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Про Містера і Міс НГУ, 
про переможців чарлідингу, 
про незвичайний плейбек-
театр, про діалог культур і 
людей –

Як іноземні студенти ман-
дрували Україною на кафедрі 
іноземних мов НГУ, а ще ліпи-
ли вареники –

Простое женское сча-
стье… Его не найдешь ни в 
деньгах, ни в высокопостав-
ленных портфелях. Оставь-
те мужскую работу в руках 
мужчины…

З 23 по 26 квітня у 
Дніпропетровську про-
ходили дні Америки. 
Вони мали розгалужену 
програму, в рамках якої 
Надзвичайний та Повно-
важний Посол США в 
Україні Джон Ф. Теффт 
відвідав Національний 
гірничий університет. 
Тут він відкрив «Ярмарку 
освіти», де була представ-
лена виставка Посоль-
ства США, презентації 
програм академічних об-
мінів, фінансовані Дер-
жавним Департаментом 
та консультативно-освіт-
німи центрами США. У 
ході візиту до гірничо-
го університету Посол 
США Джон Теффт по-
спілкувався зі слухачами 
Україно-Американсько-

го лінгвістичного центру 
НГУ, ознайомився з екс-
понатами історичного та 
геолого-мінералогічного 
музеїв вишу. Свій ви-
ступ перед студентською 
аудиторію розпочав з 
того, що висловив задо-
волення зацікавленістю 
молоді днями Америки 
– зала була переповнена. 
Джон Теффт зауважив, 
що мета «Ярмарки осві-
ти» – продемонструвати 
спектр освітніх можли-
востей США. А здійсни-
ти цей проект на базі На-
ціонального гірничого 
університету було б ло-
гічним. Вуз має багато-
річний досвід міжнарод-
ної співпраці. Студентів 
з першого курсу готують 
до академічних обмінів, 

налаштовують на знання 
мови і культури країни, 
яку відвідають. Тому під 
час зустрічі з Послом 
США присутні цікави-
лись нюансами програм 
обміну, запитували про 
освітні гранти та вислов-
лювала свої побажання.

Джон Теффт у щирій 
розмові повідомив, що 
дві його доньки здобули 
освіту в американських 
університетах і протя-
гом року кожна навча-
лася в Європі (Франції 
та Італії). На його дум-
ку, це стало безцінним 
досвідом у становленні 
їхніх особистостей, як 
сучасних представників 
глобалізованого світу. 
Він також розповів про 
три свої візити до Дні-
пропетровська, а також 
новий досвід Посольства 
– проведення днів Аме-
рики. У цьому форматі 
Посол США обговорив 
з представниками влади 
Дніпропетровщини пи-
тання інвестиційного, 
економічного, гумані-
тарного і екологічного 
співробітництва з США. 

Наталія Андрющенко, 
ІАЦ НГУ

Cеред нас ще є люди, 
які зробили наше життя 
можливим і подарували 
безцінну Перемогу над 
фашизмом. Саме цій темі 
було присвячена конфе-
ренція «Велика перемога 
над нацизмом», яку іні-
ціював клуб ім. капітана 

А.Грязнова. Її учасники 
хотіли не лише нагадати 
про мужню боротьбу ра-
дянського народу, але й 
підкреслити важливість 
знання достовірних фак-
тів, адже зараз є багато 
літератури, яка певним 
чином «переписує» події 

Другої світової.
Під час зустрічі при-

сутні заслухали доповіді 
про передумови, при-
чини, розвиток війни, а 
також деталі визволен-
ня Дніпропетровщини, 
форсування Дніпра.

Дарина Бутко, ІАЦ НГУ
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27 березня відбуло-

ся чергове зібрання 
старост Національ-
ного гірничого універ-
ситету, під час якого 
був присутній ректор 
НГУ, академік НАН 
України Геннадій Гри-
горович Півняк.

Ректор закликав сту-
дентів користуватися 
можливостями, які їм надає університет. Зокрема, ви-
вчати іноземні мови, брати участь у міжнародних проек-
тах, активно жити життям університету, адже НГУ надає 
безліч шансів: щорічна ярмарка вакансій, презентації 
стипендій і фондів, реалізація програми «Tempus» та 
багато інших цікавих проектів. 

Геннадій Григорович зазначив, що в квітні цього року 
Національний гірничий університет спільно з делегата-
ми від Сполучених штатів Америки буде проводити за-
ходи, протягом яких студенти познайомляться з можли-
востями навчання в США, отримання грантів та фондів. 

Піднімалась важлива тема перспективи працевлашту-
вання випускників університету, а також щодо боржни-
ків, яких буде відчислено десь 1500 чоловік. 

