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У ці осінні дні виповнилося 30 років з того часу, як 
наш ректор Г.Г. Півняк успішно керує міні-державою 

під відомою нині у світі назвою 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ!

Вітаємо нашого Ректора академіка НАН України 
Геннадія Григоровича ПІВНЯКА з нагородою!

Згідно указу Президента України № 582/2012 від 
5 жовтня 2012 року за значний особистий внесок у 
розвиток національної освіти, підготовку кваліфі-
кованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну 

діяльність, високий професіоналізм академіка НАН 
України Г.Г. Півняка нагороджено орденом «За за-

слуги» III ступеня. 
Бажаємо Вам, шановний Геннадію Григоровичу, нових 
творчих звершень на благо української науки і освіти!

Студенти Національного гірничого університету

У Національному гірничому 
університеті відбулася презента-
ція книги «Відповідність часу», 
яка розповідає про 30-літній пе-
ріод розвитку університету під 
керівництвом ректора НГУ, ака-
деміка НАН України Геннадія 
Григоровича Півняка. У далеко-
му 1982 році 17 вересня Генна-
дій Григорович став ректором 
університету і цей довгий шлях 
він проходив разом з дружнім та 
творчим колективом.

Попри те, що НГУ – технічний ви-
щий навчальний заклад, тут завжди 
є місце гуманітарним і творчим за-
ходам. Зокрема, і ця презентація, 
ініційована історико-краєзнавчим 
клубом «Грані» та завідувачем кафе-
дри історії та політичної теорії про-
фесором В. Ю. Пушкіним, розпоча-
лась виступом вокального ансамблю 
«Обертон».

На імпрезу завітали провідні 
вчені, професори університету, а 
також діячі культури та мистецтва 
- народний артист України, худож-
ній керівник Дніпропетровського 
академічного театру опери і балету 
Юрій Чайка, поетеса Леся Степо-
вичка, директор та художній керів-
ник Дніпропетровського телетеатру 
Ольга Волошина разом з режисером 
фільму про Олександра Поля, зйом-
ки якого проходили в НГУ, Наталія 
Огородня.

Багато теплих слів і спогадів зна-
йшлося у гостей на адресу універси-
тету та ректора. Всі згадували своє 
перше знайомство з ректором, діли-
лися враженнями, щодо рівня роз-
витку університету за ці роки.

Юрій Чайка зазначив, що Генна-
дій Григорович в душі театрал, а ди-

ректор Інституту електроенергетики 
НГУ, професор Олексій Борисович 
Іванов згадав часи, коли він читав 
лекції майбутньому ректору НГУ.

Книга «Відповідність часу» - 
яскраве видання, що вміщує близь-
ко 600 ілюстрацій про життя універ-
ситету, підписаних двома мовами 
(українською та англійською), роз-
повідає про розвиток в науковій, 
міжнародній, освітній, культурній, 
гуманітарній та матеріально-тех-
нічній сферах в НГУ за останні 30 
років. Цей часопис про університет, 
про життя кожного з нас.

Розповідаючи про видання, рек-
тор звернув увагу, на окремий ці-
кавий розділ, який розповідає про 
30 молодих науковців НГУ, вік яких 
– тридцять років. І така магія цифр 
не випадкова. Геннадій Григорович 
зазначив, що книга має високу енер-
гетику, адже її писали люди, які що-
денно вкладають душу в улюблену 
справу, створюють імідж та стиль 
бренду «Національний гірничий 
університет».

Члени редколегії, професори, за-
відуючі кафедр та гості отримали по 
примірнику книги з рук ректора.

Дарина Бутко, ІАЦ НГУ

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Форум гірників» у На-
ціональному гірничому 
університеті проходить 
щорічно протягом біль-
ше ніж десятиліття. Її 
тематика цікавить усіх 
науковців та підпри-
ємців, які займаються 
розвитком вугільної 

промисловості. Учасники конференції повною мірою 
висвітлюють актуальні питання гірничої справи, ана-
лізуючи проблему і пропонуючи шляхи її вирішення 
за допомогою сучасних технологій. У конференції, що 
проходила з 3 по 6 жовтня, взяли участь представни-
ки тринадцяти вишів з більш ніж десяти країн світу. 

