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Кар’єра і жінка – 
це звучить іноді як 
виклик. Але коли 
знайомишся з таки-
ми гарними й розум-
ними жінками, яких 
в НГУ чимало…

На черго-
вому засідан-
ні військово-
патріотично-
го клубу, як 
завжди, хви-
лююча тема – 

23 лютого Надзвичайний і 
Повноважний Посол  Республі-
ки Польща в Україні пан Генрік 
Літвін, у супроводі генерально-
го консула Республіки Польща 
в Україні Яна Граната, а також 
представників Дніпропетров-
ської обласної державної адмі-
ністрації, відвідав НГУ. Зустрі-
чали гостей перший проректор 
П.І. Пілов, проректор з міжна-
родних зв’язків О. М. Шашенко, 
проректор з наукової  роботи О. 
С. Бешта, директор ННЦ міжна-
родного співробітництва М. В. 
Рогоза та директор Центру укра-
їнсько-польського співробітни-
цтва Р. О. Дичковський. У залі 
засідань Вченої ради пройшла 
зустріч з викладачами й студен-
тами НГУ. Пан Літвін розповів 
про досвід Польщі на шляху від 
«невдалого комунізму» до су-
часної капіталістичної країни. 

Після зустрічі  гість відвідав 
мінералогічний та історичний 
музеї НГУ. До речі, співробіт-
ниця музею Світлана Земниць-
ка (вихованка Центру укра-
їнсько-польської співпраці) 
провела екскурсію польською 
мовою. Генрік Литвин залишив 
пам’ятний запис про відвідуван-
ня університету у книзі почес-
них гостей НГУ.

У Центрі українсько-поль-
ського співробітництва Роман 
Дичковський представив Послу 
студентів, які продемонструва-
ли чудове володіння польською. 

Прощаючись Генрік Літвін 
висловив бажання знову від-
відати університет: «Як люди-
ну з академічною освітою мене 
дуже зацікавив найстаріший вуз 
Придніпров’я і я б із задоволен-
ням відвідав його знову».

Наталія Лісневська, ІАЦ НГУ
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У НАНУ прий-
нято рішення про 
розробку «Про-
грами виконання 
технологічних 
проектів для 
компанії ДТЕК»

Підбито підсумки 12-го щорічного 
міжнародного Конкурсу студентських 
робіт на іменні премії DELCAM. 

Компетентне журі відзначило 12 най-
кращих студентських досягнень з укра-
їнських університетів. Серед лауреатів 
- аспірант кафедри технології гірничого 
машинобудування Національного гірни-
чого університету Віталій Дербаба, який 
посів призове третє місце. У співавтор-
стві з колишнім студентом ММФ Макси-
мом Гаєвським була представлена робота  
«Проект механічної обробки  вузла авіа-
ційного відцентрового насоса ДЦН-19Э  
з використанням програмного забезпе-
чення  компанії Delcam». 14 лютого у ре-
зиденції Надзвичайного і Повноважного 
Посла Великобританії в Україні в Києві 
були вручені грамоти переможцям.

Участь у престижному міжнародному 
конкурсі Віталій поєднав з напруженим 
навчанням в аспірантурі. Упродовж пер-
шого року він успішно виконав індивіду-
альний план  і має декілька публікацій. 
Досягнуті Віталієм Дербабою результати 
повністю відповідають гаслу: «НГУ -  ВІД-
ПОВІДНІСТЬ ЧАСУ»!

Валентина Шабетя, ІАЦ НГУ
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Інститут економі-
ки  Національного гір-
ничого університету 
надає своїм студентам 
унікальну можливість 
навчатися й подорожу-
вати одночасно.  

Протягом 2011 року 
студенти Інституту еко-
номіки НГУ мали чудові 
нагоди відвідати країни 
Європи. Вони змагалися 
у застосуванні теоретич-
них знань з економіки 
на практиці і Польщі, 
Латвії, Чехії та Бельгії в 
рамках бізнес-тижнів. 
Засвоювали нові зна-
ння та практичні нави-
чки в галузі бізнес-ад-
міністрування разом з 

викладачами з Канади 
у проекті Leader Project. 
Розвивали лідерські 
якості в міжнародній 
школі лідерства «Арго». 
Опановували мистецтво 
підприємництва в літній 
школі у Польщі. 

Досвід, отриманий 
у міжнародних проек-
тах, надихнув студен-
тів та випускників НГУ 
на створення власного 
проекту для молодих 
амбіційних дипломатів: 
на базі НГУ було прове-
дено першу у Дніпропе-
тровську Модель ООН 
- DIPMUN 2011.

Ще одна програма,  
корисна для студентів, 

– це проект ТЕМПУС 
ECOMMIS,  яка реалізу-
ється в НГУ з минулого 
року. Саме  про це пред-
ставники Інститут еко-
номіки НГУ розповіда-

ли на прес-конференції 
у студії Інформагенства 
«Новий міст».

Інформаційно-
аналітичний центр 

НГУ 
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Ректора Національно-
го гірничого університету, 
академіка НАН України 
Геннадія Григоровича 
Півняка за плідну реаліза-
цію шляхів державно-гро-
мадського управління ви-
щим навчальним закладом 
визнано кращим освітяни-
ном року, лауреатом від-
знаки «Засвіти вогонь».

