Газета виходить з вересня 1930 р.

Газета Національної металургійної академії України
№ 7 (2740)
вересень 2019 року

«Україна – це метал. «Метал» – це ми»

Розповсюдження безкоштовне ©

Кадри металургії № 7 (вересень 2019 р.)

Редакційна колегія
Головний редактор – ректор НМетАУ член-кореспондент НАН України професор Величко О.Г.
Заступники головного редактора: перший проректор д.т.н., професор Іващенко В.П.
проректор з наукової роботи д.т.н., професор
Пройдак Ю.С.
проректор з науково-педагогічної роботи д.т.н., професор
Шатоха В.І.
фахівець навчально-наукового центру к.т.н., доцент
Никифорова Н.А.
Відповідальний редактор – Никифорова Н.А.
Члени редколегії: доцент кафедри електрометалургії к.т.н. Жаданос О.В.
доцент кафедри металургії сталі к.т.н. Журавльова С.В.
декан гуманітарного факультету к.х.н. Клімашевський Л.М.
професор кафедри інженерної педагогіки д.пед.н. Лучанінова О.П.
в.о. голови ради студентів студентка групи ЕО01-17 Олійник А.
заступник голови профкому, доцент кафедри прикладної механіки к.т.н. Селегей А.М.
фахівець навчально-наукового центру Сердюк В.М.
учений секретар ІнІФН к.т.н., доцент Ступак Ю.О.
директор бібліотеки Фахрутдінова С.М.
керівник навчально-наукового центру к.т.н. Ясев О.Г.
У разі повного або часткового відтворення / передруку матеріалів
посилання на газету є обов’язковим
(Закон України «Про авторські та суміжні права»)

Публікацію газети відновлено в рамках виконання спільного європейського проекту
Темпус "Центри провідного досвіду для молодих вчених" (CERES) 544137-TEMPUS-1-2013-1SK-TEMPUS-JPHES
Centres of Excellence for young RESearchers

1

Кадри металургії № 7 (вересень 2019 р.)

ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ
ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРА НМетАУ ДО СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ
АКАДЕМІЇ ……………………………………………………………………………………………………………………..3

ВІТАЄМО НОВИХ СТУДЕНТІВ!
Привітання декана ................................................................................................. 4
Привітання ради з виховної роботи НМетАУ .................................................... 4
День знань у Криворізькому металургійному інституті НМетАУ ................ 5
Зворушливі миті посвяти в студенти ................................................................ 6
Центральна площа НМетАУ ................................................................................. 6
Криворізький металургійний інститут НМетАУ.................................................. 7
Нікопольський факультет НМетАУ ..................................................................... 8
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Студентське самоврядування – можливість зробити роки навчання
яскравими .............................................................................................................. 10
Досвід старшокурсника ....................................................................................... 11
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
Щирі вітання Валентині Зиновіївні Куцовій ...................................................... 12
До ювілею В.З. Куцової ...................................................................................... 13
Володимиру Максимовичу Ахундову – 70 ........................................................... 14
Олегу Юхимовичу Потапу – 60 ............................................................................ 16
Єдина жінка-доцент кафедри ОМТ .................................................................... 18
СПОРТИВНІ НОВИНИ
Карате ................................................................................................................... 19
Дзюдо ..................................................................................................................... 19
Студенти НМетАУ у всеукраїнському флешмобі ............................................ 20
ВІДЛУННЯ ЛІТА
Міжнародне визнання .......................................................................................... 22
Рай має пахнути домом… .................................................................................... 22
9 ВЕРЕСНЯ - 250 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕНЯЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА
КОТЛЯРЕВСЬКОГО (1769 – 1838)
Тематична виставка в бібліотеці НМетАУ ..................................................... 24
ІСТОРІЯ НМетАУ В ОБЛИЧЧЯХ
До 100-річчя від дня народження Б.П. Бельгольського (1919 – 1994) .............. 25
Б. П. Бельгольський: вчений і людина ............................................................. 25
Наш Учитель та Керівник ................................................................................... 28
Велич Мудрості ................................................................................................... 30
До 80-річчя від дня народження В.П. Усачова (1939 – 2008) ............................. 30
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ПАМ'ЯТАЄ
Пам'яті Ю.П. Шарова ........................................................................................... 32
ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ!
Починаючи навчальний рік .................................................................................. 34
2

Кадри металургії № 7 (вересень 2019 р.)

ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРА НМЕТАУ ДО СТУДЕНТІВ,
ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ АКАДЕМІЇ
Щиро вітаю вас з Днем знань та початком
нового навчального року!
Вам пощастило навчатися та працювати в
одному з найкращих закладів вищої освіти України.
Наша академія посідає сьоме місце серед технічних
ЗВО України та загальне п’ятнадцяте місце в
незалежному рейтингу університетів «ТОП-200
Україна», який проводиться під егідою UNESСO.
Наші нові студенти – це й першокурсники, які
починають своє доросле життя в стінах НМетАУ, і
випускники коледжів та технікумів, які прийшли
навчатися на третій курс, і магістранти. Я хочу, щоб
ви розуміли, що тільки наполеглива праця з
почуттям відповідальності забезпечить вам успішну
кар’єру та майбутній добробут. І, звичайно,
навчання має бути для вас на першому місці. Але
сучасна людина повинна бути всебічно розвиненою. І в нашій академії ви матимете
можливість розвивати свої здібності відповідно до своїх схильностей: наукові, беручи участь
у наукових дослідженнях, олімпіадах та конкурсах наукових робіт; організаційні, ставши
учасниками студентського самоврядування; творчі, беручи участь у художній самодіяльності
або публікуючи свої твори на сторінці «Арт-Метал» офіційного сайту НМетАУ чи дописуючи
до газети «Кадри металургії»; викладацькі, пояснюючи незрозуміле своїм товаришам;
спортивні, приєднавшись до однієї з наших спортивних секцій. Ви маєте великий вибір, щоб
зробити свої студентські роки захопливими та незабутніми.
Ми також можемо запропонувати вам стажування та навчання за кордоном. НМетАУ
уклала угоди з провідними університетами Німеччини, Швеції, Польщі, які дадуть вам
можливість отримувати подвійні дипломи. Але для цього потрібно знати іноземні мови.
Цей навчальний рік знову буде для нас дуже відповідальним, адже продовжуються
процедури, які необхідні для підтвердження нашого статусу національного закладу вищої
освіти. Тож закликаю наших викладачів, науковців, студентів та співробітників докласти до
цього максимум зусиль.
Бажаю всім студентам, викладачам, науковцям, співробітникам академії успіхів у
новому навчальному році, нових ідей, здоров’я, наснаги та гарного настрою!
Олександр ВЕЛИЧКО,
ректор НМетАУ,
член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, професор
Перейти до змісту
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ВІТАЄМО НОВИХ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ!
Привітання декана
Дорогі наші студенти, дорогі наші першокурсники!
Прийміть мої найщиріші привітання від імені всього
деканського корпусу Національної металургійної академії
України з нагоди першого вересня – Дня знань та дня посвяти
вас у студенти НМетАУ!
Я дивлюсь сьогодні на вас та згадую себе студенткою
металургійної академії. Сьогодні рівно 25 років минуло з тієї
пори, як я вперше переступила поріг нашої альма-матер,
будучи тоді студенткою першого курсу технологічного
факультету, який я зараз очолюю. Може ще через 25 років
хтось із вас буде стояти з нами поряд та давати поради
наступному поколінню. Сьогодні у вас свято, а завтра вже
треба починати творити себе. Це справа ваших рук, а ми –
ваші педагоги, батьки, будемо вам допомагати і
підтримувати вас.
Хочу особливо привітати вас з тим, що, незважаючи на те, яку спеціальність ви обрали,
ви зробили правильний вибір у тому, що обрали установою для навчання Національну
металургійну академію України. Це дуже правильний вибір. Я сподіваюся, що навчання у
НМетАУ буде для всіх вас цікавим, і ми нікого не втратимо на цьому шляху. Хочу побажати
вам творити більше добрих справ, усе гарне обов’язково повернеться до вас назад сторицею
й допоможе у житті. А ще – обов’язково дружити: справжня студентська дружба здатна
підтримати та виручити у найскладніших ситуаціях.
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты!
Живой и замечательный народ!
(Э. Асадов «Студенты»)

Ольга НОСКО,
декан факультету матеріалознавства і обробки металів,
к.т.н., доцент
Перейти до змісту

Привітання ради з виховної роботи НМетАУ
Шановні студенти! Ці слова привітання для вас.
Ми раді, що ви обрали для навчання Національну металургійну академію України!
Навчайтесь із задоволенням. Насолоджуйтеся силою й красою вашої молодості. Не втрачайте
можливості для навчання й удосконалення. Адже через двадцять років дехто усвідомить, що у
вас було стільки можливостей, а ви їх не реалізували повністю.
Не треба хвилюватися за майбутнє. Живіть активно сьогодні. Щодня робіть те, чого ви
найбільше боїтеся.
Співайте. Не витрачайте час на заздрість.
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Пам’ятайте: випереджаючи чи відстаючи, ви все рівно
змагаєтеся з самим собою.
Не відчувайте провину, якщо ви ще не знаєте, чого хочете
від життя. Все у житті залежить наполовину від нас і наполовину від
випадку.
Шануйте своїх батьків, дізнавайтеся про них більше, адже це
вони пустили вас у життя. А також пам’ятайте, що ваші брат чи
сестра – ланка, яка зв’язує вас з минулим і є вашим опертям у
майбутньому.
Завжди майте вірних друзів. Слухайте чужі поради й будьте
терпимі до тих, хто їх дає.
Бажаємо вам цікавих відкриттів у навчанні, науці, житті. Всі
роки навчання в академії ми, викладачі, будемо поруч із вами.
Ольга ЛУЧАНІНОВА,
заступниця голови ради з виховної роботи НМетАУ,
д.пед.н., професор кафедри інженерної педагогіки
Перейти до змісту

