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НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ƊſƚƈŽƔƖƏƕƈƋƖƘƖƌƖƦ

З нагоди рекордної дати – 30-річчя діяльності на посаді ректора Національного гірничого університету,
академіка НАН України Геннадія Григоровича Півняка, нашого керівника
особисто привітав Президент України
В. Ф. Янукович, широка науково-освітянська та громадська спільнота, колектив університету.
До цієї події приурочений і візит 12
жовтня першого заступника Міністра
освіти науки молоді та спорту України
Євгена Суліми до Національного гірничого університету. Високопосадовець і член наглядової ради НГУ оглянув виставку-експозицію наукових

досягнень та інновацій гірничого, де
представлені останні наукові розробки та успішні приклади впровадження
здобутків науковців університету у вітчизняну гірничу промисловість.
У своїй доповіді на засіданні Вченої
ради Євген Суліма торкнувся питань
державного фінансування університетів, держзамовлення та впровадження інновацій у промисловість країни.
Він зазначив, що державна політика
сьогодні спрямована на збільшення
можливостей стажування студентів у
закордонних вузах, підтвердивши це
статистичними даними.
Євген Суліма вручив академіку

ǵȈȉȓȐȎȈȑȔȖȗȍȘșȗȍȒȚȐȊț
ȕȈțȒȐȭȎȐȚȚȧ

Інтерв’ю кореспондента Дніпропетровської обласної радіокомпанії з ректором Національного гірничого університету
академіком НАН України Г.Г.
Півняком.
Влітку 2012 року у Фрайберзькій гірничій академії (Німеччина) відбувся Всесвітній форум
вчених, представників 59 "університетів сталого розвитку" із
39 країн. У міжнародному інтелектуальному діалозі йшлося про
сучасне і найближче майбутнє
насамперед Європейського континенту, збереження та використання ресурсів, екологічну
безпеку, інноваційні технології.
Україну на Форумі представляв
Національний гірничий університет. Справді, значна кількість

програм і напрямів підготовки
спеціалістів, наукові розробки у
поєднанні з їх практичним втіленням, міжнародні розгалужені
контакти цілком виправдовують
сформульоване поняття "університет сталого розвитку" щодо
визначення НГУ, одного з найстаріших вузів Придніпров’я та
України. Поєднання двох сучасних основ - відповідності часу та
розвитку інновацій - є, безперечно, спільною діяльністю всього
колективу гірничого, а ще устремліннями його незмінного, упродовж тридцяти років, ректора
академіка НАН України професора Геннадія Григоровича Півняка,
з яким веде розмову радіо-кореспондент Валентина Орлова.
Закінчення – стор 5-6.

НАН України Геннадію Півняку орден «За заслуги» III ступеня, наданий
йому згідно Указу Президента України № 582/2012 від 5 жовтня 2012 року,
за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність,
високий професіоналізм.
Заступник Міністра привітав Г.Г.
Півняка з 30-річчям діяльності на посаді ректора, відзначивши високу активність колективу гірничого університету у науковій і освітянській сферах
протягом цього періоду.
ІАЦ НГУ

©ƜƶƸƻƴƫǍƸƵưƲǍƪª

У Міжнародній науково-практичній
конференції «Форум гірників», що проходила з 3 по 6 жовтня, взяли участь представники тринадцяти вишів з більш ніж
десяти країн світу.
Традиційно під час конференції відбулася театралізована посвята студентів-старшокурсників у гірники.
Читайте матеріал на стор. 2
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ƷƶƬǍƱƪƕƋƛ
ȗȘȖșȊȧȚȭȏȈȗȖȊȭȌȭ
Нещодавно до гірничого завітала делегація ЕслінгенȋȭȘȕȐȒȈ
ського університету прикладних наук у складі доцента факультету електроніки і мехатроніки ЕУПН Ніколаса Нойбергера, професора ЕУПН Мартіна Нойбургера, а також
професора ЕУПН Георга Шмідта, які обговорили спільно
науковцями НГУ питання подальшої співпраці університетів, можливості збільшення місць для стажування та
презентували книгу «Мікропроцесорна техніка». Цей науково-практичний посібник створено за підтримки трьох
університетів, адже участь в його написанні брали професори НГУ – В.Ткачов, С.Проценко, М.Козарь, а також професори з Німеччини Н.Нойбергер та Г.Грюллер.