За новаторську діяль-
ність, багаторічну сумлін-
ну працю і в зв’язку ювілеєм 
директора Українсько-аме-
риканського лінгвістично-
го центру  Вікторію Гаррі-
ївну Нікітіну нагороджено 
університетською «Медал-
лю за заслуги».

Ректор вручив дипло-
ми і нагрудні знаки: за-
служеного професора 
НГУ – завідувачу кафедри 
будівництва і геомеханіки 
Олександру Миколайови-
чу Шашенку та заслужено-
го викладача НГУ – дирек-
тору Науково-методичного 
центру Володимиру Олек-
сандровичу Салову. 

Атестати професорів 
отримали Марина Вікто-
рівна Рузіна (к-дра гео-
логії та розвідки родовищ 
корисних копалин НГУ) 
та Олександр Вікторович 
Солодянкін (к-дра будів-
ництва і геомеханіки НГУ). 

Атестати доцентів вру-
чили Юлії Іванівні Тюрі 
(к-дра збагачення корис-
них копалин НГУ), Ната-
лії Валеріївні Білан (к-дра 
загальної та структурної 
геології НГУ), Олені Воло-
димирівні Варяниченко 
(к-дра менеджменту вироб-
ничої сфери НГУ) та Ната-
лії Володимирівні Хозяй-
кіній (к-дра будівництва і 
геомеханіки НГУ).

На Вченій раді також 
відзначили студентів НГУ, 
які здобули почесні грамо-
ти у Донецьку на Всеукра-
їнському конкурсі диплом-
них робіт за спеціальністю 
«Облік і аудит». Володар-
ками грамот стали Світла-
на Кулик, Юлія Зінкевич, 
Анна Милюшко.

Професор Ю. Т. Разум-
ний – один з корифеїв 
кафедри систем електро-
постачання Національно-
го гірничого університету 
– нещодавно відзначив 
свій 80-річний ювілей, але 
залишається молодим у 
свіжості поглядів, шукан-
ні нових наукових шляхів 
і втіленні їх на практиці. 
Студенти Юрія Тимофі-
йовича знають як викла-
дача і науковця з філософ-
ським баченням. 

На кафедрі професор 
Ю.Т. Разумний працює 
більше десяти років, ві-

домий як провідний вче-
ний, прекрасний лектор. 
З цим вузом його поєд-
нують спогади студент-
ських років, довгої на-
укової співпраці, захисту 
двох дисертацій і нарешті 
сьогоднішня науково-
педагогічна діяльність. 
Він говорить, що у тако-
му колективі і з такими 
завзятими студентами і 
здібними молодими ко-
легами приходить більше 
ідей. А втілення їх – це 
вже успіх, який завжди з 
Юрієм Тимофійовичем.

Наталія Андрющенко

Íàãîðîäè, àòåñòàòè, ãðàìîòè

Ю. Т. Разумний (в центрі) з молодими колегами
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22 лютого на спільному засіданні 
президії Національної академії наук 
України та керівництва ДТЕК було 
прийнято рішення про розробку 
«Програми виконання технологіч-
них проектів для компанії ДТЕК».

Ректор Національного гірничого 
університету, академік НАНУ Ген-
надій Півняк зазначив: «Ця подія 
історична, бо вперше  представники 
бізнесу зустрілися з науковцями на 
такому високому рівні  і серйозно на-
цілені працювати з нами. Хоча наш 
університет вже має таку практику 
саме з цією Компанією»

Такий формат спілкування вчених 
та представників бізнесу був вико-
ристаний вперше в країні і дозволив 
учасникам ознайомитися з низкою 
розробок українських науково-до-
слідних інститутів в галузі видобут-
ку і збагачення корисних копалин, 
які не мають аналогів у світі. ДТЕК 
представив своє бачення десяти най-
більш серйозних проблем, з якими, 
на думку компанії, стикаються укра-
їнські вугледобувні підприємства, і 
для вирішення яких необхідна допо-
мога наукового співтовариства.

Для координації розробки Про-
грами рішенням Президента НАН 
України, академіка Бориса Патона 
було створено робочу групу на чолі 
з ректором Національного гірничого 
університету академіком Геннадієм 
Півняком та директором з видобут-
ку і збагачення вугілля ДТЕК Ан-
дрієм Смирновим. Також у засідан-
ні взяли участь перший проректор 

НГУ П.І.Пілов, проректор з науки 
О.С.Бешта, проректор з міжнарод-
них зв’язків О.М.Шашенко, які пред-
ставили деякі наукові проекти і своє 
бачення проблеми.

Метою Програми стане форму-
вання вітчизняних наукових рішень 
і технологій у сферах прогнозуван-
ня стану гірських порід, розробки 
способів залишення породи в шахті, 
підвищення ефективності дегазації 
шахт, проектування теплових насо-
сів, що використовують енергію шах-
тних джерел.

Особливу увагу в Програмі приді-
лено питанням екології, ефективнос-
ті виробництва та промислової безпе-
ки: прогнозуванню гірського масиву, 
використанню відвалів, очищення 
шахтних вод, зниження вмісту сірки 
в гірничій масі, розробці нової техно-
логії безпечного зварювання металу 
в шахтах, аналогів якої немає в світі. 
Передбачено окреме дослідження на 
тему «Здоров'я та трудове довголіття 
гірників», завдання якого – знижен-
ня рівня професійних захворювань 
на вугільних підприємствах.

