 
виконавця фортепіанних творів Іллі Нудельмана, виконавця однієї з найпопулярніших в той 
час пісень «Гюльнара» Геннадія Савенкова. І хіба можна не пам'ятати найголовнішого 
нашого вболівальника, улюбленого всіма студентами декана факультету Андрія Кириловича 
Алексєєва! 

 
 

Програма І фестивалю ДМетІ 
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Ах, які чарівні вечори в ДМетІ! Потрапити хоч на один з них вважається неймовірною 
удачею, і сьогодні зала, як зазвичай, вщерть заповнена щасливчиками. 

Над глядачами повільно гаснуть вогні, і на освітленій 
сцені з’являється ведучий програму вечора другокурсник 
Валентин Портнов. Після слів привітання та представлення 
учасників естрадного концерту він запрошує знаменитий 
музичний секстет Юрія Сигалова. Тут Валерій Алмазов – 
перша труба інституту, Валентин Ветвицький – акордеон, 
Анатолій Коваль – гітара, Анатолій Моїсеєнко – контрабас, 
неповторний Аркадій Шаповалов – ударні інструменти і сам 
Юрій Сигалов – фортепіано. А потім на сцену виходить 
четвертокурсник, майбутній завкафедрою високий 
елегантний Льова Романовський. Зал насолоджується його 
проникливим оксамитовим голосом, а я боковим зором 
помічаю, як уздовж стіни між входом і сценою зі 
стурбованим обличчям бігає мій друг і одногрупник, він же 
культсектор комітету комсомолу і відповідальний за цей 
вечір Володя Цінгауз. Не витримавши, виходжу в фойє. 

– Вовчик, в чому справа? Чим ти так схвильований? 
– Повний завал: зараз Льова скінчить співати, і 

повинна вийти Лілечка Менчуковська, а її немає. І взагалі, 
немає нікого з тих, хто повинен виступити після Лілі. Хоча це можна пояснити: вони завжди 
приходять «впритул». 

Чарівна другокурсниця Лілечка 
Менчуковська – визнана балерина ДМетІ. Знаю 
я її ще до інституту: ми вчилися в 100-й школі, 
вона на клас молодша. Тендітна, гарна, 
витончена, доброзичлива, Ліля була 
улюбленицею і гордістю школи так само, як і 
тепер інституту. І я не пам'ятаю хоча б одного її 
запізнення. А сьогодні чи то транспорт став 
причиною затримки, чи то перші паростки 
«зоряної» хвороби – не знаю, але вечір і мій друг 
знаходяться під загрозою. І потрібно щось 
робити, якось виграти час. 

Без сумніву, я б сам пішов на сцену, але ні 
співати, ні танцювати я не вмію, а до власних 
віршів ставлюся дуже критично. Правда, кілька 
років тому я закінчив вечірню музичну школу, і в 
принципі в дружніх компаніях вільно граю на 
фортепіано. Але варто мені опинитися перед 
незнайомою аудиторією, як руки наливаються 
свинцем, і я втрачаю будь-яку здатність до 
пересування. Я панічно боюся сцени, і подолати 
такий стан мені жодного разу не вдавалося. Але 
зараз небезпека загрожує моєму другові, і 
допустити його провалу я не можу. 

 
 

Програма ІІ фестивалю ДМетІ 
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Те, на що я зважився, досі вважаю найсміливішим і найбільш божевільним вчинком у 

своєму житті: 
– Скажи Портнову, нехай оголосить, що я зіграю «Полонез» Огінського. 
Тоді це була одна з модних мелодій, і її включали практично у всі концертні програми. 

Неймовірним зусиллям волі, яка в мене раптово виявилася, я виходжу на яскраво освітлену 
сцену. Зал в темряві, але глядачі, які сидять в першому ряді, потрапляють під освітлення 
сцени. І я бачу симпатичну усмішку доброго і надзвичайно інтелігентного професора Сергія 
Федоровича Чукмасова, якому завтра повинен здавати залік з ПТМ – підйомно-транспортних 
машин. І це останнє з того, що я запам'ятав. Оскільки ні як грав, ні як покинув сцену, досі 
згадати не можу. 
 