На відкритті конференції за традицією пройшла 
театралізована посвята студентів-старшокурсни-
ків у гірники.
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Наприкінці вересня до гірничо-
го завітала делегаціія Еслінгенсько-
го університету прикладних наук у 
складі доцента факультету електро-
ніки і мехатроніки Ніколаса Ной-
бергера, професора Мартіна Ной-
бургера, а також професора Георга 
Шмідта. Сторони обговорили питан-
ня подальшої співпраці університе-
тів, можливості збільшення місць 
для стажування та презентовано 
книгу «Мікропроцесорна техніка». 
Цей науково-практичний посібник 
створено за підтримки трьох універ-
ситетів, адже участь в його написан-
ні брали професори НГУ: В.Ткачов, 
С.Проценко та М.Козарь, а також 
професори Еслінгенського універси-
тету Н.Нойбергер та Г.Грюллер.

***
У рамках робочого візиту до Дні-

пропетровська перший заступник 
Міністра освіти науки молоді та 
спорту України Євген Суліма від-
відав Національний гірничий уні-
верситет. 

Заступник міністра привітав 
академіка Г.Г. Півняка з 30-річчям 
діяльності на посаді ректора, від-
значив високу активність колекти-
ву гірничого університету у науко-
вій і освітянській сферах протягом 
цього періоду. А також вручив ака-
деміку НАН України Геннадію Пів-
няку орден «За заслуги» III ступеня, 
наданий йому згідно Указу Прези-
дента України. 

***

***
В університеті відбулася На-

уково-практична конференція 
«Пам’ять – енергія вічності», при-
свячена дню визволення Дніпропе-
тровська від німецько-фашистських 
загарбників. Цікаві і болючі момен-
ти розкрили її учасники і органі-
затори: доцент Анатолій Поух, він 
же і голова військово-патріотич-
ного клубу ім. А. Грязнова в НГУ, 
та безпосередні учасники воєнних 
дій – голова міської ради ветеранів, 
генерал-майор у відставці А. Л. Ва-
сильков та полковник у відставці 
І.С. Пеня. Віддамо і ми шану героям 
битви за Дніпро!

ІАЦ НГУ

З 1 по 3 жовтня в гірничому про-
ходив щорічний Ярмарок можли-
востей, адже наш університет надає 
унікальну можливість студентам не 
лише отримати кваліфіковану вищу 
освіту, але і поповнити свої знання 
з іноземних мов, опанувати танцю-
вальне мистецтво, розвинути спор-
тивні навички, навчитися оратор-
ським прийомам чи спробувати себе 
у ролі журналіста. На урочистому 
відкритті Ярмарку ректор НГУ, ака-
демік НАН України, Геннадій Гри-
горович Півняк розповів студентам, 
як в гірничому можна продуктивно 
та цікаво провести кожну хвилину 

навчання, скориставшись наукови-
ми, лінгвістичними та міжнародно-
освітніми можливостями!

-

У вересні 2012 р. на конкурс «Фон-
ду підтримки наукової молоді НГУ», 
заснованого нашим ректором Г.Г. 
Півняком, серед аспірантів першого і 
другого років років навчання подали 
документи 23 учасника.

За підсумками конкурсу визначе-
но стипендіатів, серед яких: Віталій 
Калінніков (ЕТФ), Євгеній Коше-
ленко (ЕТФ), Василь Лозинський 
(ГФ), Оксана Матюшкіна (ГРФ), Ка-
терина Сай (ГФ), Сергій Федорячен-
ко (ММФ), Шепель Тарас (ММФ).

Вітаємо переможців!

Гірничий інсти-
тут нашого уні-
верситету (доне-
давна факультет) 
має велику попу-
лярність не лише 
в Україні, але й да-
леко за її межами.
Чимало видатних 
випускників та 
громадських ді-

ячів виховали тут. Двері інституту відкриті для кожного, 
хто прагне освоїти гірничу справу. Тисячі кілометрів по-
далали Нуріддін Бобокулов та Гайрат Пардаєв ( Нуріддін 
– зліва, а Гайрат -справа), аби отримувати знання саме тут, 
у гірничому. Вони вже третьокурсники групи ГР-г 10-7.