День знань у Криворізькому металургійному інституті
НМетАУ
Ось і минуло спекотне літо, закінчилася вступна кампанія,
уляглося хвилювання абітурієнтів та їх батьків. Настала осінь, і
традиційно 2 вересня Криворізький металургійний інститут з
радістю зустрічає своїх студентів. Цього дня у стінах вишу
відбувся урочистий захід, присвячений Дню знань та посвяті
першокурсників у студенти. Директор КМІ Володимир Йосипович
Засельський привітав студентство з початком нового навчального
року. У своєму вітальному слові Володимир Йосипович
наголосив, що освіта є основою для успішної кар’єри та
благополучного життя. Стрімкий розвиток технологій, наукових
галузей, інноваційних підходів потребує безперервного навчання
і постійного вдосконалення професійних навичок. З особливими
словами вітання директор КМІ звернувся до першокурсників, які
влилися у нашу студентську родину, та побажав їм яскравого і незабутнього студентського
життя, знайти нових друзів, здобути перший професійний досвід і осягнути секрети
майбутньої професії.
Окрім того, перед присутніми виступив заступник директора з навчально-методичної
роботи Дмитро Володимирович Пополов та ознайомив усіх з особливостями навчального
процесу у ЗВО. А заступниця директора з виховної роботи Марина Миколаївна Волікова
представила студентам їх наставників – кураторів груп, а також познайомила з
професорсько-викладацьким колективом інституту. Багато корисної інформації студенти
отримали від голови профкому КМІ Наталії Валеріївни Сусло. І на завершення відбулася
зустріч першокурсників із завідувачами кафедр відповідно до напряму підготовки студентів
та кураторами їхніх груп.
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Професорсько-викладацький колектив та студентська рада КМІ радо вітають
першокурсників з Днем знань та надіються, що вони стануть гідним поповненням великої
дружньої родини!
У ДОБРУ ПУТЬ, ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Марина ВОЛІКОВА,
заступниця директора КМІ з виховної роботи,
к.пед.н., доцент кафедри загальних та
соціально-економічних дисциплін
Перейти до змісту

Зворушливі миті посвяти в студенти
Центральна площа НМетАУ

Вітання ректора члена-кореспондента
НАН України О.Г. Величка

Звучить Гімн України

Студентський квиток, залікова книжка та ключ до знань першокурсникам
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Вогонь знань

Звучить гімн НМетАУ

Привітання декана факультету
комп'ютерних систем, енергетики
та автоматизації професора Савчук Л.М.

Справжні козаки

Фоторепортаж Віктора СЕРДЮКА,
лауреата премії ім. Л. Андрійченко
Перейти до змісту

Криворізький металургійний інститут НМетАУ

Подарунковий набір першокурсника

Першокурсники та їхні викладачі
7
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Нових студентів вітає директор КМІ професор В.Й. Засельський
Фото Марини ВОЛІКОВОЇ
Перейти до змісту

Нікопольський факультет НМетАУ
За традицією, що склалася останніми роками, урочиста посвята у студенти на
Нікопольському факультеті академії складалася з двох частин. Перша частина, офіційна,
відбулася перед будівлею культурно-спортивного комплексу Нікопольського заводу
феросплавів, що розташована поряд з факультетом НМетАУ. Після урочистого внесення
Державного Прапору України та виконання Державного Гімну України, перед присутніми
виступила директор Інституту інтегрованих форм навчання НМетАУ професор Тетяна
Станіславівна Хохлова зі словами вдячності на адресу колишніх учасників бойових дій та
привітаннями до всіх студентів з нагоди початку нового навчального року. Від імені ректорату
НМетАУ кращим студентам факультету були вручені почесні грамоти за підписом ректора
О.Г. Величка. З напутніми словами і побажаннями перед студентами виступили керівники
факультету – декан Георгій Іванович Толстіков та його заступниця Лариса Олексіївна Бобкова, а
також численні почесні гості заходу, в тому числі представники губернатора та депутатського
корпусу області й міста.

Як і минулими роками, студенти старших курсів передали новачкам символічний ключ
до знань, а місцевий танцювальний гурт своїм яскравим та динамічним виступом швидко
розвіяв офіційність заходу, викликавши захоплення та підтримку присутніх.
8
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Друга частина заходу відбулася в концертному залі КСК НЗФ, куди були запрошені
почесні гості, «винуватці торжества», професорсько-викладацький склад академії та всі
бажаючі. Після виконання Державного гімну України присутні стоячи вшанували хвилиною
мовчання пам'ять студентів факультету, які загинули на Сході України. Імена загиблих були
відображені на великому екрані концертної зали.
Далі представники провідних підприємств – партнерів факультету (АТ «Покровський
гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Нікопольський завод феросплавів», ТОВ «Інтерпайп
Нікотьюб», ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн») вручили грамоти та подарунки студентам –
працівникам цих підприємств.

Яскравими виступами самодіяльні хореографічні колективи та талановиті місцеві
співаки неодноразово викликали щирі усмішки та бурхливі оплески у присутніх. Після
закінчення святкового концерту всі бажаючі мали змогу сфотографуватися на добру згадку, але
через зайнятість багатьох студентів на виробництві в кадр потрапили далеко не всі…
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Всі, хто були присутні на урочистостях, можуть підтвердити, що рівень їх організації та
проведення був бездоганним і це, перш за все – завдяки неабияким зусиллям талановитого
організатора і небайдужої людини – Світлани Михайлівни Зінченко, директорки регіонального
центру моніторингу та соціального партнерства НМетАУ.
Юрій СТУПАК,
учений секретар вченої ради ІнІФН, к.т.н., PhD
лауреат премії ім. Л. Андрійченко
Фото автора
Перейти до змісту

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Студентське самоврядування – можливість зробити роки
навчання яскравими
За всіх часів студенти вважалися не тільки майбутньою інтелектуальною елітою, а й
соціальною силою, з якою необхідно рахуватися. Кожен навчальний заклад має орган
самоврядування, який опікується дотриманням прав студентів, а також намагається зробити
їхнє життя різноманітним та цікавим.
Студентська рада – орган студентського самоврядування, метою якого є створення умов
для самореалізації особистості студентів і
формування в них організаторських
навичок,
лідерських
якостей,
відповідальності за результат своєї праці
тощо.
Діяльність
студентського
самоврядування НМетАУ спрямована на
забезпечення виховання духовності та
культури студентів академії, зростання в
них
соціальної
активності.
Урізноманітнити
життя
навчального
закладу і згуртувати всіх в одне ціле – що
може бути кращим та цікавішим?
Чинна студентська рада – це
Учасники конкурсу «Міс і Містер НМетАУ»
креативні та ініціативні люди, яким не
байдуже, що відбувається в їхній рідній академії, і які прагнуть доповнити навчальний процес
різними акціями та заходами.
Сьогодні головний «коником» громадської діяльності ради є студентські заходи. Так,
наприклад, традиційним є щорічний міжфакультетський фестиваль художньої самодіяльності
«Так загартовуються зірки», де факультети змагаються за першість. Також студенти беруть
активну участь у Новорічних концертах, конкурсі «Міс і Містер НМетАУ», міжвузівському
фестивалі «Студентська весна», різноманітних квестах по академії та місту, їздять разом
відпочивати до табору «Дружба». І, як вишенька на торті, фестиваль «DneprStyleFest» (раніше
«Студентська республіка»), де студенти з усієї області демонструють свій креатив, талант,
спортивні та інтелектуальні здібності.
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Команда НМетАУ на «DneprStyleFest»
Тож, запрошуємо саме тебе приєднатися до нас та зробити свої студентські роки
яскравими та незабутніми! Чекаємо в каб. 252!
Ангеліна ОЛІЙНИК,
в.о. голови ради студентів НМетАУ,
студентка групи ЕО01-17
Перейти до змісту

Досвід старшокурсника

Збірна команда НМетАУ з волейболу – переможець
обласної універсіади 2019 року та багатьох інших
змагань.
Під номером 16 – Сергій Матяшук
11