Приклади успішного співробітни-
цтва ДТЕК з науковцями вузів пред-
ставив ректор Національного гір-
ничого університету академік НАН 
України Геннадій Півняк. Він по-
відомив, що наукова робота на тему 
«Сучасні технології комплексної роз-
робки вугільних родовищ в гірничо-
геологічних умовах відпрацювання 
тонких і надтонких пластів», автора-
ми якої є представники ДТЕК і Наці-

онального гірничого університету, в 
2011 році номінована на отримання 
державної премії України в галузі на-
уки і техніки.

«Вугільні підприємства ДТЕК вже 
володіють значним досвідом впро-
вадження у виробництво сучасних 
наукових розробок у сфері утиліза-
ції та раціонального використання 
шахтного газу метану, реалізації еко-
логічних програм, спрямованих на 
скорочення викидів в атмосферу. Ця 
діяльність, що має яскраво виражену 
соціальну спрямованість, базується 
на технологічних розробках інститу-
тів Національної академії наук Украї-
ни. Співпраця великих національних 
інвесторів з українськими вчени-
ми вже зараз дозволяє створювати 
унікальні запатентовані розробки, 
розвивати промисловий потенціал 
країни і підвищувати її конкуренто-
спроможність на світовому ринку. 
При цьому створюються умови для 
розвитку молодих наукових кадрів в 
Україні », - зазначив Президент НАН 
України, академік Борис Патон.

«Видобуток вугілля в складних 
геологічних умовах Україна може 
бути ефективним тільки в тому ви-
падку, якщо спирається на сучасні 
технології. Тісна взаємодія науки і 
бізнесу допоможе забезпечити висо-
ку продуктивність на підприємствах 
ДТЕК і дозволить реалізувати нашу 
головну мету - зробити видобуток 
вугілля в Україні безпечним, - про-
коментував підсумки зустрічі гене-
ральний директор ДТЕК Максим 
Тимченко. - Щорічний обсяг співро-
бітництва ДТЕК з українськими нау-
ковими установами становить 65 млн 
грн. Технічні рішення українських 
вчених цінні тим, що спираються на 
знання специфіки вуглевидобутку в 
Україні, тому ми маємо намір наро-
щувати свої інвестиції у вітчизня-
ну науку. Ми вдячні Національній 
академії наук за надану можливість 
взяти участь у засіданні Президії і 
вважаємо дану подію початком якіс-
но нового етапу взаємодії бізнесу і 
наукового співтовариства в Україні».

Підготувала Дарина Бутко
Фото А. Калуцького
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Кар’єра і жінка – це звучить іноді як виклик. Але, коли знайомишся з такими гарними й водночас розумними 

жінками, як героїні наших матеріалів, все здається досить природним. Талант не можна заривати, його треба 
плекати! Наш студентський кореспондент обрав  для інтерв’ю саме їх: професорів Олену Сдвижкову та Ірину 
Ковалевську.

На запитання відповідає Олена 
Олександрівна Сдвижкова, завідуюча 
кафедрою вищої математики.

Як Ви починали свою кар’єру? 
– Я була студенткою гірничого уні-

верситету і на 3-му курсі Людмила Ва-
силівна Новикова, на той час завідуюча 
кафедрою теоретичної механіки, запро-
сила мене спробувати себе в науці. Коли 
я навчалась в аспірантурі,  Людмила 
Василівна перейшла на кафедру ма-
тематики – і я разом з нею. Але всі ми 
продовжували займатися  механікою 
гірничих порід або гірничим тиском. 
Раніше ця галузь називалась «гірниче 
мистецтво». Це найголовніша теоре-
тична наука у гірництві в цілому. Вона 
пов’язана також і з маркшейдерською 
справою, а також з розробкою корисних 
копалин, адже задача механіки гірни-
чих порід  - це обґрунтування параме-
трів систем розробки, охорони та крі-
плення гірничих виробок. 

А чому ви виріши стати спеціаліс-
том у такій суто чоловічій спеціаліза-
ції?

– Механіка гірничих порід – це також 
теорія. Вона торкається і будівничої 
механіки й опору матеріалів. З опору 
матеріалів витікає і теорія пластичнос-
ті, а також багато інших спеціальнос-
тей. А механіка гірничих порід все це 
включає. Тому не можна сказати, що 

це тільки чоловіча спеціалізація. Адже 
кожна теорія потребує підтвердження 
в практиці. Спуск до шахти  - це тра-
диційно вважалось чоловічою преро-
гативою. Але, як не дивно, практика це 
спростовує, адже якщо ви поїдете до 
об’єднання «Павлоградвугілля», то ді-
знаєтесь, що такі посади на шахті, як 
маркшейдер, геолог, головний геолог в 
більшості випадків обіймають жінки. І 
у нас в університеті кафедра маркшей-
дерії готує здебільшого на цю посаду 
дівчат. Я зараз, наприклад, читаю лек-
ції маркшейдерам і шахтобудівникам, 
адже у них спільний курс математики, 
і там десь близько 8 – 9 спусків  в шахти  
на місяць. Не думайте , це не екскурсія 
– потрібно зробити замальовки, визна-
чити необхідні показники. Це велика 
відповідальність, адже при будь-якій 
аварії відповідальним є головний гео-
лог, який повинен давати саме оцінку, 
а не прогноз. Наприклад, під час усіх 
моїх спусків в шахту нас супроводжу-
вали маркшейдери або геологи – і всі 
вони були жінками. Отже, це не зовсім 
чоловіча спеціальність.