Нуріддін народився та виріс у Самарканді, одному зі 
стародавніх міст світу, заснованого приблизно у VIIIст. до 

н.е. Батьківщиною Гайрата є відносно молоде місто На-
вої. Воно цікаве різноманітними природними, історич-
ними та архітектурними пам'ятками сучасності.

Цікаво, що у нашому університеті навчалися і старші 
брати юнаків з Узбекистану. За їх прикладом Гайрат і Ну-
ріддін приїхали до Дніпропетровська. Окрім навчання, 
Гайрат займається тайським боксом, а Нуріддін грає у 
футбол. Тиждень тому його команда виграла товарись-
кий матч з рахунком - 6:2. Хлопці полюбили своїх одно-
групників і знайшли серед них друзів. Улюбленим занят-
тям хлопців під час відпочинку є гра в настільний теніс. 

Після закінчення навчання Гайрат і Нуріддін повер-
нуться додому, у свій такий далекий Узбекистан. Вони 
кажуть, що спогади про п’ять років, проведених у стінах 
НГУ, залишаться в їх серцях назавжди, а найголовніше – 
знання, здобуті в НГУ, як фундамент майбутнього та гід-
ного способу життя! 

Саша Васильчикова, ГРг-10-7
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Для сучасного студента літо – це час 
активного саморозвитку, здобуван-
ня нових навичок та мандрівки. Тож 
завдяки Інституту економіки НГУ 
та Вищій Банковській школі відбув-
ся проект «ЛІТНІ СТАЖУВАННЯ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ м. ВРОЦ-
ЛАВА (SUMMER INTERNSHIP IN 
ENTERPRISES IN WROCLAW)» .

Перші кроки почалися ще в Укра-
їні: треба було написати резюме та 
мотиваційний лист на англійською 
мовою, щоб отримати цікаве місце 
праці. Після тривалого конкурсного 
відбору шестеро завзятих студентів 
Інституту економіки спакували валі-
зи й поїхали до прекрасного студент-
ського міста Вроцлава. 

«Спочатку було трохи лячно, але, 
як кажуть, з гарною компанією усюди 
добре », – діляться учасники літнього 
стажування. Для більшості це було 
перше знайомство з Польщею, але з 
перших хвилин позитивні емоції охо-
пили всіх студентів і не покидали до 
кінця проекту. 

Не встигли ми приїхати та насо-
лодитись красою архітектури міс-
та, як почався робочий тиждень і 
найважливіше – перший робочий 
день. Місця стажування були об-
рані не випадково. При виборі 
компанії керувалися внутрішніми 
якостями, вміннями та побажання-
ми студентів. Хвилюючись, але зі-
бравшись з духом всі вирушили на 
працю. Хтось – до Почесного Кон-
сульства України у Вроцлаві, хтось 
– до Міжнародного відділу Вищої 
Банківської школи (Wyższa szkoła 
bankowa) чи до організації «Вроц-
лав Зараз» (Teraz Wroclaw), або до 
приватної компанії Selena Group. 
Усіх практикантів на робочих міс-

цях прийняли дуже тепло й щиро. 
Після отримання інструкцій та 

вказівок від керівників почались тру-
дові будні, нудьгувати не було часу. 
Кожен зі студентів мав свої обов’язки, 
обсяг роботи, який допомагав розви-
вати свої практичні навички, отри-
мувати нову інформацію, вдоскона-
лювати знання в економічній сфері, 
покращувати рівень володіння іно-
земною мовою та просто цікаво про-
водити час. 

Але стажування це не тільки ро-
бота та навчання, а й цікаво про-
ведений час. Упродовж місяця нам 
вдалось побувати ще в двох країнах: 
в Чехії і Німеччині. Прага зачарувала 
красою своїх будинків та пам’ятників 
архітектури. Смак чудових вафель та 
лікувальної води Карлових Вар наза-
вжди залишився в нашій пам’яті. Але 
найбільше здивувала Німеччина, зо-
крема Дрезден. У цьому місті ми по-
бачили не тільки гарну архітектуру, 
але й відчули його дух та познайоми-
лись з культурними традиціями і на-
ціональною кухнею.