Ректор торкнувся і питання про куріння. На терито-
рії НГУ робити це заборонено. Згідно з новим наказом 
Президента України курити суворо заборонене в усіх 
громадських місцях. В НГУ за ініціативи студентсько-
го самоврядування та ректорату будуть введені норми 
покарання студентів, які курять на території навчаль-
ного закладу. Форма адміністративного покарання - 
нарахування годин, протягом яких студент виконува-
тиме громадську роботу на території НГУ (наприклад, 
підмітання недопалків). Не менш важливо, що серед 
студентів з’явилась ініціатива щодо створення «Добро-
вільної студентської дружини». Усі бажаючі можуть 
вступити до цієї структури – детальна інформація та 
положення про «Дружину» незабаром будуть опублі-
ковані на офіційному сайті університету. Голова Сту-
дентського самоврядування Альона Щолокова зазначила, 
що на останньому засіданні Всеукраїнської студентської 
ради у Києві розглянуто пункти про студентське само-

врядування, які будуть 
зазначені у Законі про 
вищу освіту. Кожен ба-
жаючий може взяти 
участь в обговоренні 
та внести свої пропо-
зиції. Для цього по-
трібно звернутися до 
Студентського само-
врядування – 7 корп., 
к-та 1104А (щоденно з 

9 до11 та з 16 до 18), щовівторка тут відбувається сту-
драда о 17.00 годині. Зазначимо, що губернатор області 
Олександр Вілкул ініціював конкурс «Найкращий сту-
дент». До кінця травня кожен бажаючий студент НГУ 
може подати свою кандидатуру на участь, аби потім 
представляти НГУ на загальнообласному конкурсі.

25 травня студентів-випускників 4 та 5 курсів очікує 
приємна подія – випускний бал. Деталі про проведення 
та організацію фотоальбомів можна дізнатися у старост 
ваших груп.

Приємні сюрпризи на старостаті
Іменні стипендії Президента України отримали: Тетя-

на Осіпова, Ірина Кисельова, Руслан Зубер, Олександр 
Дмитрієв, Микола Хворостянов. Також було вручено 
Державні стипендії Верховної Ради України, які отрима-
ли Анна Горбачова, Євген Кодій та Анастасія Мусієнко.

Директор Інституту економіки Олександр Івано-
вич Шаров познайомив студентів з успіхами програми 
«Tempus» та можливостями, що вона надає студентам. 
Детальніше про перспективи програми можна дізнати-
ся на сайті ecommis.eu

УВАГА! Кожного другого тижня об 11.00 в акто-
вій залі НГУ відбувається збори старост за участю гос-
тей університету, представників різноманітних структур 
НГУ та викладацького складу. Якщо ви є старостою гру-
пи, але під час зборів ви не можете пропустити лекцію, 
обов’язково призначте заступника, який відвідає старо-
стат і необхідна інформація надійде до групи. Також, ста-
рости не повинні забувати заповнювати «Щоденник ста-
рости», за результатами якого у кінці навчального року 
буде обрано найкращого старосту НГУ.

«DIPMUN»
У Дніпропетровську у рамках 

святкування Дня Європи за під-
тримки губернатора Олександра 
Вілкула відбулася друга міжнарод-
на студентська конференція «Мо-
дель Організацій Об’єднаних Націй 
DIPMUN». Вона проходила з 20 по 22 
квітня в Національному гірничому 

університеті. В урочистому відкрит-
ті, що відбулося в приміщенні Голов-
ного управління освіти і науки ОДА 
взяли участь в.о. начальника ГУОН 
ОДА Олександр Демчик, ректор На-
ціонального гірничого університету 
Геннадій Півняк, засновники кон-
ференції Ксенія Тюхменьова, Євген 
Федоренко, а також понад 70 осіб сту-
дентів-делегатів з різних міст Украї-
ни, Грузії, Румунії, Латвії та Польщі.

Співзасновник Моделі ООН 
DIPMUN Ксенія Тюхменьова у сво-

їй промові зазначила: «Організація 
Моделі ООН в стінах Національного 
гірничого університету стає традиці-
єю нашого міста і об'єднує студентів 
з різних міст України та інших кра-
їн світу. Ми вдячні голові Дніпро-
петровської облдержадміністрації 
Олександру Вілкулу та офісу ООН 
в Україні, які всебічно підтримують 
ініціативи молоді».

Докладніше читайте на сайті 
nmu.org.ua
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Цьогорік на кафедрі техноло-
гії гірничого машинобудування 
відбулася презентація інтерак-
тивної форми навчання у вигля-
ді трьох лекцій з демонстрацією 
лабораторних робіт, які побудо-
вані у віртуальному просторі. 