    
Сергій Федорович 

Чукмасов 
Андрій Кирилович 

Алексєєв 
Геннадій Савенков 

1958 рік 
Юрій Поліський 

1958 рік 
 

На щастя для мого друга на цей час вже з'являються і наша чарівна балерина, і навіть 
виконавці угорського танцю Кіра Тверська і Геннадій Сокиркін, які виступають слідом за нею. 
Вечір йде своєю чергою. 

Ось такою виявилася моя несподівана сміливість. І якщо раптом, теж несподівано, три 
перших персонажі будуть представлені для Книги рекордів Ґіннеса, прошу не забути і мою 
скромну персону. 

Юрій ПОЛІСЬКИЙ, 
випускник потоку МЗ-55, 

заслужений винахідник України, 
академік Міжнародної академії авторів наукових 

відкриттів та винаходів, член спілки письменників 
 

P.S. О десятій ранку наступного дня я входжу до кабінету завідувача кафедри Сергія 
Федоровича Чукмасова для викладу всього того, що знаю про підйомно-транспортні 
машини, що застосовуються в металургії. Побачивши мене, Сергій Федорович знову по-
доброму усміхається, говорить гарні слова про мою гру, і, не поставивши жодного питання, 
виводить у моїй заліковій книжці таке бажане «зараховано». 

 
Перейти до змісту 
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Досягнення наших спортсменів 
 

Звіт спортивного клубу та кафедри фізичного виховання 
за 2017 рік 

 
Протягом 2017 року кафедра фізичного виховання і спортивний клуб проводили 

активну спортивно-оздоровчу роботу серед студентів, викладачів і співробітників академії в 
тісному контакті з адміністрацією, профкомом і радою студентів академії. Студенти брали 
участь в обласних змаганнях серед ЗВО, гуртожитків ЗВО, а викладачі – в обласних змаганнях 
серед викладачів. 

У 2017 році була проведена Спартакіада НМетАУ серед факультетів, де І місце посів 
факультет економіки і менеджменту (декан факультету Ковальчук К.Ф., заступник декана з 
фізичного виховання старший викладач кафедри фізвиховання Мироненко В.Л.), ІІ місце у 
металургійного факультету (декан факультету Камкіна Л.В., заступник декана з фізичного 
виховання старший викладач кафедри фізвиховання Горянов С.В.), ІІІ місце посів факультет 
матеріалознавства і обробки металів (декан факультету Носко О.А., заступник декана з 
фізичного виховання старший викладач кафедри фізвиховання Яланська С.В.). 

В обласних студентських змаганнях 2017 року у комплексному заліку наші студенти 
третій рік поспіль посіли І місце, випередивши Національний університет залізничного 
транспорту, Національний гірничий університет та інші ЗВО області. На обласних змаганнях 
найбільш вдало виступили і стали чемпіонами чоловічі команди з баскетболу і 
стрітбаскетболу (тренер ст. викладач Бездєнєжних С.В.) та волейболу (тренер ст. викладач 
Горянов С.В.), жіноча команда з гандболу (тренер викладач Шатрова О.В.), а також команди з 
греко-римської боротьби (тренер викладач Максимов А.В.) та тенісу (тренер старший 
викладач Яланська С.В.). Призерами обласної універсіади серед ЗВО стали команди з легкої 
атлетики (тренер старший викладач Дзюбенко М.І.), плавання (тренер викладач 
Чернявська О.А.), бадмінтону (тренер старший викладач Зуєва Т.В.), жіноча команда з 
баскетболу (тренер старший викладач Мироненко В.Л.), чоловічі команди з волейболу 
пляжного (тренер старший викладач Горянов С.В.), та гандболу, команди з регбі (тренер 
викладач Шатрова О.В.), тенісу настільного (тренер доцент Чекмарьова Н.Г.), карате (тренер 
доцент Хаджинов В.А.). 

Команди академії взяли участь у змаганнях з усіх 27 видів спорту, які були заявлені на 
обласній універсіаді. 