###

Міжнародна науково-практична конференція «Форум
гірників» у Національному гірничому університеті проходить щорічно протягом більше ніж десятиліття. Її тематика
цікавить усіх науковців та підприємців, які займаються розвитком вугільної промисловості. Учасники конференції повною мірою висвітлюють актуальні питання гірничої справи, аналізуючи проблему і пропонуючи шляхи її вирішення
за допомогою сучасних технологій.
У конференції, що проходила з 3 по 6 жовтня, взяли участь
представники тринадцяти вишів з більш ніж десяти країн світу. Форум розпочався з представлення чотирьох різнопланових
доповідей від провідних вчених гірничодобувної галузі України. В них йшлося про святі заповіді гірника, що починаються
із безпечної роботи, а також про інформаційні технології в гірничій справі й перспективи інноваційного розвитку. Серед них,
зокрема, створення роботизованих виробничих комплексів,
які полегшать важку працю гірників. Проректор з міжнародної
діяльності НГУ Олександр Шашенко представив доповідь «Національний гірничий університет – 30 років поступального розвитку». В ній йшла мова про наукові розробки вчених вишу, які
були впроваджені на виробництві й позитивно позначились на
розвитку енергетичного сектора країни. Зазначимо, що остання
наукова робота щодо сучасних технологій комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах
відпрацювання тонких та надтонких пластів, створена спільно
з фахівцями компанії ДТЕК, отримала Державну премію.
Дослідницька діяльність гірничого набула міжнародного рівня саме за 30-річчя ректорства Геннадія Півняка. Це
відзначають як обласна та місцева влада, так і закордонні
партнери вишу. Тож в перший же день міжнародної науковопрактичної конференції Геннадія Григоровича вітали заступник голови Дніпропетровської обласної ради Анатолій Адамський, заступник міського голови Олена Лозенко, начальник
управління моніторингу бюджетних програм Донецької
обласної ради Олена Сколова, представники найбільшої в
Європі польської Вугільної компанії з видобутку вугілля
Станіслав Бжежьняк та Міхал Потемпа. Серед численних
привітань запам’ятались слова визнання і поваги від колег
Геннадія Півняка – ректора Московського державного гірничого університету Юрія Дмитрака та ректора Уральського
державного гірничого університету Михайла Носирєва.
IAЦ НГУ

З 1 по 3 жовтня в гірничому проходив щорічний ярмарок можливостей, адже наш університет надає унікальну
можливість студентам не лише отримати кваліфіковану
вищу освіту, але і поповнити свої знання з іноземних мов,
виявити свої аматорські таланти, розвинути спортивні
навички, навчитися ораторським прийомам чи спробувати себе у ролі журналіста. На відкритті ярмарку ректор
НГУ, академік НАН України Геннадій Григорович Півняк
запевнив студентів, що лише в гірничому можна продуктивно та цікаво провести кожну хвилину навчання, адже
такими науковими, лінгвістичними та міжнародно-освітніми можливостями не можна не скористатися! Цього
року на ярмарку було презентовано Екомобіль (екологічно чисте міні-авто на сонячних батареях), проведено
мовні майстер-класи та презентації. Нагадуємо, що мовні
центри НГУ запрошують студенів до навчання.

ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÊÎËÅÃÀÌÐÅÊÒÎÐÀÌ

Враховуючи великий внесок у спільну справу – розвиток вищої освіти в Придніпровському регіоні, а також підтримку довготривалих дружніх і продуктивних
відносин між вищими навчальними закладами міста
рішенням Вченої ради НГУ ректорів: Володимира Большакова (Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури), Георгія Дзяка (Дніпропетровська
державна медична академія), Олександра Величка (Національна металургійна академія України), Миколу
Полякова (ДНУ ім. О.Гончара), Олександра Пшінька
(Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту), Михайла Бурмістра (Державноий хіміко-технологічний університет), – нагороджено
однією з найвищих нагород Національного гірничого
університету – медаллю «Знак вдячності». Нагороди
вручив колегам ректор НГУ академік НАН України Геннадій Півняк.
«Ми завжди рівняємося на ваш університет, знаємо,
що він є «празасновником» більшості вищих навчальних закладів міста. І ми пишаємося Вашим колективом,
Вашими успіхами. Тож дякуємо за нагороду. Ми завжди
відгукуємося і раді з Вами саівпрацювати», - зазначив у
своєму виступі ректор ПДАБА В.І. Большаков.
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Під час останніх відвідин нашого університету ректору Технічного університету «Фрайберзька гірнича
академія» (Німеччина) професору Бердну Майєру було
присвоєно звання почесного доктора НГУ. Ця урочиста
церемонія для відомого в світі науковця-інженера має високу цінність, тож до України він прилетів з родиною –
тіткою, дружиною та донькою.
- «Фрайберзька гірнича академія» є старовинним університетом Європи, де навчався й видатний вчений Михайло Ломоносов, - зазначив під час засідання Вченої
ради ректор НГУ академік НАНУ Геннадій Півняк. - Сьогодні співпраця з цим авторитетним у світі вишем приносить високий результат на ринку освітніх і наукових технологій, створює умови інноваційного розвитку України,
а також дає студентам гірничого можливість пройти стажування у Фрайберзі, захистити дипломну роботу згідно
програмі подвійного керівництва та взяти участь в інших
унікальних програмах».