Добрий день, я Сергій,
студент 6-го курсу спеціальності
«Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність». В цій статті я
хотів би поділитись своїм досвідом
за всі 5.5 років навчання.
Першою спеціальністю, за
якою я навчався, була «Промислова
теплоенергетика». У перші місяці в
мене було дуже багато питань: чому
так багато сесій; А-корпус – це де?
тощо. Я почав з питань тому, що для
студентів уміння правильно поставити
запитання – це вже половина
відповіді. Отже, порада № 1: ставте
якнайбільше запитань, якщо вам
щось неясно. Найголовніше не
соромитися запитань навіть якщо
вони вам здаються такими, що
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зіпсують ваш імідж. Примітивних запитань немає, найгірше запитання – це те, що не було
поставлене!
Ще в технікумі я зрозумів, що коли ти береш активну участь у житті технікуму, тобі в
якихось екстремальних ситуаціях можуть допомогти. І в академії я відразу пішов до кафедри
фізвиховання, щоб дізнатися, чи є якісь спортивні кружки. Так я й потрапив до збірної команди
академії з волейболу. У деяких особливо скрутних моментах сесії це мені дуже допомогло.
Отже, порада №2: беріть активну участь у різних заходах академії: у спортивних змаганнях,
концертах, КВК, конференціях, олімпіадах. Це буде вам таким «тузом в рукаві».
Вже наприкінці четвертого курсу я почав міркувати, де і ким я буду працювати. І вже
тоді почав пошуки роботи за професією. Я встиг попрацювати на трьох підприємствах і
зрозумів, що цю професію я вибрав помилково. Це не означає, що спеціальність погана.
Просто особисто мені вона не підійшла. Мені не сподобалося не лише те, ким я працюю зараз,
а й ті найвищі посади, які я зміг би обійняти, працюючи там. І вже на початку 6-го курсу за
спеціальністю «Промислова теплоенергетика» я вирішив отримати економічну освіту для того,
щоб розширити свої можливості та диверсифікувати свої ризики залишитися без роботи. Тому
порада №3: не чекайте на отримання диплому, щоб почати вирішувати, де працювати,
пробуйте себе в обраній спеціальності, ходіть на співбесіди. Це вам також згодом знадобиться
при влаштуванні навіть на іншу роботу. Не бійтеся визнавати свої помилки, навіть якщо ви
помилилися з вибором професії, за якою навчаєтесь. На помилках вчаться. Помилки – це
добре, вони погані лише тоді, коли одна й та сама помилка робиться двічі.
І найголовніша порада №4: не бійтеся критики від викладача. Дуже часто студенти між
собою скаржаться на того чи іншого викладача за те, що він, на їхню думку, їх спеціально
валить, прискіпується до всього, що виконано. У таких випадках ви можете якнайкраще
визначити слабкі місця своєї роботи та дізнатися, що саме вам потрібно підтягнути, щоб
отримати справжні знання. Отже, критика – це дуже цінний інструмент, якщо вміти ним
користуватися. А якщо вона від професіонала своєї справи, то це цілий скарб.
Це ті найголовніші уроки, які я виніс за період навчання. Але ж кожен по-різному
сприймає цей світ. Тому я з радістю відповім на ваші запитання, якщо вони у вас з’являться.
Сергій МАТЯШУК,
студент групи ЕП01-14м
Перейти до змісту

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
Щирі вітання Валентині Зиновіївні Куцовій
Валентина Зиновіївна Куцова працює в Національній
металургійній академії України з 1980 року. У 1993 році захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
У 1995 році їй присвоєно звання професора. З 1994 року працює
професором,
з
2008
року
–
завідувачка
кафедри
матеріалознавства імені академіка НАНУ Ю.М.Тарана-Жовніра.
В.З. Куцова – організаторка магістерських програм з
матеріалознавства та металознавства, орієнтованих на підготовку
фахівців для металургійної та машинобудівної галузей України,
авторка трьох підручників, восьми навчально-методичних
посібників, шести монографій, дванадцяти навчально-методичних
видань, член секції наукової ради МОНУ за фаховим напрямом
«Фізико-технічні проблеми матеріалознавства», організаторка та
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учасниця міжнародних науково-технічних конференцій в Україні, Росії, Польщі, Угорщині, Чехії,
Великобританії, Германії.
Як завідувачка кафедри Валентина Зиновіївна є умілим та ініціативним організатором
навчального процесу, робить значний персональний внесок у розробку нових актуальних
лекційних курсів з металознавства та матеріалознавства.
В.З. Куцова є висококваліфікованим науковим фахівцем, відомим як в Україні, так і за її
межами. Протягом двадцяти п’яти років вона є науковим керівником науково-дослідної
лабораторії «Ливарні конструкційні сплави» у складі кафедри матеріалознавства. Під її
керівництвом виконано близько ста держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних
робіт, частина яких виконувалась у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України та
тематичного плану виконання проєктів з розроблення високих наукоємних технологій за
загальнодержавною комплексною програмою розвитку високих наукоємних технологій від
2006 року. Основні напрями її наукової та науково-педагогічної діяльності: закономірності
фазових перетворень у сплавах на основі заліза, алюмінію, титану та в напівпровідниках,
розробка нових сплавів, технології їх отримання та способи підвищення механічних та
експлуатаційних властивостей. Результати цих наукових розробок широко впроваджено на
металургійних і машинобудівних підприємствах України та за її межами. У 1995 році
Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів та винаходів удостоїла Валентину Зиновіївну
диплома на відкриття №17 «Явище локального температурного ущільнення структури
мікрооб’ємів кристалів напівпровідників». Вона також нагороджена срібною медаллю
П.Л. Капіци Російської академії природничих наук «Автору научного открытия».
Під керівництвом В.З. Куцової захищено 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій, у
теперішній час вона керує підготовкою 7 аспірантів та здобувачів. В.З. Куцова є членом
редакційної колегії науково-технічних видань «Металознавство та обробка металів», «Наукові
новини Придніпров’я», «Металургійна та гірничодобувна промисловість», «Фундаментальные
и прикладные проблемы черной металлургии». Член спеціалізованих рад Д08. 084. 02 при
НМетАУ та Д08. 085. 02 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури», член вченої ради НМетАУ.
Валентина Зиновіївна творчо та ефективно працює над удосконаленням навчальної та
наукової роботи колективу кафедри, впроваджує сучасні методи освітньої діяльності. Вона є
лауреатом Премії МВССО України (1998 р.), лауреатом Премій ім. академіка К.Ф. Стародубова
(2004 р.) та імені академіка Ю.М. Тарана (2006 р.), нагороджена галузевими відзнаками
Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення»
(2009 р.). Неодноразово нагороджувалася відзнаками Дніпропетровської обласної ради,
облдержадміністрації та міської ради.
Свій ювілей Валентина Зиновіївна відсвяткувала 28 серпня. Побажаємо їй міцного здоров’я,
здійснення всіх творчих ідей, а також завжди залишатися зразком елегантності та жіночості.
Тетяна КОТОВА,
доцент кафедри матеріалознавства
ім. Ю.М. Тарана-Жовніра

До ювілею В.З. Куцової
Солидный опыт, кладезь знаний,
И череда почётных званий...
Вы службе посвятили много лет,
Нам не сравниться с Вами. Нет.
У Вас нет времени для скуки,
Вы — занимаетесь наукой.
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Статьи, учебники, доклады...
Сейчас трудиться много надо,
Чтоб без лукавства, без бравад
Иметь в науке результат!
При этом Вам завидуют красотки –
Для нас Вы элегантности пример.
Все гармонично в облике настолько,
Что позавидует любой Вам модельер.
До чего дошел прогресс!
До чего дошла наука!
Движет всем нано-процесс,
Вы же знаете, в чем штука!
И сидит мегаученый
За своим мезостолом,
Смотрит он в микроструктуру,
Дружит он с нанозерном!
Быть ученым очень сложно,
Нужно очень много знать,
Нужно обожать науку,
Чтобы сплавы улучшать!
Пусть труд идеи ваши воплощает,
Научной мысли молния пронзает!
Все достижения окупятся не раз,
С финансами крепчает Ваша связь.
Пусть не напрасны будут все искания,
Ресурсы вечны и надежны ожидания!
Тетяна МИРОНОВА,
професор кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовніра
Перейти до змісту

