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У Києві відбулася Міжнародна спеціалізована вистав-
ка «Освіта та кар’єра-2012» та ХІ міжнародна виставка за-
кордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном». 

Щороку наш університет бере активну участь у цьому 
заході, який проводиться з метою формування єдиного 
освітнього простору в Україні, залучення суспільного ін-
тересу до освіти та пропаганди досягнень нашої держави 
в освітній сфері. Цьогоріч виставка, яка працювала впро-
довж 15-17 листопада, представляла 70 провідних вищих 
навчальних закладів країни.

Нагадаємо, що досягнення Національного гірничого 
університету неодноразово відзначалися гідними наго-
родами: золотими медалями, дипломами. А цього року 
ми отримали диплом Гран-прі у номінації «Профорієн-
таційна робота серед молоді», до того ж університет удо-
стоєний почесного звання «Лідер національної освіти». 

Президент Національної академії педагогічних наук 
Василь Кремень також вручив подяку ректору НГУ, ака-
деміку НАН України Г.Г. Півняку за багаторічну інно-
ваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти в 
Україні.

Зазначимо, що матеріали та експонати для виставки 
підготували працівники приймальної комісії й відділу 
маркетингу.

На фото: президент Національної академії педагогіч-
них наук Василь Кремень вручає нагороди проректору 
НГУ Ю.Т.Хоменку; учасники Міжнародної спеціалізова-
ної виставки «Освіта та кар’єра-2012» біля стенду НГУ.

ІАЦ НГУ
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Наприкінці листопада Національний гірничий уні-
верситет відвідали фахівці в галузі полоністики Сілезь-
кого університету (м. Катовіце, Польща) на чолі з віце-
консулом Генерального консульства Республіки Польща 
в Україні у Харкові Анітою Сташкєвіч. Вони представили 
освітню програму, за якою допомагають вивчати поль-
ську мову українцям. 

До Дніпропетровська фахівці з сусідньої держави при-
їхали, аби надати студентам та викладачам можливість 
отримати сертифікат на безкоштовне літнє навчання у 
Школі польської мови і культури Сілезького університе-
ту. Таку ідею подали професори Сілезького університету 
Єва Яскува та Єва Єнджейко, запропонувавши провести 
диктант серед бажаючих отримати сертифікат. 

Для написання диктанту в Національному гірничому 
університеті зібралися понад 50 бажаючих із Дніпропе-
тровська, Харкова, Кривого Рогу, Кременчука та інших 
міст Східної України. Текст диктанту чудово продемон-
стрував усю специфіку польської мови: необхідно було 
уважно вслухатися, щоб відчути різницю між м’якими 
й твердими літерами та ще й ненароком не пропустити 
котроїсь шиплячої, яких у польській не так вже і мало. 

Перше місце у мовному конкурсі посіла студентка 
Центру українсько-польського співробітництва НГУ 
Юлія Дубина, друге – випускниця цього ж центру Ма-
рина Кириченко, а третє – випускниця університету ім. 
А. Міцкевича у Познані Євгенія Луценко. Зважаючи на 
складність диктанту, переможці отримали відповідні 
призи за свої зусилля, терплячість та уважність – книж-
ки, диски та інші необхідні речі. 

У ході візиту до Дніпропе-
тровська представники Сі-
лезького університету та-
кож зустрілися з ректором 
НГУ академіком НАНУ 
Геннадієм Півняком 
й обговорили шляхи 
співпраці та програми 
академічних обмінів 
між університе-
тами. 

ІАЦ НГУ
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Наші студенти побували у Нідер-
ландах в рамках проекту «Business 
Week». Дана програма включає 90 ВНЗ 
Європи (в тому числі і НГУ) і надає 
можливість студентам і викладачам 
обмінюватися досвідом з різних еко-
номічних тематик, сприяє культурно-
му обміну між країнами-учасницями. 
У цьому році «Business Week» зібрав 
понад 50 студентів з 10 вищих на-
вчальних закладів 9 країн світу (Бель-
гія, Китай, Німеччина, Чехія, Латвія, 
Україна, Нідерланди, Польща, Фін-
ляндія) на базі Роттердамського уні-
верситету прикладних наук (м. Рот-
тердам, Нідерланди) за тематичним 
напрямком «Ризик менеджменту». 

Хлопці й дівчата проходили стажу-
вання в таких потужних компаніях 
як «Port of Rotterdam», наймасштаб-
ніший логістичний і індустріальний 
центр Європи і найбільший порт сві-
ту до 2005 року (350 млн. користува-
чів), «Eneco» - найбільший виробник 
і постачальник природного газу та 
електричного струму в Нідерландах 
(понад 2 млн . клієнтів), «Van Oord», 
міжнародний посередник, лідер в га-
лузі реалізації морських логістичних 
та офшорних проектів. 