У Вас є хобі? Як проводите вільний 
час?

– Люди, які займаються наукою, а та-
кож одночасно керують кафедрою, чи-
тають лекції, не мають багато вільного 
часу. Але я його знаходжу - намагаюсь 
займатися спортом.

Якби ви не стали науковцем, викла-
дачем, ким би хотіли стати?

– З дитинства мріяла бути лікарем. У 
мене мама лікар, і тепер я розумію, що 
це могло б теж мене зацікавити.

Ваші побажання молодим жінкам-
науковцям, які тільки починають 
свою кар’єру.

–  Менше думати, що жінки  наро-
джені лише для красивого життя. Ми  
бачимо таке  в студентках, які прийшли 
просто «відсижувати» навчання, і вва-
жають, що знання їм не дуже потрібні, 
бо їх призначення – прикрашати. Але 
як показує досвід, насамперед людину 
прикрашає її особистість.

Антон Гапеєв, студкор

Ірина Анатоліївна Ковалев-
ська, професор кафедри під-
земної розробки, підіймає не-
жіночі пласти науки.

Ви свідомо йшли на те, щоб 
освоювати такий серйозний 
розділ гірничої науки?

– Не завжди людина обирає 
свою професію сама. Буває, 
що професія вибирає людину. 
Спочатку я працювала в Інсти-
туті геотехнічної  механіки, а 
потім перейшла до гірничого 
університету. У першу чергу 
моя робота - навчання студен-
тів з основних напрямків, які 
стосуються механіки   гірни-
чих порід, а також науково-до-
слідна діяльність щодо цих на-
прямків. Я спеціаліст в галузі 
геомеханіки і поступово, врахо-
вуючи досвід роботи в ІГТМ за-
ймаю свою нішу. У тому числі, 
навчаю студентів англійської 
мови – у нас на кафедрі є група 
з спеціалізацією «професійна 
англійська мова гірничого про-
філю». 

Дозвольте стандартне запи-
тання про вільний час.

– Робота займає багато часу, 
але я люблю подорожувати, ви-
вчаю іноземні мови, дивлюся 
англомовні фільми та передачі. 

Чи важко бути жінкою в чо-
ловічому колективі?

– Ні, в нашому колективі зо-
всім не важко. У нас на кафедрі 
дружба та взаєморозуміння. 
Мої колеги завжди готові при-
йти на допомогу, тому у нас все 
легко.

А що б ви побажали жін-
кам?

– Успіхів, щастя, кохання, 
взаєморозуміння і просто всьо-
го найкращого!

 Запитував Антон Гапеєв



5

Весна нестримними потужни-
ми кроками вривається в наше 

життя. Струмує дзюркотливими по-
тічками, проникає ніжними пахоща-
ми зеленої трави, забарвлює все у вес-
няні кольори. Навесні народжуються 
сильні, рішучі, творчі особистості, 
які переймають від цієї пори року усі 
найкращі риси. Однією з таких осо-
бистостей є Світлана Ігнатьєва. Її ім’я 
є синонімом мобільності, активності, 
пунктуальності. Інколи аж хочеть-
ся сказати – Світланою назвали так, 
тому, що струменить від цієї жінки 
енергія світла, блиску, руху, пломеніє 
жар серця. 

Школярка Межівської середньої 
школи Світлана Ігнатьєва завжди 
була старанною і глибоко шанувала 
вчителів. Згодом після закінчення 
філологічного факультету ДНУ і сама 
стала вчителем української мови та 
літератури. Але найголовніший від-
різок життя розпочався з 1992 року 
в НГУ, де вона виросла від викладача 
до професора, директора, а нині на-
укового координатора Центру куль-
тури української мови імені Олеся 
Гончара НГУ. Але й на цьому її про-
фесійний ріст не зупинився. Сьогод-
ні Світлана – ще й докторант Полтав-
ського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка.

С.Є. Ігнатьєва працює у різних га-
лузях лінгвістики. Сфера її наукових 
інтересів: аксіологічна лінгвістика, 
лінгвокультурологія, соціолінгвіс-

тика, прагмалінгвістика, лінгвістика 
тексту. У дисертаційній роботі вона 
досліджує український щоденнико-
вий дискурс. З-під її пера вийшло по-
над 100 наукових праць.

Світлана завжди у вирі життя На-
ціонального гірничого університету, 
налагоджує контакти з науковцями 
провідних вузів, діячами культури і 
мистецтва, її знають і цінують у всіх 
куточках України.

До того ж, моя колега належить до 
тієї рідкісної породи людей, які за-
вжди прийдуть на допомогу у скрут-
ну хвилину, знайдуть найвлучніше 
слово у потрібну мить. І так хочеться, 
щоб це природжене відчуття спра-
ведливості залишалося з нею завжди.