Почесні спортивні звання отримали: 
Новіков В. (група КН01-16с) – "Майстер спорту України міжнародного класу" з карате; 
Масло К. (група КН01-15с) – "Майстер спорту України" з карате. 

На міжнародних змаганнях переможцями і призерами стали: 
Данильченко В. (група КН01-12с) – ІІІ місце на Дефлімпійських іграх з легкої атлетики. 
Кім М. (група КН01-12с) – ІІІ місце на Дефлімпійських іграх з баскетболу. 
Раус А. (група КН01-12с) – ІІІ місце на Дефлімпійських іграх з баскетболу. 
Діденко А. (група КН01-13с) – ІІІ місце на Дефлімпійських іграх з баскетболу. 
Масло К. (група ЕК01-15) – І, ІІІ місце на Дефлімпійських іграх з карате. 
Новіков В. (група КН01-16с) – І, ІІІ місце на Дефлімпійських іграх з карате. 
Губанова М. (група КН01-15с) – І, ІІ місце на Дефлімпійських іграх з карате. 
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Прудніков Д. (група МЕ902-12м) – І та ІІІ місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед 
спортсменів з вадами здоров’я. 
Кучеренко В. (група КН01-14) – ІІІ місце на Кубку світу з кікбоксингу (фулконтакт). 
Ксензов О. (група ОА01-15) – ІІІ місце на Кубку світу з кікбоксингу (фулконтакт). 
Ксензов М. (група ОА01-15) – ІІІ місце на Кубку світу з кікбоксингу (фулконтакт). 
Гордієнко Р. (гр.ДІ01-13) – І місце на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. 

Переможцями та призерами чемпіонатів України, Кубків України та Універсіади 
України стали 58 осіб, з них чемпіонами України стали: 
Гордієнко Р. (група ДІ01-13) – легка атлетика; 
Пишненко М. (група МН01-16-2) – пауерліфтинг; 
Данильченко В. (група КН01-12с) – легка атлетика; 
Кучеренко В. (група КН01-14-1) – кікбоксинг (лайтконтакт); 
Кандела А. (група МЕ01-17 – пауерліфтинг; 
Прудніков Д. (група МЕ902-12м) – легка атлетика; 
Лисенко Д. (група КН01-16-1) – скелелазіння; 
Лясов К. (група ТЕ01-14) – легка атлетика; 
Кащенко Д. (група МЕ01-17-1) – легка атлетика; 
Копитько А. (група ЕП01-15 – легка атлетика; 
Попко О. (група АВ01-15 – легка атлетика; 
Чесак М. (група ТЕ01-15) – легка атлетика; 
Ксензов М. (група ОА01-15) – кікбоксинг (фулконтакт); 
Волнянський В. (група ЕП01-12) – бадмінтон; 
Улітіна М. (група ЕК01-13м) – бадмінтон. 

В обласних змаганнях з різних видів спорту взяли участь 194 особи, які вибороли 
221 нагороду. 
 

 
 

Кафедра фізичного виховання зі спортивними трофеями 2017 року 
 

Указами Президента України за досягнення високих спортивних результатів, виявлені 
мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету 
України студенти нашої академії нагороджені: 
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орденом "За мужність" ІІІ ступеня:  
студент групи МЕ902-12м Дмитро Прудніков;  
студент групи КН01-13с Олександр Діденко; 
студент групи КН01-12с Максим Кім; 
студент групи КН01-12с Андрій Раус; 

орденом "За заслуги" ІІІ ступеня: 
студент групи КН01-12с Володимир Данильченко; 
студент групи ІМ01-16с Сергій Компанієць; 
студент групи КН01-16с В’ячеслав Новіков; 

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: 
студентка групи КН01-15с Марина Губанова; 
студентка групи ЕК01-15с Катерина Масло. 

Валерій ХАДЖИНОВ, 
завідувач кафедри фізичного виховання, 

заслужений працівник фізичної 
культури і спорту України 

Перейти до змісту 
 

Спортивні новини 
 

  
 
 
 

Дмитро Лисенко, студент групи КН01-16-1, став срібним 
призером чемпіонату України зі скелелазіння. 