Національний гірничий універси-
тет представляли асистент кафедри 
менеджменту виробничої сфери НГУ 
Ксенія Тюхменева, студенти Світла-
на Тяжельнікова, Антон Косолапов, 
Антон Сокуренко, Дарина Гапонова, 
Мкртчан Аршалуйс, Олена Білоус. 
З цієї нагоди 30 листопада в Медіа 
Центрі "Днепр Пост" відбулася прес-
конференція, на якій учасники проек-
ту розповіли про етапи економічних 
змагань.

Студенти розділилися на чотири 
команди, в кожній з яких було по одно-
му представнику від країни-учасниці, 
що, звичайно, ускладнювало роботу. 
Мовою спілкування була англійська. 

Учасники їздили й вивчали роботу 
кампаній зсередини, вчилися дослі-
джувати ринок та вчитися SWОT-
аналізу кампаній-лідерів, визначенню 
головних ризиків реалізації нового 
проекту, винаходу шляхів подолан-
ня ризиків і розрахунку економічної 
ефективності проекту. Оцінювали ро-
боту молодих спеціалістів викладачі з 
різних країн, а по завершенню учас-
никам були вручені сертифікати. Крім 
основної освітньої програми, учасни-
кам влаштували екскурсію на завод 
квітів «Flora Holand» - візитну картку 
Голландії.

Але студент, навіть за кордоном, за-
лишається молодим, веселим та жит-
тєрадісним. Незважаючи на те, що у 
хлопців і дівчат був досить складний 
етап у житті і щільний графік, вони 
знайшли час для спілкування, відпо-
чинку та розваг. Чим саме вони за-
ймалися у вільний час, ми вирішили 
дізнатися у Антона Косолапова, сту-
дента 3-го курсу ФЕФ.

- Розкажи про свої перші враження 
від такої подорожі?

-Ми приїхали за три дні до офіцій-
ного початку конференції і оселилися 
спочатку в Амстердамі, про який в 
українців існує так багато стереоти-
пів. У нас було півтори доби на Ам-
стердам, ми використали цей час по 
максимуму, встигли обійти практич-
но весь історичний центр міста, він 
просто вражаючий: вузенькі вулички, 
канали, будинки, що стоять впритул 
один до одного. На кожному розі нас 
норовили травмувати велосипедисти, 
бо в Амстердамі на 800 тис. населен-
ня майже 2 млн. велосипедів. Ми обі-
йшли багато визначних пам'яток і де-
сятки магазинів, були в музеях Анни 
Франк, Рембрандта, Ван Гога. Амстер-
дам ніколи не спить, сотні клубів, ка-
вашопів і барів працюють цілодобово, 
збираючи натовпи туристів.

- А як щодо Роттердама?
 - Коли, переїхали в Роттердам, зро-

зуміли що це абсолютно інше місто, 
схоже на типове велике місто в США, 
місцями нагадує рідний Дніпропе-
тровськ. Широкі вулиці, сучасна ур-
баністична архітектура і абстрактні 
пам'ятники (на зразок пам'ятника 
трансформеру або купі бочок з на-
фтою). Взагалі дуже і дуже креативно!

- Як тобі місцеві жителі? Відрізня-
ються від нас - дніпропетровців?

- Та ні, як наші, так і ті люди дуже 
привітні і доброзичливі. Дуже раду-
вала відкритість голландців, будь-яка 
людина могла з посмішкою на обличчі 
англійською мовою допомогти тобі чи 
підказати дорогу.

- Розкажи нам, як ви проводили свої 
вечори, може, якось по-особливому?

- Під час конференції студенти з 
Роттердама завжди були з нами і вони 
ж займалися нашими розважальними 
вечорами. Неофіційна частина була 
на рівні: похід в ірландський паб, бі-
льярд, вечірки в клубах. У барах або 
клубах можна було завести діалог аб-
солютно з будь-якою людиною з Ні-
меччини, Голландії, Чехії, Іспанії або 
Фінляндії. При цьому були такі ситу-
ації, що п’ятеро чоловік з різних країн 
спілкуються однією мовою на звичай-
ні життєві теми.

- А щось комічне відбулося за час 
подорожі? Може, які казуси?

- Для мене було великим відкрит-
тям, що в університеті в "їдальні" про-
давалося 7 сортів пива! Також щодня 
під час кава-брейків у нас були презен-
тації 1-2 країн. Цікаво, що крім націо-
нальних страв, студенти представля-
ли національний алкоголь: у поляків 
- зубрівка, у латишів - ризький баль-
зам, у нас - горілка. І було просто див-
но спостерігати, як дівчинка з Китаю 
зростом 1.5 метра куштувала нашу го-
рілку. Для неї це був справжній жах! :) 

Розмовляла Ольга Лискова 
Фото МЦ «Днепр Пост» 

Сучасні студенти і молоді науков-
ці мають багато можливостей для 
навчання й стажування за кордоном. 
Інформацію про різноманітні сти-
пендіальні програми і консультації 
ви можете отримати у Ірини Іванів-
ни Клімкіної в міжнародному відді-
лі НГУ (4/31) в понеділок, середу та 
п’ятницю з 13.00-14.00.