Володимиру Максимовичу Ахундову – 70
9 липня виповнилося 70 років Володимиру
Максимовичу Ахундову, професору кафедри прикладної
механіки Національної металургійної академії України,
доктору фізико-математичних наук.
В.М. Ахундов народився в станиці Фортечній
Сіверського району Краснодарського краю, але більша частина
дитинства та юності пройшли в станиці П'ятигорській. Ця
кубанська станиця розташована в мальовничих передгір'ях
Кавказу в районі Гарячого Ключа і знаменита тим, що на її
рубежах у 1942 році в запеклих боях був зупинений наступ
німецьких військ, які намагалися прорватися до Чорного моря.
У 1973 році закінчив Томський державний університет за
спеціальністю «Механіка». З 1974 по 1979 роки працював у
Запорізькому конструкторському бюро «Прогрес», займався
питаннями міцності турбореактивних двигунів, поведінки
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металевих деталей і вузлів при статичних і динамічних навантаженнях і температурних
впливах. Великий вплив на його становлення як фахівця з міцності зробив видатний учениймеханік І.А. Біргер, який того часу курирував питання міцності та надійності вітчизняних
авіадвигунів. У 1980 р. В.М. Ахундов переїхав до м. Дніпропетровська. Тут він займався
проблемами механіки великогабаритних шин, зумовленими необхідністю врахування великих
деформацій гумокордного матеріалу. Вступив до аспірантури Дніпропетровського інженернобудівельного інституту, де під керівництвом професора та заслуженого діяча науки і техніки
України А.П. Прусакова підготував і в 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему
«Геометрично і фізично нелінійні задачі механіки деформування шаруватих оболонок».
У 1992 році тодішній завідувач кафедри будівельної механіки професор І.А. Колесник
запросив В.М. Ахундова на роботу до НМетАУ. Тут Володимир Максимович послідовно
пройшов весь штатний шлях викладача вищого навчального закладу. Починав асистентом
(1992), доцент з 1995 р, з 2005 р професор кафедри. З його приходом до НМетАУ формується
новий науковий напрям – механіка композитних матеріалів і середовищ волокнистої будови
при великих деформаціях. У 1995 році В.М. Ахундов був обраний членом Нью-Йоркської
академії наук за цикл робіт, присвячених розробці математичних моделей армованих
волокнами оболонок при великих деформаціях та їх технологічних додатків.
У 2003 р. В.М. Ахундов захистив докторську дисертацію на тему «Завдання механіки
волокнистих композитів при великих деформаціях». Дисертація підбила підсумок роботи
автора зі створення дворівневої каркасної теорії волокнистих матеріалів і середовищ. Каркасна
теорія дозволяє разом із загальною картиною деформування середовища визначати її
внутрішні поля, дослідити питання руйнування і втрати внутрішньої стійкості, коли волокна
матеріалу середовища, що деформується, отримують локальні викривлення. Саме завдяки цій
роботі вітчизняній школі механіків належить пріоритет у створенні теорії деформування
волокнистих композитів і середовищ у разі кінцевих (великих) деформацій.
З 2004 року В.М. Ахундов очолив кафедру будівельної механіки. Завдяки його науковій і
педагогічної діяльності створювалися умови для подальшого поліпшення викладання
дисциплін кафедри, були розроблені нові навчальні програми, які відображають особливості
сучасного навчального процесу. У 2006 році при кафедрі будівельної механіки була створена
аспірантура за фахом 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла, яка є лише в деяких
провідних університетах країни. У 2010 році під керівництвом В.М. Ахундова була захищена
перша в академії дисертація з цієї спеціальності. У 2013 навчальному році Володимир
Максимович стає завідувачем кафедри теоретичної та будівельної механіки, яка об'єднала
однойменні кафедри НМетАУ; а в 2016 році вона отримує назву кафедри теоретичної механіки
та опору матеріалів. З 2017 року В.М. Ахундов обіймає посаду професора кафедри прикладної
механіки. Загалом його творчий доробок у вітчизняних та зарубіжних виданнях складає
близько 160 наукових робіт.
Володимир Максимович – людина високої організованості, цілеспрямованості та
відповідальності, оптиміст за природою, завжди готовий надати допомогу і підтримку
ближньому. У періоди завідування кафедрою йому вдавалося налаштувати співробітників на
злагоджену роботу в поєднанні з їх творчою активністю. Володимир Максимович –
інтелігентний і тактовний – має серед студентів репутацію висококваліфікованого та
доброзичливого викладача, його лекції дуже цікаві, часом навіть дуже непростий матеріал він
викладає захопливо та в дохідливій формі. А ще Володимир Максимович – прекрасний
чоловік, батько і дідусь.
За дорученням колективу кафедри прикладної механіки
Ірина НАУМОВА,
к.ф.-м.н., доцент
Перейти до змісту
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Олегу Юхимовичу Потапу – 60
Олег
Юхимович
Потап
народився
у
Дніпропетровську 12 серпня 1959 року. Його батько Юхим
Георгійович працював начальником технічного бюро на
комбайновому заводі, а мати Євдокія Гаврилівна –
старшим науковим співробітником кафедри хімічної
технології кераміки та вогнетривів металургійного
інституту. Змалку кмітливий юнак слухав розповіді батьків
про дивовижний світ металургійного виробництва. Тому
Олег після школи, яку закінчив із золотою медаллю, без
сумніву обрав металургію.
Закінчивши з відзнакою Дніпpопетpовський
металургійний інститут у 1981 році, він почав свій
трудовий шлях у лабораторії автоматизації дрібносортних
станів Інституту автоматизації чорної металургії наукововиробничого об’єднання «Дніпрочорметавтоматика».
З притаманними йому запалом і допитливістю
зайнявся дослідженням та розробкою систем автоматизації сортопрокатного виробництва. На
багатьох металургійних підприємствах побував молодий учений: на Далекому Сході та в
Узбекистані, на берегах північної Шексни та південного Дністра.
Спираючись на успішні результати впровадження низки систем автоматизації
обладнання на дрібносортних станах Криворізького та Череповецького металургійних
комбінатів, Молдавського, Узбецького та Далекосхідного металургійних заводів, Олег
Юхимович у 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та впровадження
раціональних процесів транспортування та гальмування термозміцненого прокату на
безперервних дрібносортних станах з метою збільшення випуску мірних пруткових виробів».
Набутий практичний досвід з автоматизації металургійного виробництва Олег
Юхимович вирішив застосувати у підготовці кадрів металургії. З 1992 року він починає
педагогічну діяльність на кафедрі автоматизації виробничих процесів НМетАУ – спочатку
доцентом, а з 2013 року – професором кафедри. Основним напрямком наукової діяльності
О. Ю. Потапа є дослідження та розробка систем контролю та управління процесами обробки
металу тиском.
Він – визнаний фахівець-педагог, чиї глибокі професійні знання, педагогічні здібності,
багатий життєвий досвід і особисті якості здобули повагу та авторитет колег і студентської
спільноти.
Олег Юхимович – провідний викладач кафедри з професійно-практичних дисциплін
підготовки фахівців зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Він
навчає студентів таких важливих та складних дисциплін, як «Системи управління зі штучним
інтелектом», «Проектування систем автоматизації» тощо.
У 2012 році О. Ю. Потап обійняв важливу посаду вченого секретаря вченої ради
НМетАУ. На цьому терені Олег Юхимович встиг багато зробити для підготовки науковопедагогічних кадрів, розробки нормативної бази академії, організації роботи вченої ради.
О. Ю. Потап веде напружену навчально-методичну роботу. Він є автором понад
130 наукових публікацій, серед яких 5 монографій, понад 20 навчальних посібників та майже
два десятки винаходів.
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Вражає широта наукових інтересів Олега Юхимовича. За останні 5 років він у
співавторстві оприлюднив монографії з автоматизації технологічних процесів на дрібносортних
прокатних станах; з аналізу інженерної підготовки в європейських та українських
університетах; зв’язку між інноваціями у галузі сталого розвитку та змістом вищої освіти.
О. Ю. Потап неодноразово брав участь у міжнародних проектах НМетАУ з провідними
університетами Франції, Бельгії, Італії, Швеції, Великої Британії та інших країн Європи. От і зараз
він спільно з колегами-викладачами академії є учасником виконання системного проекту
Erasmus+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво
університету – бізнесу – уряду у ЗВО» (EDUQAS).
За творчу працю Міністерство освіти і науки України нагородило О. Ю. Потапа знаком
«Відмінник освіти» та відзнакою «За наукові та освітні досягнення».
Олег Юхимович – вихована та інтелігентна людина з широкою ерудицією, різнобічно
розвинена особистість, визнаний професіонал. Він поєднує у собі принциповість та
доброзичливість, ретельність та глибину мислення.
Великий досвід і глибокі знання, творчий підхід до справи дозволили йому багато
зробити для розвитку кафедри автоматизації виробничих процесів, ефективної наукової
діяльності, підготовки спеціалістів з автоматизації, розвитку міжнародних зв'язків.
Лекції та заняття, які він проводить, відрізняє бажання дати студентам не тільки
необхідні знання, а й викликати в них інтерес до навчання та науково-дослідницької діяльності.
Студенти завжди відзначають Олега Юхимовича як викладача, який на високому методичному
рівні, у зрозумілій формі доводить навчальний матеріал. Він завжди має прекрасний контакт з
аудиторією і користується заслуженою любов'ю та повагою у студентів. А студентські наукові
роботи, написані під керівництвом О. Ю. Потапа, неодноразово удостоювалися дипломів
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт. Це все результат
витрачених зусиль, активної життєвої позиції, бажання працювати та тієї позитивної енергії, яку
відзначають усі колеги ювіляра.
Взагалі Олег Юхимович усе робить з максимальною віддачею. Навіть у своєму хобі –
геральдиці – він досяг професійного рівня. Він є автором не тільки геральдичного комплексу
НМетАУ включно з нагрудним знаком Премії ім. Л. Андрійченко, але й герба нашої області,
консультував і брав участь у створенні гербів міст області. І у цій царині Олег Юхимович здобув
визнання професіоналів, він є членом Українського геральдичного товариства (УГТ, м. Львів),
членом ради УГТ. У співавторстві із заступником директора з наукової роботи
Дніпропетровського національного музею ім. Д.І. Яворницького В.М. Бекетовою Олег
Юхимович видав книгу «Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та
муніципальних утворень». У виданні відображено історію адміністративно-територіальної
геральдики Дніпропетровської області з кінця XVIII століття й до наших днів. А ще О.Ю. Потап
має літературні доробки («Недитячі казки Пушкіна» та ін.).
Зважаючи на добрий гумор та жваву вдачу Олега Юхимовича, не можна уявити, що
йому виповнилося 60 років.
Колектив кафедри автоматизації виробничих процесів від усієї душі вітає Олега
Юхимовича з днем народження! Прийміть найщиріші побажання доброго здоров'я,
невичерпної життєлюбності, енергії та оптимізму, сімейного щастя і благополуччя. Нехай
талант та ерудиція ведуть Вас до нових творчих злетів у науково-педагогічній діяльності та
багатьох років плідної праці у нашій рідній академії!
КОЛЕГИ
Перейти до змісту
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Єдина жінка-доцент кафедри ОМТ
З чого починається кафедра? У сучасних реаліях кафедра починається з
профорієнтаційної роботи, тобто з роботи зі школярами та абітурієнтами. І дуже важливим є
те, хто саме на кафедрі відповідає за цей напрям роботи. Тому що саме ця людина першою
контактує з майбутніми студентами та їхніми батьками, і саме за підсумками спілкування з нею
абітурієнт формує своє перше уявлення про кафедру та академію. Кафедрі обробки металів
тиском у цьому плані пощастило: питаннями роботи з абітурієнтами на кафедрі опікується
доцент Ольга Михайлівна Кузьміна.
Ольга Михайлівна прийшла працювати на кафедру в
середині 90-х років, вже маючи досвід роботи за фахом.
Починаючи з цього моменту Ольга Михайлівна працювала на
кафедрі інженером, керівником комп’ютерного центру,
асистентом. Після закінчення аспірантури та захисту в 2007 році
кандидатської дисертації працює доцентом. Слід сказати про те,
що
вищу
освіту
Ольга
Михайлівна
отримала
в
Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті і за фахом
вона інженер-хімік-технолог. Як ви розумієте, ця спеціальність
“трошки” відрізняється від обробки металів тиском. Однак
завдяки наполегливій праці та цілеспрямованості Ольга
Михайлівна підготувала та в найкоротші терміни захистила
кандидатську дисертацію з технології кування титанових
поковок. За цей час Ольга Михайлівна отримала знаний досвід та здобула авторитет у колі
фахівців з обробки металів тиском і завдяки цьому легко подолала конкурсні процедури та
стала першою (і поки що єдиною) жінкою – доцентом на кафедрі ОМТ.
Ольга Михайлівна є дуже
різнобічною
та
талановитою
людиною: чудова мати, гарний друг,
привітна господиня, волонтерка,
поет, музикантка та спортсменка.
Також Ольга Михайлівна вже багато
років опікується долею бездомних
тварин: завдяки їй багатьом
собакам та кошенятам “з вулиці”
врятовано життя та знайдено дім.
Ми всі знаємо та цінуємо
Ольгу Михайлівну як добру, чуйну,
життєрадісну та завжди тактовну
людину, а також як кваліфікованого,
креативного, сумлінного та принципового науковця та педагога. Працювати з нею завжди
легко, спокійно та цікаво. Наразі Ольга Михайлівна виконує на кафедрі значну частину
організаційної роботи, пов’язану із зовнішніми зв’язками кафедри: профорієнтаційна та
агітаційна робота, організація практик та дипломування студентів, забезпечення контенту
сторінок кафедри на сайті академії та в соціальних мережах, та інше. Також вона є вченим
секретарем ради факультету матеріалознавства і обробки металів.
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12 серпня Ольга Михайлівна відсвяткувала свій ювілей, з чим ми її щиро вітаємо!
Бажаємо Ользі Михайлівні міцного здоров’я, енергійності на довгі роки, подальших успіхів у
роботі, творчого натхнення та людського щастя.
За дорученням колективу кафедри обробки
металів тиском ім. академіка О. Чекмарьова
Андрій САМСОНЕНКО,
доцент кафедри
Перейти до змісту