Вітаємо! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Бронзовим призером чемпіонату України з 
дзюдо (спортсмени віком до 21 року) став студент 
групи МВ01-16 Дмитро Мартинов. 

Микита Біляков (група МЕ01-16-2) посів на 
цих змаганнях V місце. 

Вітаємо! 
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Вітаємо команду академії з настільного тенісу, 
яка посіла ІІІ місце в V Спортивних студентських іграх 
області. До складу команди входили: Роман Чуйко 
(група ХТ03-15), Олександр Грищенко (група ХТ03-14), 
Олександра Мережа (група МН01-16-3), Владислава 
Мілютіна (група ФІ01-17-1). 
 Тренер команди – доцент кафедри фізичного 
виховання Наталя Григорівна Чекмарьова. 
 
 
 

Бажаємо нашим спортсменам подальших успіхів! 
Кафедра фізичного виховання 

Перейти до змісту 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Х Міжнародна науково-технічна конференція 
«Інформаційні технології в металургії та 

машинобудуванні – ІТММ’2018» 
 

В Національній металургійній академії України 27 – 29 березня проходила 
Х Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та 
машинобудуванні – ІТММ’2018». Нагадаємо, що вперше наукова конференція ІТММ 
відбулася у 2008 році та з 2010 року проходить щорічно. 

 

Відкриття конференцій. Привітальне слово 
від заступника голови організаційного 

комітету ІТММ’2018 професора Михальова 
Олександра Ілліча 

 

Пленарна доповідь члена-кор. НАНУ д.т.н., 
професора Алпатова Анатолія Петровича 

«Інформаційні моделі та технології боротьби з 
антропогенним забрудненням близького 

космосу» 
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В роботі конференції взяли участь 465 представників 23 закладів вищої освіти, 

8 науково-дослідницьких інститутів та 8 підприємств України та зарубіжжя. За результатами 
роботи конференції опубліковано збірку тез, три збірника наукових праць «Системні 
технології» та випуск фахового видання «Сучасні проблеми металургії». 

Активну участь у роботі взяли 
співробітники нашої академії: науковці та 
молоді вчені НМетАУ підготували понад 
40 доповідей. Серед учасників конференції були 
представники промисловості нашого регіону, 
зокрема ПАТ «ЄВРАЗ Дніпровський 
металургійний завод», ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», ПАТ ІНТЕРПАЙП 
Ніжньодніпровський трубопрокатний завод, 
ПрАТ «Дніпроспецсталь». Сподіваємось, що 
конференція і надалі буде майданчиком для 
продуктивного спілкування науковців та 
представників металургійних та 
машинобудівних підприємств України. 

 

 
Стендова доповідь. На фото Михайло 

Олексійович Поляков, к.т.н., доцент ЗНТУ та 
Максим Руденко, студент групи КА 14-1 

ДНУ 
 

 

Організаційний комітет конференції запрошує всіх до участі в конференції у 
наступному 2019 році. 

Тетяна СЕЛІВЬОРСТОВА, 
секретар організаційного комітету ІТММ’2018 

Фото Івана Стовпченка 
 

Перейти до змісту 
 
 

Весняне наукове свято – «Стародубівські читання-2018» 
 

У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури 19 – 20 квітня 
відбувалася міжнародна наукова конференція «Стародубівські читання», яка стала значимою 
подією для вчених-матеріалознавців. Наша кафедра термічної обробки металів 
ім. К.Ф.Стародубова мала честь брати участь у всіх проведених науково-практичних 
конференціях (1991 – 2018). 
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Сьогодні в НМетАУ існує кафедра термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова, на 
якій базується наукова школа термічної та деформаційно-термічної обробки сталей. 
Засновником цієї школи був завідувач кафедри (1938 – 1978) К.Ф.Стародубов, професор, 
доктор технічних наук, академік АН УРСР. Потім її роботу продовжили учні Кирила  

Федоровича Іван Єгорович Долженков, професор, доктор 
технічних наук, завідувач кафедри (1979 – 2001) та доцент 
кафедри Юрій Петрович Гуль. А сьогодні ми із завідувачем 
кафедри професором Леонідом Миколайовичем Дейнеко, 
який також є учнем К.Ф. Стародубова, та колегами шукаємо 
інноваційних продовжень цієї тематики. 