За що б не бралася наша світ-
ла Світлана – все у неї виходить на 
„відмінно”. Недаремно вона відзна-
чена нагородами: знаком  „Відмін-
ник освіти” (2004 р.), знаком  „Петро 
Могила” (2006 р.), є лауреатом кон-
курсу імені Олеся Гончара на кращу 
публікацію у журналі „Бористен” за 
2011 році у номінації „Краща науко-
во-популярна розвідка” за публікації 
(протягом року, присвячені пробле-
мам впровадження української мови 
у навчальний процес вищої школи 
та її поширення серед студентської 
молоді. Світлана неординарна і як 
викладач. Вміє організувати і себе,  
і всіх навколо. Залишаючись зовні 
сильною жінкою, „залізною леді”, 
внутрішньо ніжна, як квітка орхі-

деї. Струнка, підтягнута, усміхнена, 
навіть, коли самій не солодко, вона 
впевнено крокує коридором універ-
ситету і в інших вселяє впевненість 
– можна всього досягти, треба лише 
докласти всіх зусиль.

Побажаємо їй на цьому шляху 
успіхів, здійснення мрій, гармонії, 
весни, любові!

Ірина Цюп’як,
доцент кафедри історії та полі-
тичної теорії ДВНЗ „НГУ”, дирек-
тор Центру культури української 

мови ім. Олеся Гончара

Коллектив преподавате-
лей подготовительного от-
деления – это увлеченные 
и преданные своему делу 
люди, профессионалы вы-
сокого класса, творческие 
натуры. Довузовскую под-
готовку в МИНО НГУ про-

ходит более двухсот человек. 
Все ребята трудятся упорно, 
с интересом. 

Людмила Анатольевна 
Заика, старший преподава-
тель кафедры иностранных 
языков, давно и увлеченно 
трудится в этой системе. И 

сейчас она 
п р и н и м а -
ет участие в 
под г о товке 
школьников 
к ЗНО по ан-
г л и й с к о м у 
языку. 

В группах 
Л ю д м и л ы 
А натольев-

ны обучается более двадца-
ти человек. Ребята взахлеб 
рассказывают о том, как ин-
тересно на занятиях, звонят 
благодарные родители.

В ноябре 2011 кафедра 
иностранных языков со-
вместно с МИНО провела 
олимпиаду по английскому 
языку среди школьников. 
Энтузиастом этого события 
стала опять же Людмила 
Анатольевна. Три участницы 
(слушательницы подготови-
тельного отделения) – Катя 
Лахмастова, Света Якубина 
и Катя Антоненко стали при-
зерами олимпиады, были на-
граждены грамотами НГУ.

В декабре 2011 была про-
ведена конференция «О пер-
спективах будущей профес-
сиональной деятельности», 
где ребята презентовали 
свои профессии на англий-
ском языке.

Руководство МИНО вы-
ражает огромную благо-
дарность Людмиле Анато-
льевне Заике за энтузиазм и 
творческий подход в работе 
со слушателями довузов-
ской подготовки. 

Александр Пащенко, за-
ведующий подготовитель-

ным отделением МИНО 
НГУ
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23 роки тому з Афганістану виве-
дено радянські війська. З цієї нагоди 
відбулося засідання військово-істо-
ричного клубу ім. капітана А.Грязнова. 
До клубу того дня  завітали ветерани 
цієї дев'ятирічної кровопролитної ві-
йни, а також студенти НГУ та слухачі 

військової кафедри, учні шкіл міста 
Дніпропетровська. Розповідати про ці 
події можна щоразу по-іншому, адже 
такі емоції не зникають з плином часу. 
Віталій Іванович Молчанов, член ради 
клубу розповідав про своє перебування 
в Афганістані так, ніби це сталося вчо-
ра, адже він добре пам’ятає кожен день 
війни. Афганська війна тривала з 25 
грудня 1979 до 15 лютого 1989 року, тоб-
то 3340 днів. Будь-яка війна – це страх 
і біль. Але ще страшніше, коли батьки 
ховають закриті гроби зі своїми сина-
ми, а наречені в білих сукнях ніколи не 
дочекаються тих, хто збирався туди на 
три місяці, а не повернувся навіть через 
дев'ять довгих років. Втрати Радянсько-
го Союзу склали близько 15 тисяч чоло-
вік, серед яких - 8.655 чоловік – люди, 
до 20 років. Вчорашні хлопчики за один 
день ставали чоловіками. Під час засі-

дання клубу всі присутні почули і по-
бачили різні сторони цієї війни. Зокре-
ма, фільм про початок військових дій 
в Афганістані, цікаві та рідкісні фото, 
а також пісні, народжені війною, у ви-
конанні Сергія Андрійовича Бабенка, 
колишнього прикордонника, учасника 
бойових дій.

Присутні, без перебільшення, тор-
кнулися історії – можна було у руках 
потримати кинджали та чотки, які на-
лежали моджахедам, ґудзик американ-
ського солдата. Анатолій Володимиро-
вич Поух, голова клубу, доцент кафедри 
історії та політичної теорії розповів про 
те, що 780 жителів Дніпропетровської 
області віддали свої життя у війні в Аф-
ганістані. Палючий вітер Афганістану 
ще довго буде обпікати серця наших 
співвітчизників.