Мантію, диплом і медаль почесного доктора НГУ ректор Геннадій Півняк вручив Бердну Майєру зі словами
вдячності за сприяння в кожному етапі співробітництва.
Перед учасниками зібрання Вченої ради професор Майєр
проголосив слова клятви доктора НГУ. Від себе він додав,
що йому вдвічі приємно офіційно стати своїм в гірничому, адже його рід має українське коріння. До того ж, на
думку ректора ТУ «Фрайберзька гірнича академія», наша
держава є чи не найголовнішим партнером Німеччини у
сфері ресурсних технологій.
Урочисту частину засідання продовжив проректор
з міжнародних зв’язків НГУ Олександр Шашенко, який
розповів про спільні наукові проекти, зупинившись на
останньому з них – магістерській програмі, учасники
якої пройдуть навчання й отримають диплом трьох вишів: Національного гірничого університету, Монтан-Університету (Австрія) та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина). Повну готовність до подібних програм
і знання мови продемонстрував у своєму привітанні до
гостей студент НГУ Станіслав Катович. Захоплення родини Майєрів викликав і виступ молодих співочих талантів гірничого, які виконали українську та німецьку
пісні. Наприкінці урочистостей професор Бернд Майєр
привітав ректора НГУ Геннадія Півняка з 30-річчям ректорської діяльності, вручивши керівнику одного з кращих вишів України «Почесне свідоцтво «Фрайберзької
гірничої академії». Присутнім студентам професор Майєр презентував очолюваний ним університет, який бере
початок свого існування з 1765 року, а сьогодні реалізує
фундаментальні інноваційні технологічні проекти.
ІАЦ НГУ

ƕƈƏƕƈƒƊƌƧƟƕƖƙƚſƛƟƐƚƍƓƦ

Нещодавно на фасаді корпусу № 4
НГУ з’явилася ще одна меморіальна
дошка, яку встановив разом з колегами професор кафедри транспортних
систем і технологій професор М.А.
Дудля на знак глибокої вдячності

своєму вчителеві – відому
вченому у галузі методики,
технології пошуків і розвідки
корисних
копалин професору Є.Ф. Епштейну.
З
самого
початку
своєї трудової діяльності після
закінчення
у
1928 році тоді
ще Дніпропетровського гірничого інституту Євген Федорович
Епштейн брав участь у пошуках й
розвідці вугілля, залізної руди, кольорових металів та поліметалів й
одночасно (протягом 40 років) завід-

ував кафедрою у рідному вузі. Під час
Великої Вітчизняної війни він зробив
значний внесок у справу Перемоги: у
короткий термін розвідав й організував видобуток ртуті.
Є.Ф. Епштейн був автором майже
200 наукових праць, до двох десятків
монографій, підручників і навчальних посібників та 28 винаходів.
Євген Федорович виростив численну плеяду талановитих учнів, серед яких понад 30 кандидатів і кілька
докторів наук. До цього числа входить і Микола Андрійович Дудля,
який під керівництвом Є.Ф. Епштейна виріс від аспіранта до професора,
відомого науковця на теренах України, Польщі і Китаю.
Надія Гринько
На знімку з архіву: професор Є.Ф.
Епштейн біля пам’ятника
М.В. Ломоносову.1975 рік.
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ǵȈȉȓȐȎȈȑȔȖȗȍȘșȗȍȒȚȐȊțȕȈțȒȐȭȎȐȚȚȧ
Інтерв’ю кореспондента Дніпропетровської обласної радіокомпанії з ректором Національного гірничого університету академіком НАН України Г.Г. Півняком

Закінчення. Початок – стор.1
- Геннадію Григоровичу, нещодавно в Національному гірничому
університеті відбувся щорічний
Міжнародний форум гірників.
Пропоную побудувати нашу розмову, акцентуючи на проблемах,
пов’язаних із теперішнім станом
університету, його майбутнім і
тими найголовнішими, з Вашої
точки зору, питаннями, які мусять бути в центрі уваги і ВНЗ, й
освіти в Україні загалом.
- Міжнародний форум гірників
на базі Національного гірничого
університету - це традиція, довіра
гірничих фахівців, наукової спільноти, тепер вже й відповідного національного бізнесу, який займається
проблемами паливно-енергетичного комплексу. Це для нас не тільки
свято, а водночас і серйозний іспит, тому що ми представляємо
інноваційні проекти: у нас працює
виставка науково-технічних досягнень, ми даємо відповідні рекомендації бізнесу щодо їх використання
у тих чи інших технологічних рішеннях. Це фундаментальні доповіді науковців технічних ВНЗ, поглиблення можливостей співпраці
з національним і міжнародним бізнесом, розширення меж міжнародного стажування для отримання