На конференції «Стародубівські читання» 
розглядаються не тільки теоретичні наукові пошуки, а й 
розповідається про результати їх втілення у промисловості 
та будівництві. 

Всі 28 років існування конференції натхненним і 
беззмінним організатором її проведення є ректор ПДАБА 
доктор технічних наук, 
професор В.І. Большаков. 
Володимир Іванович 

Большаков, продовжуючи традиції Кирила Федоровича 
Стародубова, є головним наставником, керівником у житті та в 
науці молодого покоління наукової школи матеріалознавців. 

У черговому збірнику «Стародубівські читання-2018» 
опубліковано 36 різнопланових статей з багатою тематикою. 
Публікації підготували 12 закладів вищої освіти, 6 науково-
дослідних інститутів, а також 5 представників міжнародних фірм. 
Ректор ПДАБА В.І. Большаков сказав: «…найважливіше, що ми з 
вами вже 28 разів, збираючись для участі у конференції 
«Стародубівські читання», маємо змогу зупинитись і 
поспілкуватися без обмежень за нашою актуальною науковою 
тематикою, яка розвиває славні традиції школи нашого видатного 
співвітчизника – висококваліфікованого фахівця з термічної обробки сталі, науковця та 
педагога, академіка АН України Кирила Федоровича Стародубова». 

Цього року свої стендові доповіді вперше представили студенти. Ці студенти є 
представниками кафедри термічної обробки металів НМетАУ: Сова Д.А., Сафронова О.А., 
Дуруахурунва Ч.Л., Кириченко В.В. (група МВ05-15); Твердохліб А.Ю., Дейнега М.С., 
Ножихін О.П. (група МВ05-13м). 

Всі учасники науково-технічної конференції мають креативне мислення, завжди 
відкриті до змін та здатні реформувати сучасну науково-технічну сферу. 

Валентина ЧМЕЛЬОВА, 
доцент кафедри термічної обробки 

металів ім. К.Ф.Стародубова 
 

Перейти до змісту 

 
 

К.Ф. Стародубов 

 
 

В.І. Большаков 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

Візит до Бразилії 
 

19 – 22 квітня автор статті як представник НМетАУ взяв участь у міжнародній виставці 
“ExpoPos-EuroPos2018” в Ріо-де Жанейро та Сан-Паулу. Окрім НМетАУ, нашу країну 
представляли Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровський медичний інститут 
традиційної і нетрадиційної медицини, Дніпровський національний університет ім. Олеся 
Гончара, Університет митної справи і фінансів, Університет ім. Альфреда Нобеля та Державне 
підприємство “Український державний центр міжнародної освіти”. 
 

      
Українська делегація разом з 

представниками Федерального 
університету штату Парана 

Українські освітяни біля стендів 
виставки у Сан Паулу 

 

 Офіційну частину української делегації представляли заступник міністра освіти і науки 
України Роман Володимирович Греба, народний депутат України та співголова групи 
міжпарламентських зв’язків “Україна-Бразилія” Віктор Миколайович Романюк, народний 

депутат України та Голова підкомітету з питань 
дошкільної, загальної середньої інклюзивної освіти 
Тарас Дмитрович Кремінь, голова Дніпропетровської 
обласної ради Гліб 

Олександрович 
Пригунов. 

Візит української 
делегації був 
організований завдяки 
зусиллям Почесного 
консула Бразилії в місті 
Дніпрі Олега Вікторовича 
Василенка та за 
підтримки агентства з 
рекрутингу іноземних 

студентів ТОВ «Світ освіти». Активну підтримку візиту було надано 
Посольством України в Бразилії. Посол України в Бразилії 
Ростислав Володимирович Троненко взяв особисту участь у 
більшості заходів. 