Дарина Бутко, ІАЦ НГУ

Ім’я Василя Яцкіна – відомого 
кінорежисера, одного із засновни-
ків російської студії «Кіноконтакт», 
журналіста-месіонера, стає все біль-
ше популярним серед тих людей, які 
намагаються зберегти все краще, що 
дісталося у спадок від наших пред-
ків: віру, духовність, культуру. Цей 
мужній чоловік створює фільми, які 
відкривають очі на істинний стан 
речей сьогодення, показує юним і 
дорослим всю глибину і мерзенність 
того морального беззаконня, котре 
щодня входить в наш дім з натиснен-
ням кнопки телевізора. І в той же час 
показує живі приклади милосердя 
наших сучасників, жертовності за-
ради знедолених. У його фільмах не-
має «крові і м’яса» – тому вони «не-
формат» для великих телеканалів… 
Тож його кінолекція, яка нещодавно 
відбулася у рамках Центру здоро-
вого способу життя Національного 
гірничого університету, торкнулася 
болючого питання. А саме руйнів-
ного впливу на моральне і фізичне 
здоров’я нашої молоді багатьох пере-
дач на ТБ і сумнівних видань.  

Людей зі здоровим глуздом не 
може не хвилювати той факт, що в 
ЗМІ, особливо на телебаченні, ніби 
спеціально програмують дітей, під-
літків та й дорослих на ті чи інші 
вчинки, які суперечать здоровій мо-
ралі. Журналіст показав на прикла-
ді уважного аналізу дії культових 
мультиплікаційних героїв Шрека, 
Тома і Джеррі, Аладдина, принцеси 
Жасмин та інших, як підміняють-
ся поняття добра і зла, руйнується 

дитяча психіка. Замислимося, якже 
«творцям» таких «героїв» треба не-
навидіти людей, щоб прекрасне 
перетворювати на гидке, жахливе, 
образливе для людини… Поясніть, 
для чого треба пропагувати огидне? 
Все це можна назвати добре сплано-
ваною безкровною війною. Але ми 
живі! Живі, доки не розучилися лю-
бити своїх батьків і дітей, співчувати 
людям біля баків зі сміттям, посту-
патися місцем у транспорті, поспі-
шати на допомогу у біді своїм дру-
зям і навіть незнайомим людям. Тож 
будемо протистояти злу добром.

Гість з Москви був приємно вра-
жений нашою студентською аудито-
рією (до речі, не спеціально підго-
товленою), яка показала розуміння 
і підтримку кращих людських якос-
тей. Цноту наших предків В. Яцкін 
продемонстрував  на прикладі ра-
дянських мультфільмів, які вчать 
доброму й вічному. Журналіст запи-
тав: «Що нагадує вам головний убір 
– корона чи кокошник – на голові 
казкової героїні?»  І радісно було 
почути кілька юнацьких голосів з 
аудиторії: «Купол храму!». Тобто на-
віть одяг героїв, так би мовити, но-
сив охоронний характер…

У 2005 році Василь разом з матір’ю 
Галиною Яцкіною поставили пер-
ший фільм із серіалу «Під Сонцем», 
присвячений особистості відомо-
го рок-мільйонера Курта Кобейна 
з групи «Нірвана». Музикант, як і 
багато хто з молоді, був запрограмо-
ваний на багатство, думав, що гроші 
зроблять його незалежним і щасли-

вим, але грошовий диявол – це вели-
кий обманщик. Як відомо, у 27 років 
Курт, маючи все,  застрелився... І та-
ких прикладів  дуже багато. 

Василь Яцкін говорить: «Хіба 
можна померти заради  благопо-
лучної економіки? Заради Христо-
вої любові, заради рідної  Вітчизни 
– інша справа!». Але ці поняття сьо-
годні, можна сказати, під забороною. 
Ми хочемо тільки грошей…

Пробуджувати людські душі Ва-
силь Яцкін намагається мовою філь-
мів  і словом віруючої людини. Він 
буває у школах, дитсадках, у коло-
ніях серед неповнолітніх, колишніх 
наркоманів. Пройшовши шлях по-
шуку він дійшов висновку, що саме 
православна віра – «це головна умо-
ва збереження народу, це моральне 
здоров’я, це істинний патріотизм, 
точна шкала цінностей».

Хоча, коли батьки бачать на екра-
ні, як свідомість молоді через суб-
культуру програмують молодіжні 
журнали, комп’ютерні ігри і навіть 
мультики, – це об’єднує всіх, віру-
ючих і невіруючих. І виникає зако-
номірне запитання: «А чим можна 
протистояти, якщо таких грошей,  
як у «творців» всього цього, у нас 
немає?» У відповідь, говорить жур-
наліст, найчастіше я чую: «Людяніс-
тю, моральністю! Силою духу! Духо-
вністю!» .

Детально познайомитись з діяль-
ністю Василя Яцкіна можна на офі-
ційному сайті студії «Кіноконтакт» 
-  kinocontact.ru