подвійного диплома європейських
університетів. У такому форматі
ми зараз працюємо, також готуємо
рекомендації, які будуть активно
використовуватися Урядом, і, зокрема, Міністерством енергетики
вугільної промисловості. Сьогодні увага до вугільної галузі значно
підвищена. Це пов’язано з новими
можливостями сучасної закордонної техніки та інноваційних технологій, якими користуються приватні компанії галузі для підвищення
обсягу видобутку вугілля, що має
бути доведений до 100 млн. тонн.
При цьому необхідно підтримувати належний екологічний рівень
безпеки та умов охорони праці. А
без підготовки наукових та інженерних кадрів, науково-технологічного супроводу такі процеси, як
переконався національний бізнес,
неможливі в Україні. Є заява Уряду і, зокрема, міністра палива та
енергетики Юрія Бойка щодо розвитку вугільної галузі, зважаючи
на процеси газифікації вугілля.
Над розробкою таких технологій
працює наш університет і має значні здобутки, отримані спільно із
польськими колегами в процесі
виконання відповідної програми
ЄС. Форум гірників є чудовою нагодою зустрітися з фахівцями, науковцями з Євросоюзу - Німеччини, Польщі, далекого й близького
зарубіжжя, вітчизняними бізнесменами, зокрема, представниками
ДТЕК і «Донецьксталі». Це ще також підготовка нових програм, які
ми сьогодні втілюємо спільно з Національною Академією наук у двох
напрямах: вугілля, його ефективне
використання і генерація електроенергії.
- Отже, НГУ - не лише навчальний заклад найвищого рівня, а й
науковий, дослідний центр. Поєднання цих двох складових, без сумніву, дозволяє молодим фахівцям
бачити перспективу…
- Так, сьогодні ключовим для

освіти України є посилення наукової та інноваційної складових,
інтернаціоналізація освіти й підготовка кадрів з урахуванням потреб економіки. Коли університет
є цікавим для вітчизняного бізнесу
в цілому, то його випускник стає
неодмінно
конкурентоспроможним на міжнародному ринку. Нині
в цій сфері є помітні зміни на краще. Національний бізнес реагує на
потребу формування наукових інженерних кадрів через створення
лабораторій, виконання цільових
досліджень в контексті практичної
підготовки наших студентів, створення середовища для отримання
подвійного диплома з використанням потенціалу зарубіжних наукових освітніх центрів, організації стажування наших науковців і
студентів у міжнародних центрах.
У 2012 році Уряд активно виконує
цільову програму, за умовами якої
на конкурсній основі відбираються
кращі молоді науковці, студенти і
направляються за кордон на тривале стажування. Як дослідницький
університет, НГУ використовує набутий досвід і створює інноваційні
структури. Вони розвивають наші
інноваційні проекти не тільки з
національним, а й з міжнародним
бізнесом. Студенти стажуються в
лабораторіях, компаніях та фірмах,
які співпрацюють із зарубіжними
ВНЗ, потім набувають магістерську
і докторську підготовку, виконують
надзвичайно складні замовлення
відповідних фірм. Практична підготовка здійснюється, зокрема, з
нашими польськими і німецькими
партнерами.
Зауважу, цьогорічний вступний
конкурс на напрямок «Гірництво»
(там до десятка спеціальностей)
знову був високим, п’ять років поспіль держава дає нам додаткові
бюджетні місця. Це засвідчує, що
зараз інтенсивно розвиваються вугільні підприємства, змінюється
технологія видобування вугілля і,
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відповідно, зростає соціальне замовлення та попит на інженерів
гірничого напряму. Ми отримуємо цільове замовлення бізнесу на
підготовку таких спеціалістів. Ця
програма зорієнтована на інноваційність, на можливість працювати
на сучасному виробництві з новою
технікою.
- Геннадію Григоровичу, співпраця із сучасним вітчизняним бізнесом потребує ефективних підходів.
Які вони?
- Зрозуміло, що бізнес не можна
примусити працювати з наукою, його
треба зацікавити. Але щоб ефективно розвивати інноваційні технології
(вони повинні бути унікально інноваційними і патентно захищеними),
необхідні зміни у законодавстві. Ми
працюємо над вирішенням цих проблем спільно з іншими ВНЗ країни.
Нам вдалося протягом останніх
років по-новому сформулювати зміст
та розширення співпраці з вітчизняним бізнесом. У лютому 2012 року делегація ДТЕК на чолі з генеральним
директором Максимом Тімченком