 
 

Розповідь про НМетАУ у 
Федеральному університеті штату 

Парана 

 
 

Можливо, це майбутня 
студентка НМетАУ 
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Окрім участі у виставкових заходах учасники делегації відвідали декілька вищих 
навчальних закладів та зустрілися з представниками української діаспори. 

Сподіваємося, що цей безпрецедентний візит відкриє нові можливості співпраці між 
нашими країнами. 

Володимир ШАТОХА, 
проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор 

Перейти до змісту 
 

Провідний учений Хорватії у НМетАУ 
 

24 квітня 2018 року відбулася зустріч професора 
металургійного факультету Загребського університету 
Ладислава Лазича, провідного вченого Хорватії в галузі 
теплотехніки та теплоенергетики, зі студентами та викладачами 
академії. 
 В ході зустрічі професор Л. Лазич розповів про 
особливості організації навчального процесу та методики 
викладання теплотехнічних дисциплін, зокрема, дисципліни 
"Металургійні печі"; про міжнародні зв'язки металургійного 
факультету Загребського університету з НМетАУ та іншими 
закладами вищої освіти Європи; про історію виникнення 
металургії в Хорватії та сучасний стан металургійних підприємств 
Хорватії. 

Професор Л. Лазич із задоволенням відповів на 
запитання аудиторії про особливості проведення навчального процесу, про можливості 
навчання українських студентів і викладання співробітниками НМетАУ в Загребському 
Університеті. 
 

   
 

Повідомлення професора Л. Лазича доповнив студент академії Дмитро Кульчицький 
(група ТЕ01-15), який протягом одного семестру 2017-2018 навчального року навчався на 
металургійному факультеті Загребського Університету в рамках європейської програми 
"ERASMUS +". 

Володимир БРОВКІН, 
доцент кафедри екології, тепло техніки 

та охорони праці 
Перейти до змісту 
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ІСТОРІЯ НМетАУ В ОБЛИЧЧЯХ 
 

До 120-річчя від дня народження С.Т. Ростовцева 
(1898 – 1978) 

 
 Сергій Тихонович Ростовцев, доктор технічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України у 1945 
році заснував кафедру теорії металургійних процесів і 
очолював її до 1972 року. 10 років (1945 – 1955) був деканом 
металургійного факультету. Науково-педагогічна діяльність 
Сергія Тихоновича була пов’язана з агломерацією та 
технологією спікання руд, розвитком теорії металургійних 
процесів. Він опублікував 134 наукові праці, 5 підручників, у 
тому числі «Теорія металургійних процесів», 2 монографії, 4 
авторських свідоцтва. Підготував 22 кандидатів і одного 
доктора технічних наук. Був депутатом Дніпропетровської 
міської ради (1947 – 1955).  
 На кафедрі теорії металургійних процесів та хімії 
збереглася автобіографія С.Т. Ростовцева, написана ним 
власноручно. Тому ми маємо таку рідкісну можливість 

надати слово йому самому. 
Автобіографія 

 Народився я 17 квітня 1898 року в місті Єльці Орловської губернії в родині міщанина 
Тихона Сергійовича Ростовцева. Батько помер у 1927 році, мати – у 1939 році. 
 Закінчивши в 1916 році єлецьку гімназію, я вступив до Катеринославського гірничого 
інституту. До 1918 року мешкав у Катеринославі, а перед окупацією України німцями 
повернувся до Єльця, де проживав у родині батька до 1920 року. Працював у земельному 
відділі та відділі охорони здоров’я. 

У червні 1920 року знов приїхав до Катеринослава для відновлення навчання в 
гірничому інституті, але маючи потребу в коштах для існування, почав водночас працювати – 
спочатку в об’єднаному споживтоваристві, потім у транспортному споживтоваристві. У той 
час я мав на утриманні мати та сестру. За таких умов навчання йшло з великими перебоями, 
внаслідок чого я закінчив гірничий інститут (металургійний факультет) лише в 1929 році. 