Інформацію «Студенти НГУ ма-
ють можливість отримати стипендії 
іноземних університетів» читайте на 
сайті НГУ - www.nmu.org.ua
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У самотності можна придбати 
все що завгодно, окрім характеру.

Стендаль
Бувають люди, що спокійно знайомляться з іншими і 

чудово себе почувають у великій компанії. Але також є 
«вовки-самітники». Вони люблять самотність, їм ніхто 
не потрібен для спілкування. Їм чудово з книжками, му-
зикою, комп’ютером. Та Cтендаль має рацію на сто від-
сотків: „У самотності можна придбати все що завгодно, 
окрім характеру”. 

По-перше, суспільство – це невід’ємна частина нас са-
мих і хочемо ми цього чи ні, але нам доводиться конакту-
вати з людьми. Спілкуючись з багатьма людьми, ви наби-
раєтесь безцінного досвіду і формуєте характер.

Найчастіше наших знайомих ми ділимо на три групи: 
друзі, пересічні знайомі та недоброзичливі люди. З усіма 
ними доводиться спілкуватися, бо такі люди завжди є на 
роботі, у вузі чи по сусідству. 

По-друге, ви не зможете назвати хоча б одну людину, 
яка ні з ким не спілкується взагалі. Бо людям важливо 
відчувати, що вони комусь потрібні.

 За словами Ж. Санд «Некоханий завжди самотній на-
віть у натовпі”. Що може бути кращим за спілкування з 
людьми, які тобі подобаються, з друзями, з коханими? Що 
може бути кращим, коли ти знаєш, що до тебе прийдуть 
на допомогу у будь-який час і підтримають у найважчій 
ситуації?

Я не кажу, що потрібно весь вільний час лише з ки-
мось спілкуватись! Самотність дозволяє зрозуміти свої 
помилки, помріяти про майбутнє та просто морально 
відпочити, але у всьому потрібно знати міру. Ні в якому 
разі не потрібно, як черепаха, ховатися у свій панцир. Ми 
живемо у двадцять першому столітті, у вік нових техно-
логій, коли інтернет дозволяє віртуально контактувати з 
людьми з різних куточків світу.

То чому ж не поспілкуватися з людьми, які поруч? 
Чому не подарувати собі хвилини веселощів та щастя? Бо 
як сказав Й.Гете: „Хто найщасливіший з людей? Той, хто 
цінить людей по заслугах та радіє їх досягненням так, як 
своїм власним”

Отже, може, щастя полягає у спілкуванні? Замисліться 
над цим!..

Олександра Ропак
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Без логіста – постачальника – сьогодні не обхо-
диться жодне виробництво, жодна фірма-імпортер 
зарубіжних товарів і обладнання. Він забезпечує 
своєчасну доставку сировини й компонентів, «роз-
митнення» вантажів і доставку товару в магазини. 
Про те, як навчаються магістри зі спеціальності 
«Логістика» на кафедрі менеджменту виробничої 
сфери, аби стати висококласними спеціалістами, 
читайте в репортажі «Логісти відкривають нові об-
рії» на сайті НГУ - www.nmu.org.ua

На фото: група МЛ-12м на ознайомчій практи-
ці на підприємстві ТОВ ПП «ЗІП» у м. Дніпродзер-

жинську

Чим старшою стає людина, тим більше у неї справ. Час вже 
сприймається по-іншому, наче перетворюється з байдужого руху 
стрілок на годиннику на новий вид енергії, з якою потрібно пово-
дитися обережно й економно… Ми квапимося, не встигаємо, вирі-
шуємо свої повсякденні справи… та й не помічаємо маленьких іс-
тот, які знаходяться поряд з нами, - бездомних і покинутих тварин.

Защеміло серце, коли побачила на території нашого універ-
ситету дівчат, які годували безпритульну кицьку. Незважаючи 
на досить холодну погоду, студентки зупинились і не пошкоду-
вали часу, щоб зробити невелику, але добру справу. У відповідь 
тваринка почала тулитися до своїх рятівників,- що може бути 
миліше такої подяки?

Хотілося, щоб кожен, хто навчається у нашому гірничому, 
був милосердним до братів наших менших, не боявся витра-
тити кілька хвилин, аби погодувати чи врятувати життя тих, 
кого ми приручаємо. 