бачається співпраця академічної і
університетської науки за такими
напрямами: геомеханічні, газодинамічні, гідрогеологічні, екологічні
проблеми, енергозбереження, створення
конкурентоспроможнного
вітчизняного устаткування для знесірчення гірської маси. Така системна взаємодія широкого кола вчених
з великим українським бізнесом перший вагомий наочний приклад
для нашої країни. Досвід подібної
співпраці вимагає всебічного аналізу
задля узагальнення та поширення в
інших галузях.
- В освітній діяльності Національний гірничий нині керується
сформульованим коротким гаслом:
«НГУ – відповідність часу», а отже,
передбачає і втілення сучасних
освітніх програм та проектів?
- У контексті розвитку вищої освіти в Україні ми прагнемо створити
насамперед інноваційний простір. В
його основі - освітня та наукова підтримка молоді, а також спільна адаптація до норм і стандартів європейського простору вищої освіти. Я хотів

зустрілася з членами Президії НАН
України і президентом НАНУ Борисом Патоном. У зустрічі взяли участь
і вчені НГУ. На спільному засіданні
розглядалися до десятка ключових
проблем, які зараз у гірничодобувній
галузі найактуальніші.
Результатом обговорення виробничих завдань вугільних підприємств ДТЕК і подальшої роботи створеної робочої групи над проектами,
представленими інститутами НАНУ
і університетами країни, став план
забезпечення їх розв`язання. Перед-

би підкреслити, що ми вбираємо новітній досвід кращих університетів
України та Європи.
Зараз ми реалізуємо спільні магістерські програми за участі Фрайберзької гірничої академії (Німеччина) та Монтан-Університету
(Австрія). Два роки студенти наших
вишів навчатимуться в магістратурі,
навчання проводитиметься англійською мовою. Важливо, що використання сучасних технологій поєднано
з практичною підготовкою, вивченням сучасного менеджменту високо-
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технологічного гірничого виробництва. Захист диплома в одній країні і
отримання диплома трьох країн. Для
України це пілотний проект. До кола
його учасників приєднуються СанктПетербурзький університет, Краківська гірничо-металургійна академія,
які є членами Міжнародного університету ресурсів.
Ми змінюємось, тому що світ змінюється, інтернаціоналізація освіти
означає високу мобільність, використання досвіду партнерів, відкритість
в організації навчальних програм та
виконанні досліджень. Сьогодні наш
університет виконує три програми
Tempus за участю десятків європейських університетів. Наші науковці
перемогли у конкурсі, запропонованому Фондом цивільних досліджень
(США). Це велика довіра Фонду до
нас, завдяки чому НГУ шість років тому вперше в Україні створив
Науково-освітній центр з проблем
стійкості геотехнічних систем. Також сьогодні ми маємо замовлення
з Казахстану на унікальні проекти з
проблем гірництва, які університет
готовий виконати. Наших науковців
запрошують до різних країн не тільки прочитати лекції, але й виконати
унікальні проекти з серйозним фінансуванням. Маємо замовлення на
підготовку в’єтнамських спеціалістів
за підтримки бізнесу. Сьогодні перші
сорок в’єтнамських колег навчаються
в стінах НГУ з вирішення проблем
підземного будівництва.
- Геннадію Григоровичу, в одному
інтерв’ю, а їх було немало упродовж
тридцяти незмінних років, відколи
Ви очолюєте Національний гірничий університет, Ви сказали, що є
щасливою людиною…Як зробити,
щоб більше було щасливих людей в
Україні?
- Щастя здається миттєвим, але
воно складається із щоденної копіткої
наполегливої праці. Необхідно вдивлятися і в майбуття, бо, коли людина
бачить перспективу, вона продуктивно живе, працює і може мріяти далі.
Вища школа має всі можливості позитивно впливати на духовний світ
людини, виховувати свідомих людей,
які міркують над тим, задля чого живемо, замислюються, що є важливим
і без чого ми цей світ не уявляємо...
Інтерв’ю провела
Валентина Орлова
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налізуючи роки, що свідомо прожив на цьому
світі, приходжу до висновку: мені дуже поталанило на зустрічі з видатними особистостями, які серйозно вплинули на мою подальшу долю. І серед них, в
першу, чергу я б назвав Геннадія Григоровича Півняка…
Так сталося, що після демобілізації з лав Радянської
армії, я вибрав для отримання освіти гірничий інститут
і в 1965 році став студентом електротехнічного факуль-