Лектор – відомий фахівець в 
галузі машинобудування, про-
фесор Національного технічно-
го університету України «Київ-
ський політехнічний інститут» 
Петраков Юрій Володимиро-
вич. Протягом чотирьох годин з 
короткими перервами студенти 
з непідробним інтересом сприй-
мали матеріал і брали активну 
участь у розв’язанні проблемних 
ситуацій. Лекції були призначе-
ні основним питанням досить 

сталої ґрунтовної дисципліни 
«Теорія різання». Що ж обумо-
вило підвищений інтерес сту-
дентів? Перш за все це інтерак-
тивна форма подачі інформації. 
Лектор ні разу не скористався 
крейдою і дошкою. Втім він ши-
роко використовував комп’ютер 
і проектор для демонстрації на 
екрані аналітичних виразів, від-
повідних графіків у кольорах і 
анімаційних моделей техноло-
гії обробки матеріалів. Це дало 
змогу лектору збільшити удвічі 
інформаційне навантаження 
порівняно традиційними мето-
дами викладання та залучити до 
активної співучасті студентів. 

ІАЦ НГУ

-

Нещодавно було 
проголошено імена 
переможців 6-го 
щорічного загаль-
нонаціонального 
конкурсу Стипен-
діальної програми «Завтра.UA», в якому взяли 
участь студенти з більш ніж 100 вузів України. 
У число кращих увійшли й п’ятеро студентів 
Національного гірничого університету.

За напрямом «Наука про Землю» відзна-
чили роботи молоді геологорозвідувального 
факультету НГУ. А саме: Яни Антипович, 
Євгенії Солдатенкової, Олександра Віхрюка, 
Євгена Козія. За напрямом «Математика і 
механіка» – Антона Бондарєва.

Усі переможці протягом року отримувати-
муть 942 грн. щомісячно. Лауреати також ві-
зьмуть участь в роботі 5-го Молодіжного фо-
руму стипендіальної програми «Завтра. UA», 
який відбудеться 12-14 травня у Києві. Його 
проведення ініціює створення мережі соціаль-
но відповідальної молоді, що об’єднує кращих 
студентів України, а також стимулює їх соці-
альну активність та залучає талановиту молодь 
до соціальних ініціатив, які звернені на розви-
ток країни та суспільства.

25 квітня 2012 року в рамках 
програми співробітництва з Мізу-
рійським університетом (США) в 
Національному гірничому універси-
теті проведено веб-конференцію за 
участю аспірантів, студентів та 
викладачів кафедр НГУ.

Для спілкування з іноземними ко-
легами не обов’язково було летіти до 
США або чекати на їх візит у стіни 
гірничого – конференція відбулась за 
допомогою програми Skype (Корис-
тувачі Skype роблять телефонні ви-
клики і відеовиклики через комп'ютер, 
використовуючи програмне забезпе-
чення Skype і інтернет).

До уваги професорів Мізурійсько-
го університету було представлено 
шість презентацій (від співробіт-
ників кафедр підземного видобутку, 

геоінформаційних технологій, аль-
тернативного видобутку енергії, 
екології, комп’ютерних систем та 
машинобудування). Після коротко-
го привітання і знайомства з допо-
відачами, співробітники гірничого 
університету під керівництвом 
Анатолія Васильовича Гавриша 
ознайомили колег із США зі сво-
їми дослідженнями з обраних 
тем, а ті, в свою чергу, поділились 
своїми відкриттями та ідеями у 
напрямках геотехнологій, мож-
ливостей джерел енергії та енер-
гоефективності (оцінка з огляду 
на Міссорі). У процесі спілкуван-
ня співрозмовники ділились сво-
їми поглядами на порушені теми, 
дискутували. 

Cпілкуванню на міжнарод-

ному рівні немає меж, і, напевно, 
саме ця веб-конференція відкриє 
нові обрії і можливості для парт-
нерства НГУ з Америкою.

Діана Максименко, 
студентський прес-центр НГУ
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Чи було б вам цікаво побачити свою історію з жит-
тя, розіграну на сцені майстрами імпровізації? 17 
квітня на кафедрі філософії відбулась вистава плей-
бек-театру "Соседи" режисера Романа Кандибура. 