СПОРТИВНІ НОВИНИ
Карате
24-25 серпня 2019 р. в м. Дубліні (Ірландія) проходив
V Чемпіонат світу з карате JKS. У складі збірної команди
України виступала викладач кафедри фізичного виховання
заслужений
майстер
спорту
України
Олександра
Олександрівна Єланська. У запеклій боротьбі вона змогла
виграти дві срібні нагороди – в особистому куміте та
командному
куміте.
Поздоровляємо
Олександру
Олександрівну з високими спортивними досягненнями та
бажаємо подальших успішних виступів.
Валерій ХАДЖИНОВ,
завідувач кафедри фізичного виховання
Перейти до змісту

Дзюдо

Вітаємо Дмитра Мартинова, студента групи
МВ01-16, який став чемпіоном області з дзюдо!
Бажаємо йому подальших успіхів.

Кафедра фізичного виховання
Перейти до змісту
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Студенти НМетАУ у всеукраїнському флешмобі
Щороку 20 вересня весь світ відзначає Міжнародний день студентського спорту. Це
свято було започатковано 2015 року в Парижі рішенням Генеральної конференції UNESCO за
ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). З 2017 року це свято
відзначають у всіх закладах вищої освіти України. Цього дня по всій країні проводяться масові
спортивні змагання в навчальних закладах, зустрічі студентів з видатними спортсменами,
майстер-класи з популярних видів спорту. До участі у цих заходах залучаються спортивні
федерації з видів спорту, видатні спортсмени, представники рад студентського
самоврядування, ветерани спорту.
Цього року до Міжнародного дня студентського спорту проводився всеукраїнський
флеш-моб "JumpSquats" (стрибки з напівприсяду) та змагання з відтискання від підлоги у
юнаків та дівчат.
У Дніпрі свято традиційно проводиться на площі перед Палацом студентів у парку ім.
Т.Г. Шевченка. Свої команди виставили всі заклади вищої освіти міста. У змаганнях взяли
участь 15 студентів нашої академії. Другий рік поспіль чемпіоном міста з відтискання від
підлоги став студент групи МН01-17-2 Олександр Гаврилюк. Він віджався 90 разів!

А в місті Полтаві на спортивній базі Полтавського технічного університету проходило
Всеукраїнське свято студентів, на якому нагороджувалися переможці та призери Універсіади
2018-2019 навчального року. Приємно відзначити відмінний виступ студентів-спортсменів
Національної металургійної академії України, які посіли підсумкове III місце у
Всеукраїнському заліку 14-ої Літньої універсіади України з нагородженням Почесною
грамотою та Кубком! Вітаємо нашу академію, кафедру фізичного виховання і спортивний
клуб академії з цим успіхом!
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Сподіваємося що й надалі студенти нашої академії будуть брати участь у різних
фізкультурно-спортивних заходах, що сприятиме формуванню у молодого покоління
фізичного та морального здоров’я.
Наталія ЧЕКМАРЬОВА,
доцент кафедри фізичного виховання,
Сергій БЕЗДЄНЄЖНИХ,
старший викладач кафедри фізичного виховання
Фото авторів
Перейти до змісту
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ВІДЛУННЯ ЛІТА
Міжнародне визнання
Ректорат НМетАУ повідомляє, що у серпні цього року завідувач кафедри металургії
чавуну професор Аркадій Костянтинович Тараканов отримав з Китаю таке посвідчення.

Переклад:
Професор Тараканов Аркадій:
Цим призначаємо Вас консультантом з питань науки та технології уряду району Лочжуан
міста Ліньї.
Народний уряд району Лочжуан, м. Ліньї
Серпень 2019
Вітаємо Аркадія Костянтиновича з міжнародним визнанням!
Примітка: Місто Ліньї провінції Шаньдун входить до 10 найкращих для комерції міст Китаю
(Вікіпедія).
Юрій ПРОЙДАК,
проректор з наукової роботи, д.т.н., професор
Перейти до змісту

Рай має пахнути домом…
Усі ми живемо у світі певних стереотипів. Поясню на прикладі. Коли я промовляю
слово Івано-Франківськ, одразу виникає асоціація з неквапливим побутом, філіжанкою кави
та Карпатськими горами. Якщо ж вимовити слово Дніпро, то уява буде дещо
дезорієнтованою. З одного боку, – це найбільша річка в Україні, а з іншого, – потужний
фінансовий та промисловий центр, місто, що стоїть на обох берегах головної річки України,
саме у тому місці, де за козацьких часів починалися славетні Дніпрові пороги. Та напевно,
мешканці цих двох міст не зовсім погодяться з такою спрощеною картиною асоціацій. Івано22
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Франківськ, напевно, може похизуватися й іншими своїми принадами, так само, як і Дніпро є
не лише містом фінансистів та промисловців. Культурне життя у цих містах є достатньо
різноманітним. Щодо нашого міста цю тезу підтверджує строката стрічка Фейсбуку, афіші на
театральних тумбах у середмісті та розгалужена бібліотечна мережа. Саме про події у
середовищі книголюбів надалі й піде мова.
Тож наше місто останніми роками все активніше заявляє про себе як про певний
осередок культури, зокрема читацької. Свідченням цього можна вважати організацію й
проведення на базі Дніпровської міської бібліотеки Всеукраїнського літературного конкурсу
та фестивалю прозових українськомовних видань «DNIPRO-BOOK-FEST», який відбувається
ось уже другий рік поспіль. Ідейною натхненницею та активним співорганізатором цього
заходу є дніпровська письменниця Ольга Рєпіна.
Програма фестивалю передбачає особисте спілкування колег-письменників, круглі
столи на актуальні теми щодо літературної творчості, автограф-сесії та цікаву екскурсійну
програму. Географія учасників охоплює всю Україну – понад тридцять міст та містечок – та
відлунює за її кордони до Словенії, Італії, Польщі… І це лише за два роки роботи фестивалю!
Маю бажання познайомити читачів нашої газети з однією з постійних учасниць цього
літературного заходу, нашою колежанкою панею Марією Ткачівською.
Рідне місто пані Марії – Івано-Франківськ. З дитинства вона мала схильність до
вивчення іноземних мов, тому й навчалась у школі з поглибленим вивченням німецької. Це,
власне, й визначило подальшу професійну долю: навчання на філфаці у Чернівцях, потім
викладацька праця у гірській школі-інтернаті, технікумі й нарешті з 1990-го року – на кафедрі
німецької філології Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Нині пані Марія є
завідувачкою кафедри іноземних мов і перекладу цього ж університету.
У царині літературної творчості пані Марія є авторкою декількох збірок поезії, романів
та творів для дітей. Німецькомовні читачі на «ура» сприйняли її книгу «Die Ukraine von A bis Z».