 Дарина Бутко і Надія Гринько
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Один з мудреців сказав: «Робота – 
найкращий спосіб насолоджуватись 
життям». А от якісна та злагоджена ро-
бота – не лише насолода, а й показник 
високого рівня суспільних відносин, 
який передбачає обізнаність кожної 
сторони не лише в своїх правах, але й в 
обов’язках.  Початок становлення моло-
дої української держави започаткував 
перебудову всіх ланок народного госпо-
дарства, у тому числі й освіти. Заклади, 
що знаходились на балансі різних мініс-
терств і відомств, якось відразу стали 
непотрібними ні самим міністерствам, 
ні обласним радам. Тому у 1997 році Ка-
бінет Міністрів України почав важливий 
процес впорядкування мережі вищих 
навчальних закладів: з підпорядкуван-
ня різним міністерствам багато закладів 
було передано на баланс Міністерству 
освіти і науки України, потім МОН при-
єднав заклади І-ІІ рівнів акредитації до 
найбільш потужних університетів кра-
їни у якості структурних підрозділів.   
Тож згідно з Постановою Кабінету Мі-
ністрів України №526 від 29.05.1997 було 
утворено два нових підрозділи нашого 
університету: Павлоградський технікум 
НГАУ, Марганецький коледж НГАУ. У 
2003 році до складу Національного гір-
ничого університету ввійшов Дніпропе-
тровський автотранспортний технікум, 
а у 2005 році – Докучаєвський гірничий 
технікум. 

Чи виникли у зав’язку з цим трудно-
щі?  

– Звичайно, – говорить проректор з 
навчальної роботи Юрій Тимофійович 
Хоменко. - Пам’ятаєте, у великого дитя-
чого письменника С.Я. Маршака є вірш 
«Пташиний ринок?», - вважайте, що ви 
придбали його весь. Тому я і запропону-
вав створення відділу, основною функ-
цією якого була б  координація дій між 
університетом та його структурними 
підрозділами. Так виник сектор взаємо-
дії з ВНЗ І-ІІ рівнів, який у листопаді 2010 
року трансформували у відділ взаємодії з 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  Керівником 
відділу стала ініціативний адміністратор 
– Людмила Шумельчик. Сьогодні кабінет 
відділу розташований у центральному 
корпусі  на першому поверсі. Над ди-
зайном кабінету влітку працювала сама 
Людмила Борисівна, поєднуючи дизай-
нерську працю з основною навчально-

адміністративною діяльністю. Дизайн 
налаштовує на роботу і водночас дає 
можливість комфортно відпочити у за-
тишній атмосфері відділу: чудово піді-
брані офісні меблі, квіткові ікебани і ро-
дзинка інтер’єру – фотокартини ректора 
НГУ, академіка НАН України Геннадія 
Григоровича Півняка.

Яка перспектива розвитку взаємодії 
між університетом і технікумами?

– Вона полягає в збільшенні напрям-
ків взаємодії, – зазначає Людмила Шу-
мельчик. – На початку діяльності відділу 
основною функцією була координація 
дій: переадресація проблеми від підроз-
ділу до відповідного відділу в структурі 
університету, переказ підпорядкованим 
навчальним закладам наказів та розпо-
ряджень ректора університету та його  
проректорів, надання роз’яснень сто-
совно заповнення звітності тощо. Зараз 
в усіх технікумах та коледжі працює за-
очне відділення бакалаврату універси-
тету. Цього року започатковано курсову 
підготовку до вступу у ВНЗ. У 2011/2012 
н.р. чисельність бакалаврів становить: 
Докучаєвський гірничий технікум – 342; 
Павлоградський технікум – 207; Марга-
нецький коледж – 121.

Зазначимо: кількість студентів-бака-
лаврів щорічно збільшується, що свід-
чить про необхідність надання такої 
послуги у регіонах, а також якості та зла-
годженості у роботі викладачів універси-
тету і технікумів. У  2012 році планується 
проведення курсів підвищення кваліфі-
кації для викладачів технікумів та коле-
джів. Також університетом запропоно-
вана допомога викладачам цих закладів 
у підготовці та виданні навчальної лі-
тератури, затвердженні підручників та 
методичних посібників у Міністерстві 
освіти і науки України.  Враховуючи на-
ближення вступної компанії, відділ пла-
нує проведення робіт  профорієнтацій-
ного  спрямування.

А що до цього доповнять директори 
технікумів, коледжу?

– Нам стало набагато легше і цікавіше 
співпрацювати. Відчувається турбота 
про нас, а про щось подібне в інших ву-
зах я навіть не чув. НГУ і тут попереду! – 
Відповів Володимир Васильович Кустов, 
директор Докучаєвського технікуму

– Звичайно! - доповнює колегу дирек-
тор Марганецького коледжу В.І. Іванова. 

– Адже якщо потрібно вирішити склад-
не питання, Геннадій Григорович бере 
його під особистий контроль. З питань 
профорієнтаційної роботи до коледжу 
щорічно він приїздить разом з проректо-
ром з навчальної роботи Ю.Т. Хоменком 
та іншими спеціалістами університету. 
Мабуть, жоден ректор не приділяє під-
розділам стільки уваги. І тому ми дуже 
вдячні Геннадію Григоровичу за турботу, 
активну й дієву допомогу, яку він надає 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. А Людмила 
Борисівна інформує нас не лише з суто 
навчальних питань, а й з питань, що сто-
суються культурної та ділової сфери. З 
її допомогою ми можемо скоординувати 
поїздки студентів коледжу у Дніпропе-
тровськ  для проведення виїзних занять 
на кафедрах університету, для участі у 
виставках, театральних постановах.

Чи є якісь особисті плани у коледжу 
стосовно напрямків взаємодії з універ-
ситетом? – Так, - відповідає  Валентина 
Іванівна. – Це взаємодія з працевлашту-
вання випускників, організація практик 
студентів, робота над підвищенням якіс-
ної та цікавої інформації про напрямки 
підготовки університету та багато іншо-
го.