Плейбек-театр - це театр спонтанності. Його головною 
задумкою є імпровізований розіграш на сцені щойно 
почутої особистої історії глядачів без попередньої під-
готовки. Слухаючи історії, розумієш, що кожного дня у 
кожного з нас відбуваються цікаві події, але ми не завжди 

звертаємо на них увагу. Приміром, одна студентки розпо-
віла, як вона, стоячи на проході між сидіннями у марш-
рутному таксі, попросила сидячого хлопця потримати 
свою сумку, а він зарепетував: «У мене є дівчина!!!». А 
викладачі розповіли про власні переживання через сту-
дентів, які не приділяють увагу навчанню, а за дві години 
до початку екзаменів нахабно просять у них підручника, 
наголошуючи на тому, що встигнуть вивчити необхідні 
теми. «Де такий сайт, на якому викладачі можуть писати 
про студентів?!!» - пролунало із зали, коли згадувалось 
про студентів, які залишають на певних сайтах не завжди 
приємні коментарі про викладачів. 

«Ми об’єднались у команду одним спільним бажанням 
– БУТИ ПОЧУТИМИ, - поділилась Ольга Волкова, учас-
ниця колективу «Соседи». – І якщо хтось має що показа-
ти людям, готовий працювати над собою, бажає розви-
ватись – приєднуйтесь до нас!»

Як підсумок. Безперечно, плейбек-театр «Соседи» як 
справжні хороші сусіди подарували кожному гарний 
настрій і бажання буди відкритим для спілкування. 

Діана Максименко

2012»
12 квітня 2012 року вперше в історії Національного 

гірничого університету пройшов конкурс краси «Міс і 
Містер НГУ-2012», організований Радою студентів та Ко-
мітетом у справах молоді НГУ. У конкурсі взяли участь 
семеро чарівних дівчат і стільки ж мужніх хлопців, які 
проявляли свої танцювальні, співочі таланти.

Учасники готувались більше двох місяців, і показали 
неперевершені здібності, на які здатні лише студенти на-
шого університету! Після палких обговорень, суперечок 
журі, довгих хвилин очікування визнанані: Міс НГУ – 
тендітна Майя Бухтіярова, студентка групи МКфе-11-
1, а Містером НГУ – надзвичайно талановитий Кирило 
Мізько, гр. КНгрс-11-1!

Щиро вітаємо з перемогою!

Veni, vidi, vici!
Прийшов, побачив, переміг! Минулого тижня в акто-

вій залі ДДАУ відбувся фестиваль Жовтневого району з 
черлідингу, фітнесу та аеробіки «Весна, краса і грація». 
Дівчата з команди чарлідингу НГУ повернулися додому з 
перемогою. Олена Бондаренко, капітан команди, розпо-
віла що участь у фестивалі стала справжнім сюрпризом 
для неї. Не маючи ані команди, ані номера, за тиждень 
до виступу розпочалася підготовка. Фортуна стала на 
сторону конкурсанток і вже наступного дня команда була 
зібрана.

Бондаренко Олена, Бухтіярова Майя, Бондаренко 
Таня, Рожепа Настя, Новікова Кристина та Акула Оля 
взяли участь у конкурсі. За лічені дні дівчата зробили 
блискучий виступ. Відточені рухи та вражаюча техніка 
стали візитною карткою команди, не кажучи вже про 
вражаючі підтримки та неймовірні розтяжки!

Хвилювання позаду, залишився бойовий настрій і віра 
в перемогу. Отже, час «Х», виступ! Під запальні ритми 
LMFAO та Gwen Stefani дівчатка вщент «рознесли» кон-
курентів. Почесне перше місце посіла команда нашого 
університету, перемога знайшла переможців. Так три-
мати, дівчата, вітаємо вас!

Якщо ти не уявляєш себе без танцю, якщо у твоїх 
жилах тече запальна жилка черлідингу, тебе вже чека-
ють. Телефонуй - 0937806200, Олена.

Антон Гапеєв
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19 квітня іноземні сту-
денти НГУ та гості за-
ходу на кафедрі іноземних 
мов мали можливість по-
знайомитись з Україною. 
Для цього знадобились 
гарний настрій, бажання 
спілкуватись й натхнен-
на організація колективу 
кафедри та його керів-
ника, професора С.І. Ко-
стрицької.

Знайомство з культурою 
України розпочалось ще 
у коридорі, де іноземним 
гостям подарували запаль-
ний український танець та 
щедрівки. 

В аудиторії панувала 
українська атмосфера в 
усьому: учасники концерт-
них номерів схвильовано 
метушились в традиційних 
українських костюмах, сті-
ни прикрашали фотогра-
фії культурних та архітек-
турних пам’яток України, 
лунала українська музика, 
а на столах для іноземних 

с т у д е н т і в 
можна було 
побачити цілу 
п а с х а л ь н у 
композицію.