Ідейна натхненниця літературного конкурсу та фестивалю «DNIPRO-BOOK-FEST»
Ольга Рєпіна та письменниця Марія Ткачівська
Невтомна праця на літературній ниві не залишилася непоміченою шанувальниками
красного слова. Це підтверджують нагороди, які отримали твори письменниці на
Міжнародних конкурсах, починаючи з 2006-го року.
Пані Марія неабияк прискіпливо ставиться до роботи зі словом. Тож мова в її творах
виблискує в усій своїй красі. Певного місцевого колориту додають діалектизми, які авторка
майстерно вкладає в репліки персонажів.
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Тематика романів Марії Ткачівської досить різноманітна, але твори читаються легко,
що зайвий раз підтверджує майстерність авторки. Я особисто з цікавістю прочитав її романи
«Я і мій Дон Жуан» та «Тримайся за повітря». Кожен з цих творів має свою родзинку,
перемежований тонким гумором та самоіронією. Також твори авторки насичені життєвими
максимами, непростими світоглядними питаннями, які раз по раз виникають перед
головними героями. Одна з таких максим винесена у заголовок цієї статті.

Пані Марія люб’язно надала два свої останні романи «Голос перепілки» та «Тримайся
за повітря» у дарунок для читачів нашої бібліотеки. Тож я з приємністю передаю ці
примірники і бажаю нашим викладачам та студентам приємного читання творів сучасної
української авторки.
Микола МИРОНЕНКО,
доцент кафедри менеджменту, к.т.н.
Перейти до змісту

9 ВЕРЕСНЯ – 250 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА
ПЕТРОВИЧА КОТЛЯРЕВСЬКОГО (1769 – 1838)
Тематична виставка в бібліотеці НМетАУ
Культурно-просвітницький відділ бібліотеки НМетАУ (завідувачка М.М. Онуфрієнко)
підготував виставку творів знакової постаті української літератури Івана Петровича
Котляревського до 250-річчя від дня його народження. Виставка знаходиться на абонементі
художньої літератури.
Іван Петрович Котляревський – український письменник, поет, драматург, зачинатель
сучасної української літератури, громадський діяч. Творчість Котляревського має
основоположне значення в історії становлення нової української літературної мови. Його
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поема «Енеїда» стала першим твором нової
української
літератури,
написаним
народною мовою. Взявши за основу
сюжетну канву однойменної поеми
Вергілія, Котляревський у традиціях
давнього українського бурлеску створив
свій оригінальний художній твір. У поемі
автор відтворив різні сторони життя
українського суспільства другої половини
18 століття. Національне забарвлення і
співчуття до долі простого народу зумовили
великий успіх «Енеїди» серед сучасників. У
1819 р. І.П. Котляревський написав для
Полтавського театру п'єсу «Наталка
Полтавка» і водевіль «Москаль-чарівник», які стали основою започаткування нової української
драматургії. Творчість Котляревського високо цінував Т. Шевченко. Поет у 1838 р. написав вірш
«На вічну пам'ять Котляревському», в якому підносив Котляревського як національного співця
та прославляв як творця безсмертної «Енеїди». М. Коцюбинський, характеризуючи роль
І. П. Котляревського в розвитку української культури, підкреслив, що «занедбане й закинуте під
сільську стріху слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову … і голосно залунало по широких
світах» із його творів. Котляревський сприяв викупові з кріпацтва визначного українського
актора Михайла Щепкіна.
З використанням матеріалів з мережі Інтернет
Перейти до змісту

ІСТОРІЯ НМетАУ В ОБЛИЧЧЯХ
До 100-річчя від дня народження Б.П. Бельгольського
(1919 – 1994)
Б. П. Бельгольський: вчений і людина
Науковий принцип історизму вимагає не замовчувати,
не забувати про внесок попередників і вчителів у
формування і розвиток науки. Одним із великих учителів у
галузі організації, планування та економіки металургійних
підприємств є Борис Петрович Бельгольський, представник
повоєнної та постіндустріальної вітчизняної організаційноекономічної науки.
Борис Петрович зробив значний особистий внесок у
подальший розвиток науки, сформувавши в 1990-х роках
новий науковий напрям у плануванні та організації
прокатного виробництва з урахуванням роботи суміжних з
ним виробництв та галузей промисловості.
Б.П. Бельгольський надавав великого значення
прямим і зворотнім зв'язкам науки і виробництва. Всебічні,
глибокі, ґрунтовні знання теорії та практики прокатного й
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усіх суміжних з ним виробництв і галузей промисловості на всіх етапах життєвого циклу
підприємства закономірно дозволили йому сформувати новий науковий напрям. Він заклав
основи комплексного системного підходу та аналізу в металургії, розглядаючи як об'єкт
дослідження єдину систему прокатних станів країни з оптимізацією їх завантаження за
критерієм максимальної ефективності роботи. Організаційні резерви, виявлені в його
особистих дослідженнях, забезпечили значне підвищення ефективності прокатного
виробництва в металургійній промисловості та в металургійному комплексі машинобудівних
підприємств країни. Оригінальними на той час були також науково-дослідницькі роботи з
мережевого планування та управління ремонтами металургійного обладнання, що
проводилися під керівництвом Бориса Петровича та були реалізовані на підприємствах та у
ремонтних організаціях.
Наукові дослідження професора Б. П. Бельгольського були повністю відображені в
навчальному процесі. На їх основі створювалося та модернізувалося навчально-методичне
забезпечення дисциплін, що викладалися кафедрами факультету.
Бориса Петровича як вченого і людину вирізняло бажання постійно підтримувати
ділові та дружні стосунки із засновниками наукових шкіл споріднених університетів:
С.С. Аптекарем, Н.П. Банним, В.В. Глуховим, Л.А. Коноваловим, О.Ф. Метсом, В.А. Роменцем,
К.А. Штецом, Ф.І. Щепіловим та ін., а також з М.Г. Чумаченком.
Тісні контакти та взаємовигідне співробітництво відбувалися з центральними та
галузевими органами і галузевою наукою: міністерствами чорної металургії та середньої й
вищої освіти, науково-дослідницькими інститутами чорної металургії та трубної
промисловості, державними проєктними інститутами тощо. Крім своїх зв'язків з галузевою
та університетською, наш учитель завжди цікавився академічною наукою. Він із
задоволенням і незаперечною користю стажувався в Інституті економіки промисловості
України та у його Дніпропетровському відділенні з управління якістю металопродукції.
Борис Петрович брав активну участь у роботі Методичної комісії міністерства освіти з
економічних спеціальностей металургійних та політехнічних університетів. Він завжди вносив
конструктивні пропозиції щодо удосконалення структури і змісту навчальних планів та
типових програм дисциплін, при обговоренні яких використовувалися переважно методи
мозкового штурму і кращий досвід випускових кафедр університетів країни. Співробітники
кафедри пам'ятають про його наполегливі вимоги цікавитися кращим досвідом у галузях
технології, організації, планування та управління виробництвом для практичного
використання в навчальному процесі.
Б. П. Бельгольський – організатор та координатор наукової діяльності. Перший досвід
керівництва й управління та організаційних умінь і навичок, як і почуття особистої
відповідальності, майже після студентства він отримав на фронтах Другої світової війни. Це
стало в пригоді для нього в організації та безпосередньому керівництві науковими
колективами кафедри, факультету, створеної та очолюваної ним Галузевої лабораторії
наукової організації праці та управління Міністерства металургійної промисловості України. З
його ініціативи, за його підтримки та під його науково-методичним керівництвом у нашому
ВНЗ було створено Міжкафедральну лабораторію інженерної творчості. Значну частку
персоналу у ній склали професори та доценти кафедри організації та планування
виробництва (за сумісництвом).
Під керівництвом професора Б.П. Бельгольського на факультеті відкрилися три нові
спеціальності: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
та «Облік і аудит». Борис Петрович розробив та викладав курс «Основи наукових
досліджень». Він завжди приділяв велику увагу організації студентської науки на кафедрі та
факультеті, залучаючи здібних студентів до участі в науково-дослідницькій роботі,
забезпечуючи їх робочими місцями на період виробничої та переддипломної практик.
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Борис Петрович – не тільки організатор та координатор науки, а й її популяризатор.
Він зробив вагомий внесок у просвітницьку діяльність і всіляко залучав до неї провідних
співробітників кафедри та факультету. Як людина з твердою та активною життєвою позицією
він був природженим просвітителем і популяризатором науки. Він щедро ділився своїми
накопиченими багатосторонніми глибокими знаннями і багатим досвідом з колегами,
заводськими працівниками, аспірантами та студентами.
Друга половина ХХ століття
ознаменувалася
багатьма
економічними
реформами
та
експериментами, які вимагали не
тільки наукового та методичного їх
супроводження, а й необхідності
оволодіння новими організаційними,
економічними та управлінськими
знаннями для робітників інженернотехнічних служб підприємств і
установ. Під керівництвом і за
безпосередньою
участю
Бориса
Петровича
викладачі
кафедри
створили методичне забезпечення та
читали лекції на підприємствах
Дніпропетровської області, в Інституті підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів
чорної металургії. Професор Б.П. Бельгольський також був головою Ревізійної комісії
українського республіканського науково-технічного товариства металургійної промисловості.
Він активно залучав співробітників кафедри до громадської роботи з народного контролю на
металургійних підприємствах міста.
Борис Петрович завжди був на передньому краї інновацій, його відрізняли:
 відданість системному підходу при розгляді об'єкта та предмета дослідження;
 глибина досліджень щодо активізації інженерної праці;
 філософська спрямованість матеріалу, що викладається, яка дозволяє забезпечувати
фундаментальність у підготовці фахівців;
 проблемне викладання лекцій з реальними прикладами з практики та конкретними
пропозиціями щодо вдосконалення металургійного виробництва та управлінських
функцій;
 лідерство в розробці та впровадженні передових активних методів навчання та
інноваційних технологій у викладанні;
 оригінальна, у вигляді бесіди, методика приймання іспиту у студентів, елементи якої
можуть будуть корисними для доповнення поточного тестового контролю знань;
 здатність об'єктивно оцінювати опоновані дисертації та автореферати, рецензовані
підручники, звіти з НДР, наукові статті тощо, за що Борис Петрович завжди був
затребуваним членом багатьох наукових рад, редакцій провідних журналів і видань,
організаційних комітетів наукових конференцій.
За ініціативою та активною участю професора Б.П. Бельгольського була розроблена,
створена та оснащена предметна аудиторія 418, яка з цілковитою підставою повинна носити
ім'я її творця. Крім того, було б корисно перевидати його основні труди з організації
виробництва, методології наукових досліджень та інженерної творчості, які не втратили своєї
актуальності й донині.
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Борис Петрович Бельгольський протягом усього свого наукового, виробничого,
педагогічного та громадського життя був пов'язаний з колегами узами тісної співпраці та
професійної дружби. Він є для нас зразком мудрості, толерантності, самовідданого і вірного
служіння улюбленій справі, високого професіоналізму і скромності.
Ніна ШПАНКОВСЬКА,
Почесний професор НМетАУ,
Григорета КОРОЛЬ,
професор кафедри обліку і аудиту
Перейти до змісту