Вікторія Попова
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Студент факультету інформа-
ційних технологій Національного 
гірничого університету Володимир 
Зінченко підкорив 10-метрову висоту 
всього за 4,5 секунди і став першим в 
історії чемпіоном Європи зі скелела-
зіння серед молоді.

Хлопець також отримав ліцензію 
для участі у Всесвітніх іграх в Колум-

бії у 2013 році. Чемпіонат проходив 
у Франції. Завдання стояло нелегке 
- за допомогою рук і ніг «вибігти» на 
15-метрову вертикаль, яка імітує ске-
лю. Світовий рекорд підкорення цієї 
висоти - 5,88 секунди! Час підйому 
на імпровізовану скелю Володимира 
Зінченка вражає - 4,5 секунди.

Нещодавно у Дніпропетровсько-
му дитячо-юнацькому центрі міжна-
родного співробітництва Володимир 
отримав почесну грамоту за вражаю-
чі результати з рук проректора з ви-
ховної роботи НГУ Юрія Тимофійо-
вича Хоменка. Ректор НГУ академік 
НАН України Геннадій Григорович 
Півняк отримав подяку від імені ад-
міністрації позашкільного навчаль-
ного закладу за підтримку турис-
тично-спортивного руху і молодих 
спортсменів Дніпропетровщини в 
особі Володимира Зінченка.

Після нагородження чемпіон Єв-
ропи продемонстрував для всіх ба-
жаючих своє вміння, підкоривши 
чергову висоту.

Скелелазіння - новий вид спорту 
для Дніпропетровщини і полягає у 

вільному сходженні по природному 
(скеля) або штучному (скеледром) 
рельєфу. Це самостійний вид спорту, 
який вийшов з альпінізму й нероз-
ривно пов'язаний з ним. Різниця між 
альпінізмом і скелелазінням в тому, 
що в останньому, як правило, є по-
стійні (статичні) точки опори - гаки, 
забетоновані у скелю, а в альпінізмі 
навпаки - всі точки страховки, як 
правило, є тимчасові. Альпінізм, на 
відміну від скелелазіння, дозволяє 
підйом з застосування спеціальних 
інструментів та додаткового споря-
дження.

В Україні застосовується фран-
цузька система оцінювання склад-
ності скелелазних маршрутів, згідно 
з якою розрізнюють шістнадцять ка-
тегорій складності: найпростіші — 4, 
найскладніші — 9В, кожна категорія 
— 4, 5, 6… — ділиться на три підкате-
горії — А, В, С.

Дарина Бутко
ІАЦ НГУ

На фото: чемпіон Європи зі ске-
лелазіння серед молоді Володимир 

Зінченко

В Национальном горном университете со-
стоялась выставка огнестрельного оружия 
на базе военно-исторического клуба НГУ 
имени капитана А. Грязнова. Была пред-
ставлена частная коллекция выпускника 
нашего вуза Богдана Качилова - стрелко-
вое оружие периода Великой Отечествен-
ной войны, зарубежные и отечественные 
образцы. Выставка сопровождалась научно-
популярным фильмом, комментариями и 
объяснениями, ответами на любые интересу-
ющие вопросы о преимуществах и недостат-
ках того или иного вида оружия. Студенты 
имели возможность подержать в руках МП-
40, ППШ,МГ-34, ТТ, поделиться своим мне-
нием о значении Сталинградской битвы в 
ходе войны. Выставку с огромным интересом 
посетили студенты военной кафедры НГУ.

Наталия Моисеенко, ТТмм-1

-
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З нестримною швидкістю наближаються новорічні свята. І хоч 
сесія наближається ще швидше, все одно хотілося б святкового на-
строю і дитячої віри в дива. 

Здавна людство дотримується новорічних прикмет, хоча ніхто і 
не знає, правдиві вони чи ні. Пропоную згадати кілька з них.

- Якщо Новий рік зустрічати у чомусь новому, то весь наступний 
рік буде вдалим. А якщо викинути за поріг старий одяг і взуття, не-
приємності залишаться в минулому.

- У переддень Нового року не можна давати в борг гроші - тоді 
весь наступний рік буде в достатку.

- Якщо на святковому столі багато їжі та напоїв, то весь рік буде 
багатим.

- Якщо 31 грудня написати собі листа та вкласти у конверт ще 
листівку з найкращими побажаннями і купюру, то купюра прине-
се фінансову удачу в новому році. Конверт слід відкрити 1 січня, а 
купюру необхідно зберегти на весь рік.

Кажуть, що у новорічні свята треба дарувати подарунки, приго-
щати, бажати всім щастя, і що більше людей ви привітаєте, то більше 
успіху вас чекає в новому році. Тож не скупіться на подарунки та до-
брі побажання, і у вас все буде гаразд! З наступаючими вас святами!

Анастасія Афанасьєва,ТТмм-10-1