Цей за-
хід був по-
будований у 
вигляді діа-
логу, у якому 
брали участь 

викладачі з США, студен-
ти з Анголи, Монголії, 
Перу, Йорданії. Аби кожен 
з учасників відчував себе 
комфортно, студенти-пе-
рекладачі допомагали ін-
тернаціональним гостям 
зрозуміти одне одного. 

Свято почалося з віде-
оролика, який ознайомив 
присутніх з головними 
пам’ятками України, після 
чого діалог розпочав Юрій 
Тимофійович Хоменко, 
проректор з виховної ро-
боти, який розповів про 
історію університету, за-
значив: «Ми можемо вза-
галі не подорожувати, бо 
у цьому клубі ми дізнає-
мось про все!». Після при-
вітання Юрія Тимофійо-
вича було запропоновано 
переглянути виставку книг 
з родинної бібліотеки Ген-
надія Григоровича та Гали-
ни Андріївни Півняків.

Та на цьому книжкова 

тема не завер-
шилась, бо до 
слова запро-
сили гостя 
свята, Воло-
димира Кіль-
ч е н с ь к о г о , 
л і т е р а т о р а , 
який презен-
тував свою 
першу книгу 
«Присмак Волі». У минуло-
му пілот, він розповів про 
те, що саме в історії рідної 
України спонукало його 
взятись за перо. Присутні 
стали свідками історичної 
події, бо саме вони пер-
шими побачили цю книгу. 
Володимир Іванович не за-
лишив Гірничий без пода-
рунка, на згадку бібліотеці 
передав три примірника 
книги з підписом.

На такому патріотично-
му заході неможливо було 
не зачепити тему петри-
ківського розпису, перли-
ною народного мистецтва 
України, брендом, за яким 
нашу державу впізнають за 
кордоном. На свято завіта-
ла Тетяна Анатоліївна Гар-
кава, заслужений майстер 
петриківського розпису, 
яка познайомила присут-
ніх ближче із технікою 
квіткового орнаменту, ор-
ганізувавши майстер-клас. 

Україна сла-
виться і танця-
ми, тож Третья-
ков Максим та 
Соболь Ганна 
орг а н і з у в а л и 
майстер-клас з 
танцю, навчив-
ши іноземних 
ст у дент і в-до-
б р о в о л ь ц і в 
кільком рухам. 
Розважали та 
дивували у 

цей вечір не лише гостин-
ні українські студенти 
– сюрпризами вразили і 
друзі з Анголи: Пашкоаль і 
Гауденсія та Билєг, хлопець 
з Монголії. 

Студентка першого 
курсу Віка Попова поді-
лилась із присутніми сво-
їми віршами, а Ельвіра 
Крицька, співаючи піс-
ні, довела, що українська 
мова дуже милозвучна. 
Центр Української Мови 
ім. Олеся Гончара підготу-
вав інсценізацію «Звичаї 
українського народу», по-
знайомивши аудиторію із 
традиціями, які залиша-
ються незмінними із поко-
ління в покоління. 

Під кінець такого за-
пального вечора не дивно, 
що розгорівся апетит. До-
речним був майстер-клас 
з ліплення вареників Іри-
ни Костянтинівни Цюп’як, 
доцент кафедри історії та 
політичної теорії. У кон-
курсі на найкращий варе-
ник серед іноземних до-
бровольців переможцем 
став студент із Монголії, 
який зліпив справжній, 
по-чоловічому міцний, 
вареник. Після чого гос-
тей пригостили гарячими, 
по-домашньому запашни-
ми вареничками, супрово-
джуючи процес вечері ве-
селими піснями. 

Фоторепортаж Діани 
Максименко
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Часть 2. Вместо очередного 
посещения сайта – почитайте 
книгу

В этом номере «Студента НГУ» 
мы продолжаем разговор о социаль-
ных сетях и их пагубном влиянии на 
человека.

«На первый взгляд – все в выгоде. 
Человек получает право «влиться» 
в огромную сеть с множеством воз-
можностей, владелец сети получает 
прибыль, а рекламодатель продви-
гает свою продукцию. 

Рядовой пользователь обычно ни-
чего не замечает. Ему это и не надо. 
Но чем крупнее сеть, тем чаще в 
неё добавляют новые возможности, 
которые заменяют множество ин-
тернет-сервисов: файлообменники, 
быстрый обмен сообщениями и ви-
деозвонки. Всё это делается, чтобы 
мы провели в сетях как можно боль-
ше времени. Человек в среднем про-
водит от 3 до 4 часов в интернете, 
просто переписываясь в друзьями и 
просматривая их новости. Это вре-
мя проходит мгновенно, а потому 
мы платим слишком дорогую цену за 
каждую лишнюю минуту в мировой 
паутине, за каждый клик «Мне нра-
вится» в социальной сети. Не лучше 

ли вместо онлайн- переписок выйти 
в реальный мир и поговорить с че-
ловеком вживую? Просто ведь заду-
маться: а что я сделал за эти 3 часа? 
Да ничего! Просто выкинул время. 