Наш Учитель та Керівник
4 серпня 2019 року ми відзначали ювілейну дату – 100-річчя від дня народження
вельмишановного доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту
Бориса Петровича Бельгольського.
Охопивши споминами такий
значний період, ми, його учні та
колеги, впевнено усвідомлюємо, з
якою
великою,
талановитою,
неординарною людиною в різні роки
працювали поряд. Серед нас Борис
Петрович був звичайною і разом з тим
унікальною людиною. У відносинах з
людьми йому була притаманна ціла
сукупність чудових якостей: завжди
спокійний, чуйне та уважне ставлення,
тактовність, чесність і справедливість,
скромність. Він був до усіх однаково
доброзичливим,
але
твердим
і
вимогливим; надзвичайно вдумливим і відповідальним за прийняті рішення Особливо
запам’яталася його спроможність вибачитися перед підлеглим, якщо він усвідомлював свою
неправоту. Борис Петрович завжди знаходив порозуміння, загальні інтереси та заняття з
молоддю; не помічав різниці у віці з молодими колегами, ставив кожного на один
приступець із собою. Ніколи не повчав, він навчав! Навчанням було все: присутність у
кабінеті в очікуванні необхідного підпису; екзамени, які затягувались іноді до пізнього
вечора; спільні мандрівки та ін. Навколо Бориса Петровича завжди були інтелектуальний дух
і добра атмосфера.
«Все для людей, для молоді і нічого для себе» – такий заповіт надала сину рідна мати,
вчителька середньої школи, і це стало його духовним принципом.
Борис Петрович бажав бути затребуваним суспільством, мав внутрішню свободу,
свободу творчості. Це дало свої результати. Він став відомим ученим, визнаним педагогом,
ефективним організатором, зразковим керівником. Однак життєвій шлях до успіху, до
наукових перемог був непростим, як і у всього його покоління.
У 1936 – 1941 рр. Борис Бельгольський – студент престижного на Придніпров’ї вищого
навчального закладу (тоді ДМетІ). По закінченні його у 1941-му за фахом «Економіка,
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організація та планування металургійної промисловості» направляється на Магнітку старшим
економістом планового відділу. Але вже йде війна, і з січня 1942 року Борис Петрович на
фронті. Почав рядовим стрільцем, закінчив у березні 1946-го командиром мінометного
взводу Білоруського фронту. Брав участь і має медалі «За визволення Варшави», «За
перемогу над Німеччиною», а також «За відвагу» та ін. Нагороджений орденом Вітчизняної
війни І ступеня.
Після війни трудовий шлях Борис Петрович продовжив на рідній кафедрі – кафедрі
організації та планування виробництва ДМетІ (з 1993 року кафедра менеджменту), почавши
з посади молодшого наукового співробітника (1946 – 1948), а згодом ставши асистентом
(1948 – 1951), старшим викладачем кафедри (1951 – 1955).
У 1954 р. Б.П. Бельгольський захищає дисертацію по кафедрі обробки металів тиском
(ОМТ) та отримує науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1955 році отримує посаду, а в
1956 – звання доцента кафедри організації та планування виробництва. З кафедрою ОМТ
продовжував співробітництво все творче життя. У 1957 – 1959 рр. очолює економічний
факультет на посаді декана. З 1965 по 1994 рік (до самої кончини) Борис Петрович
Бельгольський – завідувач кафедри.
Під керівництвом Бориса Петровича у 1965 році на кафедрі була відкрита очна
аспірантура, у 1968 році створена галузева дослідницька лабораторія наукової праці і
управління (НОП і У).
За роки завідування Б.П. Бельгольський, продовжуючи традиції попередніх
завідувачів (Е.С. Глікмана та І.О. Медведєва), сформував потужну школу з організації та
планування металургійного виробництва, яка стала однією з кращих в країні. Йому вдалося
створити колектив дослідників та викладачів, здатний розв’язувати актуальні для галузі
проблеми організаційно-економічного характеру і навчати студентів на сучасному рівні.
Розвиток теорії та практики управління й процесу навчання здійснювалися одночасно.
У 1981 році Борис Петрович захистив докторську дисертацію та отримав науковий
ступінь доктора економічних наук. У 1982 році був затверджений у званні професора.
Головний науковий інтерес Бельгольського Б.П. був пов'язаний з розробкою
методологічних засад і практичним розв’язанням організаційних проблем у прокатному
виробництві. Це були питання, пов’язані із забезпеченням оптимального завантаження
прокатних станів, ритмічної роботи взаємопов’язаних цехів на підставі регламентації всіх
елементів виробничого процесу та закріпленні його в графіках, інструкціях тощо.
Поряд з роботами з удосконалення виробничих процесів виконувалися дослідження з
наукової організації праці, її нормування, мотивації. Борис Петрович ініціював нові актуальні
напрямки досліджень та з великою увагою й інтересом ставився до робіт, які проводилися
науковцями кафедри. Це були роботи з розробки нової системи планування та економічного
стимулювання, впровадження методів МПУ (мережевого планування та управління) у процес
управління капітальними ремонтами агрегатів, проведення фізіологічних досліджень для
обґрунтування раціональних режимів праці та відпочинку робочих окремих професій,
удосконалення оперативного планування на металургійних підприємствах на підставі
економіко-математичного моделювання, розробки проєктів організації робочих місць на
підставі ергономічних досліджень та ін. Окремими напрямками стали дослідження з
активізації творчої діяльності, а також соціологічні дослідження.
Під керівництвом Б.П. Бельгольського захистили кандидатські дисертації близько
20 аспірантів та здобувачів.
На підставі наукових досліджень народжувалися нові навчальні курси, які
викладалися студентам на лекціях та на сторінках підручників. Борис Петрович є автором та
співавтором понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі
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13 підручників, за якими навчались усі студенти економічних спеціальностей. Його лекції
завжди були не написаними ще підручниками.
Пишаємося, що були його учнями та мали честь спільно працювати. Мріємо, щоб ім’я
його ніколи не було забуто.
Наталія ВИШИНСЬКА,
Євгенія МАМОНТОВА,
учениці та колеги Б.П. Бельгольського
Перейти до змісту

Велич Мудрості
Прекрасною та відмітною рисою справжніх українських радянських інтелігентів була
абсолютна відсутність будь-якого чванства, зарозумілості та «зірковості», хоча їх людським
якостям, науковим і прикладним розробкам можуть позаздрити багато які сучасні корифеї.
Борис Петрович Бельгольский був саме таким Інтелігентом – Інтелігентом з великої літери –
скромним подвижником і великим мудрецем. У ньому було щось таке, чим Бог обдаровує
лише небагатьох, і розпоряджаються вони цим даром дуже дбайливо, і розвивають його
обережно і наполегливо, віддаючи безкорисливо тим, хто поруч. В атеїстичному світі ця божа
аура притягувала до Бориса Петровича незримими нитками добра і справедливості.
Я був одним з його студентів, але відчував себе на рівних з ним. І не тому, що був
рівним з ним знаннями, інтелектом, досвідом. Цього не було і бути не могло. Просто я
відчував до себе людську повагу, доброту принциповості і турботливу вимогливість до
становлення моєї особистості. Я вчився за підручниками Бориса Петровича, слухав його
лекції. Добре їх пам'ятаю, досі зберігаю конспекти. Добре пам'ятаю бесіди з ним, його
життєві поради мені як студенту, а пізніше – як молодому викладачеві, його просте і
проникливе «Ти». Але не менш важливим, а, може, й головним вважаю майже містичне і
невимовне словами Щось, яке живе в моєму серці і заспокоює душу. На життєвому шляху
вченого і викладача я прийняв його естафету, і велич його людської і людяної мудрості
назавжди залишиться для мене дороговказом.
Віктор ТАРАСЕВИЧ,
завідувач кафедри міжнародної економіки,
політичної економії та управління, д.е.н., професор
Перейти до змісту