тету. Випускаюча кафедра - електрифікації гірничих
робіт. Саме тому зустріч с викладачем цієї кафедри Г.Г.
Півняком була обумовлена.
Геннадій Григорович викладав нам дві дисципліни:
«Електричні мережі і системи» та «Перехідні процеси».
Мої товариші відразу зрозуміли, що цей молодий викладач дуже вимогливий і до себе, і до студентів. Досить складні предмети подавав доступно і цікаво. Його
лекції не можна було прогулювати, його пам'ять не тільки зберігала прізвища всіх студентів, але й фіксувала,
хто був на лекції, а хто ні. Він міг зустріти свого студента в коридорах інституту і запитати: «А чому ви не
були присутні вчора на лекції?» У нас були з ним чудові
відносини, він поводився з нами, як з колегами, існував постійний зворотній зв'язок. На лекціях знаходив
час пожартувати, поцікавитися нашими проблемами…
Його щиро цікавило, як ми живемо, чим займаємось,
як проводимо свій вільний час. Не схожий на інших
викладачів, ще в ті часи він був яскравою індивідуальністю. Вже після захисту дипломів у двох академічних
групах, що навчались за спеціальністю «Електропостачання підприємств і міст» проводилось анкетування.
І на запитання – твій улюблений викладач – більшість
відповіли: Г.Г. Півняк!
Пам'ять зберегла до деталей складання іспиту Геннадію Григоровичу з предмету «Перехідні процеси».
Підручника з цієї дисципліни не існувало. Значно пізніше наш викладач таки написав його і отримав за це
Державну премію України. А тоді, в 60-х роках, ми мали
лише власний конспект лекцій. Формули, які використовувались для розв’язку задач, були складні і їх було
важко запам’ятати. Тому Геннадій Григорович дозволяв

посеред екзамену підійти до окремого столу, де лежали
наші конспекти, і виписати потрібну формулу. Він цінував, насамперед, нашу обізнаність в методиці вирішення задач.
Я, отримавши білет, де було два теоретичних запитання, і картку з задачею, сів готуватись до відповіді.
Підготувавшись, піднімаю руку:
- Геннадію Григоровичу, можна скористатись конспектом для вирішення задачі?
І несподівано чую:
- Ні, не можна!
- Чому?! Всім можна, а мені ні?
- А вам, ні! – І посміхається…
Сідаю до столу викладача, відповідаю на теоретичні
запитання.
- А задача? – питає Геннадій Григорович.
-А я її не розв’язав, бо не пам’ятаю формулу.
-Розказуйте, яка вам потрібна формула і як би ви її
застосували.
Докладно доповідаю викладачеві хід вирішення задачі, потім отримую ще одну, потім ще дві… Бачу, що
взяв мою залікову книжку, зробив запис, закрив книжку і каже:
- Ну, на «трійку» ви знаєте!
Я, невдоволений і засмучений, виходжу з аудиторії,
відкриваю залікову книжку і бачу запис «відмінно».
Не один раз ми з ректором згадували з посмішкою
той випадок…
Закінчивши інститут, я залишився працювати на
своїй рідній кафедрі інженером науково-дослідного
сектору і вів практичні заняття з предмету «Перехідні
процеси», лекції з якого читав Геннадій Григорович. Він
щиро мені допомагав і я продовжував навчатись у свого
викладача.
Так сталось, що моє захоплення аматорським кіно
стало причиною мого звільнення в 1973 році з інституту за переводом в обласну раду профспілок на посаду
директора обласного клубу кінолюбителів.
Ми розсталися з моїм вчителем майже на 14 років.
Цей термін міг би бути меншим. Коли Геннадій Григорович став у 1982 році ректором інституту, він запросив
мене на зустріч. У той час я працював головним інженером Дніпропетровської експериментальної лабораторії
Мінчормету України. Я приїхав до нього, доповів про
свої здобутки і він мені каже:
-Повертайся в інститут!
Важко було зважитись на це. Я мав посаду, цікаву роботу, відповідну заробітну плату… А тут в інститут, не
маючи наукового ступеня…
І я відмовився.
- Ну, надумаєш, приходь!
Через п’ять років я таки повернувся в рідні стіни на
посаду проректора з адміністративно-господарської
роботи, де вже 25 років працюю поряд з ректором.
Сказати, що з ректором працювати легко, це неправда. Його висока вимогливість до підлеглих і, насамперед, до заступників, не дає можливості розслабитись.