Хотите сэкономить своё время 
– просто следуйте простым прави-
лам:

1. Зайти, проверить почту и вый-
ти, если сообщений нет. Это сохра-
нит вам минут 30-40 просмотров 
ненужных новостей.

2. Ответы на сообщения, как и 
сами сообщения, должны быть мак-
симально сокращёнными, а подроб-
ное обсуждение оставьте на личную 
встречу, если возможно.

3. Вместо очередного посещения 
сайта – почитайте книгу, сходите 
на тренировку, курсы или просто 
погуляйте. Главное – подальше от 
интернета.

4. Постарайтесь по минимуму со-
кратить количество посещений сво-
его аккаунта в день (не чаще 2 раз).

Просто помните, что самая до-
рогая валюта в мире – это время. Её 
нельзя заработать, но можно легко 
потратить зря. Экономьте эту жиз-
ненную валюту, пока есть что эко-
номить.

Максим Сысенко

Ігор Нікітенко, 
доцент кафедри 

загальної та струк-
турної геології

Я прийшов працювати до гірни-
чого, коли мені щойно виповнилося 
17. Тоді я заочно навчався на істо-
ричному факультеті Дніпропетров-
ського держуніверситету. Це був 
1999 – рік святкування сторічного 
ювілею гірничого. Всюди висіли 
плакати „100 років НГАУ”. У такій 
святковій атмосфері я почав працю-
вати у вузівському гемологічному 
центрі. Ми займалися створенням 
багатотомного видання „Самоцвіти 
України”, навчально-методичного 
матеріалу для нової спеціалізації 
„Діагностика та оцінка дорогоцін-
ного і напівдорогоцінного каміння” 
тощо. Працюючи в НГУ, я ознайо-
мився з мінералого-петрографіч-
ними методами досліджень. Під 
керівництвом моїх колег-геологів 
я застосував їх у своїй дипломній 
роботі для вивчення археологічних 
артефактів. Пам’ятаю, як на захис-
ті диплома на запитання про моє 
місце роботи я гордо відповів: «У 
гірничому!» „Тоді все ясно,” – ска-
зав голова комісії, а присутні з по-
легшенням зітхнули. У мене було 
два варіанти, куди вступати до ас-
пірантури. Проте мої вчителі з істо-
ричного факультету ДДУ порадили 
продовжувати навчання у гірничо-
му вузі, де створені всі умови для 
розвитку молодих вчених. Сьогодні 
можу сказати, що вони були праві.

ДТЕК – ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ СТУДЕНТА

Нагадаємо, що 22 лютого у 
Києві на спільному засідан-

ні президії Національної академії 
наук України та керівництва ДТЕК 
(Донецька паливно-енергетична 
компанія) прийнято рішення про 
розробку «Програми виконання тех-
нологічних проектів для компанії 
ДТЕК» за участю президента НАН 
України, академіка Бориса Патона, 
генерального директора ДТЕК Мак-
сима Тімченко, директора з видобут-
ку і збагачення вугілля ДТЕК Андрія 
Смирнова, ректора Національного 

гірничого університету, академіка 
Геннадія Півняка. За короткий тер-
мін науковці підготували і подали 
на розгляд комісії 70 проектів, се-
ред яких була схвалена 31 робота. 
Співпраця з бізнесом створює новий 
формат роботи. Зокрема, це навчан-
ня студентів у так званих «групах 
ДТЕК». До речі, студентам додатко-
во до стипендії ДТЕК доплачує свої 
кошти. Як результат, минулорічні 
випускники цієї групи вже працю-
ють на підприємствах компанії.

Наталія Лісневська, ІАЦ

ДТЕК + НГУ = СОЮЗ НАУКИ І ПРАКТИКИ
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Приємно бачити на сцені сту-

дентів технічних спеціальностей, 
які акторською грою оживляють 
літературних персонажів. 25 квіт-
ня театральний колектив «Шосте 
почуття» запросив усіх охочих на 
перегляд п’єси М. Старицького «За 
двома зайцями».

У цей день зала зібрала палких 
шанувальників творчості студен-
тів – аматорів, які, під керівництвом 
Олени Степанівни Макушенко вже 
девять років демонструють свій ак-
торський потенціал, змінюючись та 
наповнюючись новими ролями. «Це 
моя перша п’єса, - поділилась ак-
торка Марина. – Менше року, як я 
познайомилась із «Шостим почут-
тям». Мені дуже подобається наш 
дружній колектив! Під час репети-
цій ми багато сміємось та імпрові-

зуємо, а конфліктів, як це зазвичай 
буває у творчих людей, у нас не ви-
никає взагалі.»