Мандрувати добре, але, як ка-
жуть, вдома краще. І все ж на цілий 
місяць Вроцлав став для кожного з 
нас другою домівкою. Це місто – уні-
кальне поєднання краси минулого та 
практичності сучасного. Найголо-
вніше, що в ньому панує постійний 
дух студентства та молоді. Не було 
жодного дня, коли б не проводились 
якісь заходи або акції. Ми каталися 
на двомісних велосипедах, плавали 
на байдарках, відвідували аквапарк, 
займалися скімбордінгом.

Це була одна з найкращих сторі-
нок нашого життя. Таке стажування 
ніколи не забудеться. Ми отримали 
не тільки хорошу практику у профе-
сійній сфері, безцінний досвід, але й 
прекрасні спогади. Вирій емоцій на-
завжди залишиться у наших серцях.

Якщо Ви зацікавилися можливіс-
тю проходження такого стажуван-
ня, просимо звертатися до відділу 
управління проектами (корпус 5, 
кімната 25). Тут на Вас також че-
кає безліч інших цікавих міжнарод-
них проектів!

Світлана Тяжельнікова, Мн-09-2

My experience 
about NMU

My name is Sandro Makahradze 
I am student of National Mining 
university and learning on 
management faculty on first course.

My first experience when I went 
to this university was very positive. 
On the first day I met with my group 
There I met some of my old friends I 
was happy that I met friends in group 
because it is always pleasantly when 
in new place you already have friends 
because before I entered in university, 
I wondered if I could accept the life 
because it is different from school. 
There New place, new course, new 
people, new life but with friend it was 
easy to accept in university life. Then I 
introduced with my all my tutor some 
of them I like some of them no.

In university it is different way of 
giving lesson, there every professors 
has their own methods and ideas to 
teach us. Also I like university because 
life in university is free there you don’t 
need to wear uniform there are many 
things that you can do for example I 
play in football team of university.

However, do I like my university life? 
Absolutely yes. I love my university life 
I found new friends, I learn new things 
that I couldn’t learn in school and I am 
very happy that I student of National 
Mining university 

Makharazde Sandro MN-12-3

My first 
month in the 

university
I am a first year student. I am 

studying in the National Mining 
University. I can say that I am happy 
very much to study and to be a student. 
I had got many different emotions in 
my first month. I met my group-mates. 
I knew a program of studying in the 
university and I think that it is not a 
school. It is better! I think I can choise 
my way. I can study or I can just be on 
lectures. These two things are different. 
I like to talk with my new friends and 
I like to spend our free time together. 
We are already friends!

Kate Piyak МН-12-02
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Культурно-освітній центр (КОЦ) 
– це таке місце в нашому гірничому 
університеті, де можна виявити свої 
таланти: співати, танцювати, декла-
мувати, а ще безпосередньо брати 
участь в культурних заходах. 

Наталія Василівна Луценко, ди-
ректор центру, розповіла, що у них ці-
кавий та згуртований колектив,куди 
приходять не тільки студенти, а й 
викладачі університету. Наприклад, 
Олександр Янкін, викладач кафедри 
будівництва, Олексій Іванов, ви-
кладач кафедри вищої математики, 
директор бізнес-інкубатору Марина 
Пашкевич, аспірантка кафедри бу-
дівництва Катерина Причина. Не так 
давно вони теж були студентами, які 
прийшли до Центру з першого курсу, 
брали участь у його житті, розвивали 
свої здібності, свій талант. 

КОЦ об’єднує різні колективи. 
Їх керівники – відомі творчі люди, 
приміром, тут працює хореограф 
Дніпропетровського театру опери та 
балету Вадим Кащеєв, який має без-
посереднє відношення до організації 
та проведення балів у гірничому. 

Народний чоловічий колектив 
„Обертон”, незважаючи на труднощі 
та тяжкі часи свого існування, у 2003 
році був відроджений за ініціативи 

помічника проректора з фінансово-
економічної роботи Івана Івановича 
Іонкіна, який був ще у найпершо-
му складі цього колективу. Сьогодні 
керівником „Обертону” є заслуже-
ний діяч мистецтв Олександр Пере-
верзєв, викладач Дніпропетровської 
консерваторії. Цікаво, що у складі 
колективу залишилися випускники, 
які співали за часів його становлення 
ще у 70-х минулого століття, а зараз 
вони – поважні і шановні люди. 