До 80-річчя від дня народження В.П. Усачова
(1939 – 2008)
Цього року нашому однокашнику, відомому фахівцю в галузі механічного обладнання
заводів чорної металургії, висококваліфікованому викладачу, доброзичливому вихователю
студентської молоді, відповідальному працівнику вищої освіти, нарешті хорошому нашому
товаришу Володимиру Петровичу Усачову мало б виповнитися 80 років.
Володимир Петрович народився 20 червня 1939 року в м. Багатолі Красноярського
краю. У 1956 році закінчив середню школу в м. Жмеринці Вінницької області, куди переїхали
його батьки.
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Трудове життя В.П. Усачова починається одночасно зі вступом у 1956 році до
Дніпропетровського металургійного інституту на механічний факультет (група МЗ-56), де він
отримав спеціальність інженера-механіка заводів чорної та кольорової металургії, яка стала
основою його життєвої діяльності. Після закінчення інституту в 1961 році за розподілом
працював у Харківському інституті «Гіпросталь».
Добра інститутська підготовка, наполеглива
робота та цілеспрямованість забезпечили йому вступ
у 1964 році до аспірантури в Дніпропетровському
металургійному інституті на кафедрі механічного
обладнання, яку він закінчив у 1967 році. Молодий,
енергійний і відповідальний науковий спеціаліст був
направлений асистентом кафедри механічного
обладнання Криворізького вечірнього факультету
ДМетІ. За рік він успішно захистив дисертацію і в 1970
році отримав учене звання доцента.
За час роботи в Кривому Розі Володимир
Петрович зарекомендував себе висококваліфікованим
педагогом і спеціалістом в галузі механічного
обладнання металургійних заводів. Під його
керівництвом на факультеті була організована сучасна
лабораторія механічного обладнання металургійних
заводів. Паралельно він керував виконанням науководослідних робіт. З січня 1972 року Володимир
Петрович Усачов був обраний завідувачем кафедри технічної механіки. Під його
керівництвом кафедра отримала значний розвиток навчально-методичної та виховної
роботи зі студентами.
У серпні 1977 року Володимир Петрович повернувся до Дніпропетровського
металургійного інституту і працював доцентом кафедри машин та агрегатів металургійного
виробництва. Керував аспірантурою, випустив трьох кандидатів технічних наук, опублікував
монографію в 2-х томах і значну кількість наукових робіт, виступав на наукових конференціях
різного рівня. За цю роботу в 1994 році йому було присвоєно вчене звання професора.
У 1996 році Володимир Петрович Усачов виконував обов’язки завідувача кафедри
машин та агрегатів металургійного виробництва.
Володимир Петрович був прекрасним сім’янином. Він виховав двох дітей – доньку і
сина.
Володимира Петровича Усачова відрізняла висока працездатність, відданість справі,
принциповість та порядність. Ці якості принесли йому авторитет і повагу всіх, хто з ним
спілкувався. Пам’ять про цю чудову людину буде жити в серцях його колег, учнів і
одногрупників.
За дорученням випускників групи МЗ-56 ДМетІ
Віктор НАЗАРЕЦЬ,
завідувач кафедри колісних та
гусеничних транспортних засобів
Перейти до змісту
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ПАМ’ЯТАЄ
Пам'яті Ю.П. Шарова
Рік тому, 17 липня 2018 року після тяжкої хвороби пішов з життя Юрій Павлович
Шаров. Йому було лише 70. Він дуже хотів жити та працювати. Боровся за життя нестямно,
але хвороба перемогла.
Ю.П. Шаров був нашим студентом (1966 –
1971 рр.). Блискучим студентом.
Після
закінчення
інституту,
отримавши
кваліфікацію
«Інженер-економіст»
за
фахом
«Економіка
та
організація
металургійної
промисловості», був рекомендований на наукову
роботу на кафедрі організації та планування
виробництва, де працював з 1971 по 1994 рік на
посадах інженера, старшого інженера, старшого
наукового співробітника науково-дослідного сектору,
асистента, доцента кафедри організації та планування
виробництва, а потім і заступника завідувача кафедри.
У 1993 р. за ініціативою Ю.П. Шарова кафедра була
перейменована на кафедру менеджменту.
За час праці на кафедрі підготував та захистив
дисертацію, отримавши у 1979 році науковий ступінь
кандидата економічних наук та у 1982 році – вчене
звання доцента.
Ю.П. Шаров був гідним учнем і продовжувачем діяльності своїх великих вчителів
(Е.С Глікмана, Б.П. Бельгольського, І.О. Медведєва, Ю.П. Зайцева та ін.) з розв’язання
організаційних проблем металургійного виробництва, розвитку загальних засад науки
управління та поліпшення підготовки інженерів-економістів. Його внесок у розвиток
теоретичного, науково-методичного, організаційного потенціалу кафедри важко
переоцінити.
З 1994 року Ю. П. Шаров почав працювати в Дніпропетровській філії Інституту
державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, який
згодом став Дніпропетровською філією Української академії державного управління при
Президентові України, а з 2001 року – Дніпропетровським регіональним інститутом
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України на посадах завідувача кафедри, заступника директора інституту, а з 2002 по 2010 рік
на посаді першого заступника директора інституту, поєднуючи роботу заступника із
завідуванням кафедрою менеджменту та управління проектами інституту.
У 2002 році Ю. П. Шаров захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні
засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті» та в 2002 році отримав
учене звання професора.
Ю. П. Шаров був талановитим ученим-практиком, активним учасником процесу
створення, становлення й розвитку в Україні освітньої та наукової галузей «Державне
управління». Він був першим в Україні доктором наук з державного управління зі
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спеціальності «Місцеве самоврядування». Його з цілковитою підставою вважають
засновником української наукової школи з муніципального менеджменту та одним із
провідних українських фахівців зі стратегічного планування в публічному управлінні.
Під керівництвом Ю.П. Шарова захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління, 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління, 2 – на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук.
Ю.П. Шаров є автором понад 300 наукових та навчально-методичних праць, у тому
числі 9 монографій, близько 30 навчальних посібників та підручників, з них 5-з грифом МОН
України.
За результатами виконання науково-дослідних робіт відбулося поетапне становлення
наукової школи професора Ю.П. Шарова:
 2000 – 2005 рр. – формування теоретико-методологічних та науково-прикладних
засад стратегічного планування в муніципальному менеджменті;
 2006 – 2008 рр. – подальше відпрацювання науково-прикладних питань
муніципального менеджменту та маркетингу, зокрема, в напрямах застосування
корпоративних підходів у місцевому самоврядуванні, створення методологічних
засад розробки систем управління якістю і надання якісних публічних послуг;
 з 2009 року до останнього часу – науково-методичне забезпечення реалізації
концепцій New Рublik Маnаgement та управління інноваційним розвитком
територіальних громад в Україні.
За багаторічну сумлінну працю та внесок у розвиток науки державного управління
Ю.П. Шаров нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.),
Почесною грамотою Головного управління державної служби України (2003 р.), нагрудним
знаком Головного управління державної служби України «За сумлінну працю» (2007 р.),
Почесним знаком Дніпропетровської міської ради «За заслуги перед містом» (2008 р.),
Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради (2011 р.), Почесною грамотою
Національної служби посередництва і примирення (2016 р.).
24 серпня 2012 р. Ю.П. Шарову було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч
науки і техніки України».
Ю.П. Шаров був Учителем з великої літери і дуже цікавою людиною. Учні (студенти,
слухачі, аспіранти, здобувачі) його обожнювали, ним пишалися, разом з ним росли та
змінювалися. Високий інтелект, приголомшливий гумор, артистизм, зовнішня елегантність,
особлива манера стосунків приваблювали та підкорювали. Увага та любов були взаємними.
Він любив життя в усьому його різноманітті: праця, дім, спорт, подорожі, гори, рибалка,
друзі, дача. Був жадібним до життя.
На рідній кафедрі менеджменту у НМетАУ він продовжував працювати професором за
сумісництвом до 2013 року.
Пам’ять про Юрія Павловича залишиться в наших серцях, в серцях всіх його друзів,
колег, учнів, в його справах та в історії нашої кафедри. Світла пам’ять Юрію Павловичу!
Колектив кафедри менеджменту
Перейти до змісту
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ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ!
Починаючи навчальний рік


Навіть якщо знання роздаються безкоштовно, приходити потрібно все одно зі своєю
тарою.



Ледачі все роблять швидко. Щоб скоріше позбутися роботи. І роблять якісно. Щоб
потім не переробляти.



Ніщо так не прикрашає людину, як дружба. І насамперед – з власною головою.



Важко, виявляється, робити вигляд, що працюєш. Працювати набагато легше.



Щодо моїх успіхів в роботі можу сказати, що наразі кар'єрні сходи я мию.



Каша в голові у студента може дивовижним чином перетворюватися на локшину на
вухах у викладача.



Щоранку мені здається, що якщо я посплю ще 5 хвилин, то обов'язково висплюся.



Нудьга – це наслідок блокування справжніх інтересів.



Навіть якщо вам доведеться працювати не за фахом, диплом засвідчить, що ви не
дурень.



Найбільша студентська брехня: "Список використаної літератури".



Якщо Вам дали гарну освіту, це ще не означає, що Ви її одержали!



Якщо ти знайшов людину, яка розуміє тебе з півслова, значить, скоро ти повністю
втратиш здатність грамотно будувати речення.



Якщо ви самі не вмієте радіти життю, чому воно повинно радувати вас?

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