Під час перегляду постановки у 
залі майже безперервно лунав сміх 
– такою чудовою, живою була гра на 
сцені. Гостями-глядачами були не-
давні випускники гірничого, які в 
свій час так само, як і нинішні сту-
денти, виступали на цій сцені.

Олена Степанівна розповіла про 
те, що безмежно любить свою профе-
сію. Їй подобається допомагати роз-
вивати таланти творчих людей: «Я з 
першого погляду бачу, хто і яку роль 
буде виконувати. Театр – хобі учас-
ників колективу, і незважаючи на 
навчання та роботу вони знаходять 
час для репетиції. Хотілося б бачи-
ти молодь саме такою. Наступного 
року у нас буде ювілей – 10 років іс-

нування колективу «Шосте почут-
тя», з цього приводу ми плануємо 
зібрати на сцені гірничого всіх його 
учасників (і нинішніх, і тих,чиї 
студентські роки давно минули), 
це буде сюрпризом, і це буде ціка-
во. Взагалі, у нас багато ідей, над 
реалізацією яких ми працюємо, але 
про це можна буде довідатись трохи 
згодом. До речі, нам дуже приємно, 
що на конкурсі «Студентська весна 
2012» в НГУ колектив «Шосте по-
чуття» зайняв третє місце».

Безперечно, що актори й режисер 
безмірно закохані у свою театральну 
діяльність, вкладають у своїх персо-
нажів всю душу, аби побачити гля-
дацькі усмішки. А після закінчення 
вистави, чесно, хотілось закликати 
всіх: ЛЮБІТЬ ТЕАТР! 

Діана Максименко, 
студентський прес-центр НГУ

Под таким девизом в конце 
прошлого года на экранах по-
явилась автобиографическая 
лента «Железная леди». Со-
бытия картины развернулись 
в 1982 году, когда премьер-ми-
нистр Великобритании Мар-
гарет Тэтчер пыталась спасти 
свою карьеру накануне Фол-
клендской войны. 

Образ главной героини - классический пример феми-
низма, о котором сегодня так яро дискутируют психоло-
ги. Мы знаем много женщин-политиков, общественных 
деятелей, блестящих спортсменок и даже космонавтов. 
Явление феминизма не такое уж новое, загляните в учеб-
ник: Клеопатра, Жанна Д’Арк, княгиня Ольга и множе-
ство других представительниц прекрасного пола значи-
тельно повлияли на ход мировой истории.

Другими словами, феминистки - это сильные особи 
«слабого пола». Они не прочь взяться за мужскую работу, 
владеют всеми чертами "успешности" и с легкостью утрут 
нос кому угодно. Само по себе явление феминизма, безус-
ловно, дает положительные результаты, вносит новатор-
ство в заезженные темы, но в ограниченном количестве, а 
не с той массовостью, с которой сегодня он овладел ума-
ми молодых карьеристок. Не стоит забывать о простом 
женском счастье, его не найти ни в деньгах, ни в высо-
копоставленных портфелях - оставьте мужскую работу в 
руках мужчины.

Принцип Ле Шателье -Брауна (Google в помощь) гла-
сит, что при воздействии на устоявшуюся систему извне 
она компенсирует изменения для восстановления балан-
са. И вот на рубеже XX-XXI веков в противовес сильным 
«слабакам» появились слабые «силачи». Такие мужчины 
забывают три негласных правила мужчины (построить 

дом, посадить дерево, воспитать сына), они всё чаще 
примеряют на себя женские качества, и, что самое от-
вратительное, - женскую одежду. Пожелаем долголетия, а 
лучше здравомыслия, изобретателям узких джинсов, по-
колению «унисекс» и продюсеру Б. Апреля. 

Выдвинута даже целая теория - нет никакого слабого 
или сильного пола, есть слабые или сильные люди, а по-
ловая принадлежность в этом делении никакой роли не 
играет. Тем временем девушки нервно отбивают на фо-
румах посты о «сладеньких» и бесхребетных мальчиках, 
а те пачками гребут «узкачи», отращивают челки, вдева-
ют в уши серги и… нервно бросают трубки в ссорах. Да 
уж, обезличивание – вещь опасная. Ведь инстинкты пока 
еще никто не отменил и не разоблачил. Вы можете себе 
представить льва, который ждёт инициативы от львицы? 
Звучит вычурно, но самки всё еще ждут от самцов защи-
ты и поддержки. Опять же, не надо впадать в крайности: 
чрезмерная наглость и мужланство - не лучшие черты. 
Природа гораздо умнее и сама расставила приоритеты. 
Заново велосипед изобретать не надо. Истинные качества 
мужчины - это сила духа, цена слова и ответственность 
за поступки. Идеал девушки – в понимании, поддержке 
и женственности. Какой бы волевой ни была, она ждет 
мужчину сильнее себя, чтобы он дал ей право быть сла-
бой (палец вверх «ванилькам»). Луиза Леблан как-то ска-
зала: "Мужчина входит в жизнь женщины и устраивает в 
ней свою собственную". Давайте выполним желание де-
вушки - для нас оно закон.