Ще до закінчення інституту перейшов на роботу до доменного цеху заводу 
ім. Петровського. 
 У вересні 1929 року вступив до аспірантури кафедри металургії чавуну 
Дніпропетровського гірничого, а з 1930 року – металургійного інституту. 
 У металургійному інституті працював з 1930 року безперервно за винятком періоду 
1941 – 1944 рр., коли знаходився в евакуації в м. Магнітогорську. Працював там у гірничо-
металургійному інституті – спочатку доцентом, а потім завідувачем кафедри металургії 
чавуну. 
 У Дніпропетровському металургійному інституті пройшов шлях від асистента до 
професора, завідувача кафедри теорії металургійних процесів. 
 У 1937 році захистив кандидатську, а в 1948 році – докторську дисертацію. 
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Опублікував близько 100 наукових праць, в тому числі 2 книги, які були перекладені кількома 
іноземними мовами. 
 Маю 4 урядові нагороди: орден Трудового Червоного Прапора, 2 ордени «Знак 
Пошани», 1 медаль. 
11 грудня 1970 р. 
 

  
 

                     Справи кафедральні.                                                    На конференції 
         С.Т. Ростовцев другий праворуч 
 

 Таким чином, життєвий шлях Сергія Тихоновича Ростовцева був нелегким, але він зміг 
подолати всі труднощі, зробив видатний внесок у теорію металургійних процесів і залишив 
учнів, які продовжували його справу. 

Руслан АНКУДІНОВ, 
доцент кафедри теорії металургійних процесів і хімії, 

аспірант С.Т. Ростовцева 
Перейти до змісту 

 

ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ! 
 

Сьогодні, як завжди, подруги  Гаврилівна та Романівна, зустрілися в обідню перерву за 
кавою. Вони не бачилися, довго, аж три дні. Новин накопичилося безліч. І от почався жвавий 
обмін … 

– А сьогодні, Гаврилівно, я вирішили стати жайворонком і встала раніше. Тепер я зла 
сова, яка не виспалася. 
 

– Чоловіка хочу, Гаврилівно, доброго, красивого, сильного, сексуального, із почуттям 
гумору, чесного… просто побачити… 
 

– Ти знаєш, Гаврилівно, іноді деяким особам корону на голові хочеться поправити 
лопатою. 
 

– Як ти вважаєш, Гаврилівно, що гірше, коли дружина не вміє готувати чи не любить 
готувати? 
 

– Коли любить, але не вміє. 
 

– Не сумуй, Гаврилівно, все одно у житті все влаштується. Що не укладеться, те 
втрамбується. 
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– А навіщо ти це зробила, Гаврилівно? 
 

– Я не знаю. Воно само купилося. 
 

– Вчора кажу чоловіку, Гаврилівно,: «Любий, пробач, я тебе образила. Дві пляшки 
пива загладять мою провину?». А він у відповідь: «Ящик горілки!» 
 

– Ох ти, дивись, який образливий! 
 

– Ти знаєш, Гаврилівно, якщо тебе запрошують на танок відразу два кавалери – 
можна з ними водити хороводи… 
 

– Коли зупиняєш мікрохвильовку за 1 секунду до вимкнення, відчуваєш себе 
рятівником світу! 
 

– Я зрозуміла, Гаврилівно, гроші – це сміття, а жінки –  це пилосос. 
 

– У жінок бувають такі форми, що чоловікам не по кишені їх зміст. 
– А мій вчора каже, Гаврилівно,: «Я тобі пізніше передзвоню. Я зараз не можу 

лаятись!». 
 

– Як же іноді, Гаврилівно, хочеться покласти лимон не до чаю, а у швейцарський 
банк! 
 

– Розумна жінка, Гаврилівно, завжди відпустить свого чоловіка погуляти, а мудра 
жінка – ще й з собакою. 
 

– Я вирішила, Гаврилівно, сьогодні на вулицю не піду, там і так слизько, а тут я зі 
своєю зовнішністю.  
 

– Чоловіча логіка, Гаврилівно,: «Дізнаюсь – вб’ю!». А жіноча – «Хоч вбий, дізнаюсь». 
 

Куточок гумору підготував 
Леонід КЛІМАШЕВСЬКИЙ 

Перейти до змісту 
________________________________________________________________________________ 
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