ʕʝʑʡʔʜʫǧʚʗʠʡʝʞʏʓʹͲͳʹ
І на це у нього є безперечне право, бо вимогливість до
самого себе ще більша. Я в перші місяці роботи не міг
збагнути, яким чином він може охоплювати, знати проблеми, брати участь у їх вирішенні, переключаючись з
питань, пов’язаних з навчальним процесом на науку,
потім, на господарські завдання, потім на виконання
представницьких обов’язків в органах влади, потім знову на навчання… Спектр дій був необмежним, здавалось в них можна захлинутись…
Тому я для себе вирішив: чим менше я буду завантажувати ректора господарськими проблемами, тим
більше він бути мати часу на вирішення стратегічних
питань інституту в цілому. І він мені відповів довірою.
Я отримав можливість самостійно приймати рішення,
поступово все більше питань, якими раніше змушений
займатися ректор, вирішувались господарською частиною самостійно. Мені були делеговані великі повноваження і я маю надію, що ректор ніколи про це не пожалкував. Бо я робив все можливе, щоб не підвести свого
вчителя, бути відповідальним і принциповим.
Вимога ректора була одна: постійно і системно інформувати про стан справ. Він завжди тримав «руку на
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пульсі». Бо не в характері Геннадія Григоровича допускати не контрольований хід обставин.
Тридцять років працювати на посаді ректора – це
унікально. А працювати з таким результатом, з такою
ефективністю – це майже неможливо! Та шлях, пройдений гірничим, свідчить про разючі зміни, що стались з
моїм улюбленим університетом за ці роки. У минулому
– середній ВНЗ, не гірший, не кращий серед більшості навчальних закладів України, став флагманом освітянської галузі. Різноманітні рейтинги підтверджують:
наш гірничий університет один з найкращих університетів держави! І цим не можна не пишатись.
Ректор часто підкреслює, що досягнення університету,
це, перш за все, заслуга команди ректорату, викладачів,
студентів. І з ним не можна не погодитись. Всі ми працюємо на результат. Проте, з впевненістю скажу, без такого
керманича ніяка команда не досягла такого результату.
Генератор ідей, впевнено крокуючий до мети, безумовний
лідер, приклад самовідданості у праці і, в той же час, доброзичлива людина, готова прийти в будь-який момент
на допомогу своїм підлеглим… Таким є наш ректор.
Анатолій Косолапов

ǶșȭȕȕȭȑȧȘȔȈȘȖȒțȋȭȘȕȐȟȖȔț

Попри непевність з відключенням води у місті, в
Національному гірничому
університеті відбувся традиційний осінній ярмарок,
організований
жіночою
радою. Щорічно цей захід
приурочують до Дня літніх
людей. Продаючи овочі,
фрукти, квіти, варення, соління, соки, виручені гроші ми віддаємо тому, кому
вони дуже потрібні – одиноким пенсіонерам.
Покупців цього разу
було небагато. Працівниця
канцелярії Оксана придбала яскравий осінній букет
гладіолусів за 12 грн. для
прикрашання
робочого
столу. Але моральний внесок цієї покупки набагато
більший.

Цього року особливий
попит мали овочі та фрукти. На ярмарку їх вибір великий - від капусти до винограду. Щодо останнього
– то він розійшовся дуже
швидко. Соковиті ягоди
купила студентка фінансово-економічного факультету Євгенія. І хоча сьогодні студенти все ж таки не
вчаться, дівчина прийшла
на ярмарок, аби своїм грошовим внеском допомогти
комусь.
Зазвичай серед найактивніших помічників у
цій справі – Наталія Георгіївна Кабакова та Наталя
Вікторівна Козіна. Крім
них ще треба подякувати
З. П. Кравченко, Т.В. Головльовій, Т.М. Валовій.

А також тим, хто щороку
щедро ділиться дарами
природи,
вирощеними
власноруч: А.І. Молчанову, Л.П. Козир, В.Ю. Шутовій, О.В. Криловій, В.В.
Дементьєву, Т.Л. Акатовій,
О.Ю. Свєткіній, А.В. Тарасовій, Н.В. Козиненко, С.І.
Волжаніній, І.Н. Аліценко,
Т.В.Наріжній, С.І. Гончаровій, Л.С. Горошко, А.І.
Ляшенко, В.Д. Трифонову, М.А. Стрельцову. Особливо хочеться відзначити
прекрасні композиції колективу редакційно-видавничого комплексу. Приємно повідомити також, що
колективи кафедр вищої
математики, бухгалтерії та
бібліотеки самостійно привітали своїх пенсіонерів. За

підсумком минулорічної
та нинішньої благодійної
ярмарки п’ятнадцяти пенсіонерам жіноча рада вручила вручили грошову допомогу.
Благородна мета ярмарки – свідчення того, що
наше суспільство не втратило бажання допомагати
та піклуватись про своїх
ближніх. І якщо цього року
Ви не встигли придбати соковиті яблука, стиглий виноград чи яскравий букет,
ласкаво просимо вже наступного відвідати осінній
вернісаж і стати його активним учасником.
Любов Блохіна, голова жіночої ради НГУ та Дарина
Бутко