P. S. Про добру справу треба сказати 
добре слово. Тож відзначимо  відпові-
дальне ставлення до вирішення проблем 
роботи з технікумами проректора з фі-
нансової роботи Анатолія Косолапова, 
всіляку безвідмовну методичну допомо-
гу начальника Навчально-методичного 
центру НГУ Володимира Салова. Тепер 
кожен директор чи працівник технікуму 
впевнено переступає поріг цього  своє-
рідного штабу взаємодії. Тут є де розта-
шуватися, випити філіжанку кави з до-
роги й з хорошим настроєм приступати 
до справ. Адже так важливо людині бути 
певною того, що тут на неї чекають, до-
поможуть, організують зустріч чи прове-
дуть необхідними інстанціями. 

Валентина Шабетя
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У Центрі естетичного розвитку 
Національного гірничого універси-
тету відбулась презентація виставки 
петриківського декоративного роз-
пису «Спадковість поколінь».

Завідуюча кафедрою філософії 
Юлія Шабанова відзначила, що в 
Центрі естетичного розвитку пе-
триківський розпис демонструється 

вперше. Більш детально про цей ста-
ровинний промисел і єдиний у світі 
Центр народного мистецтва «Петри-
ківка» розповіла мистецтвознавець 
Дніпропетровського художнього 
музею, заслужений працівник куль-
тури Людмила Тверська. Від неї сту-
денти гірничого також дізнались про 
історію селища Петриківка, де кожна 
хата колись була прикрашена петри-
ківським орнаментом. 

Майстриня Тетяна Гарькава екс-
понувала того дня у центрі багато 
своїх робіт: «Піони», «Маки», «Лісо-
ва фантазія»… Говорить, вони ство-
рювались з радістю. А ще петриків-
ський розпис має свою символіку: і 
в калині вона, і в птахах, і в квітах. 
Пращури українського народу та-
кою красою не тільки оздоблювали 
свій дім, а й оберігали. Тепер цьому 

вчиться молодь. Випускниці Тетяни 
Гарькавої – Людмила Брижа та Тетя-
на Погоріла на виставці, окрім влас-
них колористичних малюнків, пред-
ставили розписи свої юних учнів, які 
стануть продовжувачами петриків-
ських поколінь. У цьому пересвідчи-
ли їх досить професійні роботи.

На виставці «Спадковість поко-
лінь» перейняти майстерність пе-
триківського розпису бажали і ви-
кладачі, і студенти. Майстер-клас 
від дівчат і їх наставниці був цікавий 
подробицями оволодіння промис-
лом і багатий на добрі емоції. Тетя-
на Гарькава запевняє, що такі емоції 
завжди з’являються під час створен-
ня петриківського малюнка. У день 
презентації це кожен відчув на собі. 

Наталія Андрющенко, ІАЦ НГУ
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В останні дні зими невідомий 
скульптор у дворі гірничого зліпив 
дві снігові фігури.

Зітхає баба снігова: 
колись я королевою була…

Та геть журбу – 
онучці естафету я здала !

Фото Артема Гусака
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У НГУ відбулося 
урочисте віншування 
переможців конкурсу 
ім. О. Гончара спільно 
з науково-популярним 
щомісячником «Бо-
ристен». 

Переможцями кон-
курсу стали: номінація 
«Проза» - Іван Дани-
люк (селище Васильків-
ка Дніпропетровської 
області) за оповідання 
«Яблуко з рай-дерева», 
вміщене у лютневому 
номері журналу; номі-
нація « Поезія» - Во-
лодимир Лендич (м. 
Дніпропетровськ) за 
добірку «Поетичний 
розмай», надруковану 
в травневому номері 
журналу; номінація 
«Публіцистика» - Ми-
кола Воротиленко (Ед-
монтон, Канада) за істо-
рично-публіцистичну 

книгу «Голодомор в 
Україні мовою фактів, 
або як сучасна офіцій-
на Московська статис-
тика підтверджує факт 
Голодомору в Україні у 
1933р», котра побачила 
світ у видавництві жур-
налу «Бористен»; номі-
нація «Краща науково-
популярна розвідка» 
- Світлана Ігнатьєва 
(м. Дніпропетровськ) 
за публікації (протягом 
року), присвячені про-
блемам впроваджен-
ня української мови в 
учбовий процес вищої 
школи та її поширенню 
серед студентської мо-
лоді. 

Серед гостей був та-
кож відомий дніпропе-
тровський письменник 
Володимир Луценко, 
директор центру ім. О. 
Гончара Ірина Цюп’як, 

редактор журналу «Бо-
ристен» Фідель Сухоніс.

Імпреза пройшла у 
теплій, дружній атмос-
фері. Лауреати прочи-
тали свої вірші, Микола 
Воротиленко розповів 
про побут та життя 
українців у Канаді, а 
також відповів на запи-
тання гостей. Музич-
ним подарунком став 
виступ «Естет-кварте-
ту», який зірвав бурхли-
ві оплески.

У НГУ конкурс про-
ходить щорічно, по-
чинаючи з 2004 року. 
Організатори конкурсу 
закликали студентів 
університету, а також 
молодих українських 
авторів брати участь у 
конкурсі та популяри-
зувати українські твори.

Дарина Бутко, 
ІАЦ НГУ
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