Антон Гапеев
Какой коварный общества етап, 

Издревле подготовленный веками?
Мужчины стали чем-то вроде баб,
А женщины почти что мужиками.

Евгений Евтушенко
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Just Do It!

Цим девізом керується 
не тільки усім відома ком-
панія, під цим слоганом 
перебігають дні у Центрі 
мовної підготовки бри-
танського варіанту англій-
ської мови Національного 
гірничого університету. За 
дверима на шостому по-
версі сьомого корпусу від-
кривається вікно у світ. 
Світ, повний нових знань, 
яскравих емоцій, незабут-
ніх вражень. Студенти, 
які вивчають тут іноземну 
мову мають змогу не тільки 
отримати якісний рівень 
підготовки, а ще й впевни-
тися в тому, що роблять це 
недаремно. 

З самого початку осно-
вна діяльність центру 
з мовної підготовки не 
обмежується лише про-
веденням лекцій. Завдя-
ки невичерпній енергії й 

творчому мисленню за-
відуючої кафедри, про-
фесора Cвітлани Іванівни 
Кострицької для тих, хто 
навчається, або просто для 
людей активних, які праг-
нуть самовдосконалення, 
тут існують різні клуби за 
інтересами. 

Приміром, у клубі 
«Мандруємо Україною та 
світом» десь раз на місяць 
знаходять свою реаліза-
цію ідеї об’єднання людей, 
котрі приїздять до нашого 
університету з різних кра-
їн, чи то вчитися, чи то ви-
кладати, чи то з волонтер-
ською місією. Вони завжди 
жадані гості у Центрі. 

Здається, що годинни-
кова стрілка під час зборів 
клубу значно прискорює 
свій рух. У приємній неви-
мушеній домашній атмос-
фері проходять незабутні 
чудові презентації гостей 
з Німеччини, Англії, Аме-
рики, Йорданії, Анголи, їх 
розповіді, художні номери 
студентів. Ось такі своє-
рідні свята відбуваються у 
Центру мовної підготовки. 

Якщо ви хоча б трішки 
цікавитесь англійською 
мовою, літературою та мис-

тецтвом, вам обов’язково 
треба побувати на сту-
дентських виставах Театру 
англійської драми. Ось де 
квітник талантів. Ви не 
повірите, але вистави тут 
анітрохи не поступаються 
справжнім театральним 
завдяки неймовірному за-
палу, бажанню й щирості 
студентів-аматорів. Тут не 
обходиться без цікавинок: 
сценки, пісні, імпровіза-
ції. Це, до речі, додаткова 
можливість покращити 
розуміння англійської для 
слухачів, а для акторів – 
покращити і без того від-
мінне володіння мовою.

Можливо, ви не вважа-
єте себе за творчу особис-
тість, все одно, не проґавте 
можливості подискутува-
ти на гострі, нагальні теми 
у Клубі креативного та 
критичного мислення, за-
сідання якого проводить 
Марія Леонідівна Ісаакова. 
Тут вас завжди вислуха-
ють, та й у вас буде можли-
вість почути думки інших з 
приводу актуальних і хви-
люючих суспільство тем. 
Не виключено, що тут ви 
зможете отримати корис-
ну пораду або знайти своїх 

однодумців. 
Отже Центр мовної під-

готовки студентів – це 
джерело знань, життєвої 
енергії, безупинній вир 
цікавих подій. Але все це 
результат старанної робо-
ти викладачів, їх високої 
професійності. Всі вони 
не тільки спеціалісти у 
своїй галузі, а ще й люди 
відкриті до спілкування зі 
студентами, сприйняття їх 
ідей і бажань, готові, як го-
ворять, вкласти усю душу у 
свою справу.

Шановні друзі, заходьте 
до сьомого корпусу Націо-
нального гірничого універ-
ситету, на шостий поверх, 
і Центр мовної підготовки 
британського варіанту ан-
глійської мови відкриє вам 
світ нових можливостей.

Ліка Мушкудіані