8

ʕʝʑʡʔʜʫǧʚʗʠʡʝʞʏʓʹͲͳʹ

ǺȈȓȈȕȚȭ©ǵȭȔȞȭȊȋȖȘȖȌȭª
До Національного гірничого університету 9 листопада, День
писемності української мови, завітала… ні, не делегація з Німеччини, а феєрично талановита Леся Степовичка. Презентація її
нової книги «Німці в городі» у нашому гірничому стала святом
творчого спілкування.
Сюжет з 80-х, вже минулого століття, захоплено описує початок наших нових відносин з німецькими колегами, які приїхали
на одне з підприємств міста. І смішно, і сумно, і цікаво. Ця зустріч
порадувала і тих, хто вже сміливо називає себе прихильниками
письменниці, й тих, кому випало вперше познайомитися з її творчістю. Як завжди, вона змогла зацікавити й заінтригувати усіх.
Після рецензії на книгу старшого викладача Наталі Григорівни
Костюк, мабуть, кожному не терпілося й самому швидше перегорнути першу сторінку новенького видання.
Поціновувачі таланту Лесі Степовички прибули навіть зі Львова, кажучи вже про наших земляків. Прощатися з нею так не хотілося. Ще і ще слухати б історії з життя, котрі вона розповідала.
Сподіваємося, що у нас буде нагода прочитати їх у нових творіннях нашої улюбленої Лесі Степовички.
Ліка Мушкудіані

ƌƭƵǄƷưƹƭƴƵƶƹƺǍƺƨ
ƻƲƸƨǎƵƹǄƲƶǎƴƶƪư
У рамках Дня писемності та української мови у
Центрі культури української мови ім. О.Гончара
8 листопада відбулася зустріч першокурсників з
криворізьким письменником Григорієм Джамаловичем Гусейновим, який презентував сьомий
том антології «На землі, на рідній…» – літературні та документальні твори з історії Придніпров’я
та Кривого Рогу.
Григорій Джамалович, людина, безумовно,
світла щиро відкривав свій внутрішній світ, все
те, що наболіло – безпечність нашого народу і
байдужість до збереження історичної пам’яті для
нащадків; події та постаті, які його надихають.
Він привабив аудиторію першокурсників призами, - книжками та журналами, у яких зібрані
плоди тридцятирічної праці історика, присвячені Кривому Рогу. Один з екземплярів знаходиться зараз на моєму письмовому столі, чекає, щоб
його відкрила й торкнулася таємниць минулого.
«Я завжди дуже довго виношую в собі ідею, часом десятиліттями, водночас ніколи не шкодую,
якщо результату немає і текст не відбувається.
Це як діти: найулюбленіші ті, які лише мають народитися. І щоб це сталося, докласти треба величезних зусиль і мати вище благословення», – поділився Г.Д. Гусейнов.
Вікторія Попова, кор. газети «Студент»
ПІДГОТОВКА І ДРУК:
Редакційно-видавничий комплекс НГУ
Редактор Надія Гринько
Верстка Ірина Задворна
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На цьогорічному святі Дня юриста присутні були приємно
вражені: таких талантів на одному курсі ще ніколи не збиралося
на нашому факультеті. Тут і співаки, і танцюристи, і музиканти. А ще виконавець нового направлення – біт-бокс талановитий Геннадій Сильванович. Закінчився концерт цікавим парадом бальних суконь у виконанні шести красунь І-го курсу, три
з яких були нагородженні призами. Чудову пісню «Улыбнись»
професійно виконала учасниця міських і обласних конкурсів
Олена Леонович. Музикальну композицію на фортепіано талановито зіграла Галина Бур’янова. У стилі хіп-хоп танцювала танок «Бродвей» студентка цього ж курсу Христина Катан. Гнучко
і емоційно виконала східний танок-феєрію студентка Яна Сушко. Із спортивними елементами і в той же час ніжно танцювала
Катерина Смирнова.
Як завжди, глядачі були в захваті від студентки ІV Анастасії
Штельмах, яка співала пісню «Герой не мого роману». Просто хотілося плакати! Не менш пронизливо звучала пісня «Пусть будет
так!» у виконанні теж студентки ІV курсу Тетяни Сергієнко, яка
вже виступає на сценах України, як і Таня BerQ. На нашому факультеті вже четвертий рік виконує східні танці Поліна Воробйова, яка і цього разу порадувала шанувальників своєю грацією.
Концерт закінчився традиційним номером – перетягування
канату між юристами і гірниками (керівник ст. викладача В.Я.
Григораш). Та перемогли на цей раз гірники. Після чого і переможці, і переможені з’їли по великому торту й задоволені розійшлися.
Наталя Корнєєва, заст. декана з виховної роботи ЮФ
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