Вже 13 років, завдяки зусиллям та 
наполегливості директора КОЦ Н.В. 
Луценко (випускниці Інституту мис-
тецтв при Національному Педагогіч-
ному Університеті ім. Драгоманова), 
існує вокальний жіночий колектив 
„Мальви”. Свою діяльність він роз-
починав як тріо, а потім розрісся у 
вокальний ансамбль. 

Чимало колективів народилися зі 
студентської ініціативи, серед яких: 
„J-soul” – вокальний колектив, який 
створила студентка геологорозвіду-
вального факультету Євгенія Сол-
датенко; „Арт-студія” організовує 
та проводить такі конкурси, як „Міс 
НГУ”, „Містер НГУ”; „Креатив” – 
танцювальний колектив, керівник 
Вадим Кащеєв; студія мистецького 
слова та конферансу – головний ге-

нератор ідей Центру, де розробля-
ють сценарії для проведення заходів 
(керівник Катерина Причина). „My 
Jazz Dance Group” – сучасні напрями 
хореографії, керівник Євген Могила, 
тогорічний випускник НГУ. „Шосте 
чуття” – театральна студія, керівник 
Олена Степанівна Макушенко.

Для студентів нашого університе-
ту КОЦ стає ще однією сходинкою в 
становленні та розвитку особистос-
ті. Прикладів чимало: Яків Морозов, 
Денис Сидора, Олексій Авдієвський 
– телеведучі, Юрій Страшний – ра-
діодіджей, Віктор Разін, Володимир 
Курган – ведучі різних програм. Ві-
домий співак Олександр Оверченко 
брав участь у „Голосі країни” в ко-
манді Руслани. Серед співаків – Єгор 
Мітін (насправді Діма Павлюков), 
Таня Берк (Таня Сергієнко, є сту-
денткою НГУ).

Участь в КОЦ дає змогу кожному, 
хто має творче зерно, показати себе 
перед студентською аудиторією і вод-
ночас реально відчути реакцію пу-
бліки та відповідь на питання „Чого 
я вартий на цій сцені?”. Якщо люди-
на талановита, то студенти завжди її 
сприймають.

Гуртки працюють щоденно з 16-ї 
години. Коли в аудиторіях наступає 
тиша, у Культурно-освітньому центрі 
розпочинається творче життя. 

Олександра Чернишова, студкор

ПІДГОТОВКА І ДРУК:
Студентська редколегія
Верстка Ірина Задворна
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Про чоловіків з Марса та жінок з Венери
До уваги студентів хотілося б запропонувати декілька 

цікаву і корисну книгу – «Чоловіки з Марса, жінки з Ве-
нери», автор якої Грэй Джон. Ця книга може зацікавити 
як представниць жіночої статі, так і чоловічої. В ній роз-
повідається про те, що проблеми в стосунках чоловіка і 
жінки виникають тому, що ми дійсно різні. І не просто 
різні люди — ми з різних планет. Наш підхід до більшос-
ті питань відрізняється настільки, що для справжнього 
взаєморозуміння необхідна особлива спільна мова. І 
ця книга допоможе кожному і кожній цю мову знайти і 
освоїти. А коли ми її вивчимо, зникнуть більшість при-
чин бути нещасливими в любові, в сім'ї, в ділових сто-
сунках. «Чоловіки з Марса, жінки з Венери» — один з 
найбільших бестселерів нашого часу.

Анастасія Афанасьєва, ТТмм-10-1

«Неизвестный Екатеринослав»
Презентация «Неизвестного Екатеринослава» 

произошла 11 сентября в клубе «Грани». Из расска-
за автора перед всеми присутствующими возникала 
картина нашего города тех времен, когда он носил на-
звание Екатеринослав. Наиболее впечатлили факты, 
говорящие о желании правительственных кругов 
Российской империи сделать из него ее южную сто-
лицу. Самые известные архитекторы XIX века при-
глашались для строительства улиц по стандартам 
тогдашней Европы. Об этом желании говорит даже 
наш герб, на котором изображена корона – знак цар-
ского покровительства…

Стоит, поверьте, взять в руки это новое творение о 
былых временах и сделать свои неповторимые выводы. 

Попова Виктория, корреспондент «Студента»


