
 

 

Газета виходить з вересня 1930 р. 

 

Газета Національної металургійної академії України 

 

№ 3 (2726) 

Березень 2018 року 
 

 

«Україна – це метал. «Метал» – це ми» 

 

Розповсюдження безкоштовне © 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

1 

 

 
 
 
 
 
 

Редакційна колегія 
 

Головний редактор – ректор НМетАУ член-кореспондент НАН України професор Величко О.Г. 
Заступники головного редактора: перший проректор д.т.н., професор Іващенко В.П. 
                   проректор з наукової роботи д.т.н., професор 

         Пройдак Ю.С. 
                   проректор з науково-педагогічної роботи д.т.н., професор 

          Шатоха В.І. 
                       доцент кафедри теорії металургійних процесів та хімії, к.т.н. 

              Никифорова Н.А. 
Відповідальний редактор – Никифорова Н.А. 
Секретар редакції – методист навчально-наукового центру Ізюмська А.Ю. 
 
Члени редколегії: старший викладач кафедри технологічного проектування Білан К.С. 
            доцент кафедри електрометалургії к.т.н. Жаданос О.В. 
            декан гуманітарного факультету к.х.н. Клімашевський Л.М. 
            доцент кафедри металургійного палива та вогнетривів к.т.н. Коверя А.С. 
            голова ради студентів студентка групи ПР01-13 Мілова К.А. 
               заступник голови профкому, доцент кафедри прикладної механіки к.т.н. Селегей А.М. 
            директор бібліотеки Фахрутдінова С.М. 
            керівник навчально-наукового центру, к.т.н. Ясев О.Г. 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

2 

 

ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ 
 

8 БЕРЕЗНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 
Нагороди до Міжнародного жіночого дня ............................................ 3 
Знайомтесь, декан .................................................................................. 4 
Жінкам кафедри ливарного виробництва ............................................ 8 

ЮВІЛЯРИ БЕРЕЗНЯ 

Чарівна жінка, талановитий керівник ................................................. 9 
Олександру Дмитровичу Рожкову – 70 ................................................12 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

Витоки вихованості знаходяться у внутрішніх спонуках 
людини до себе кращого ........................................................................13 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  
за напрямом «Металургія» ..................................................................16 
Переможниця олімпіади ........................................................................17 
Вірно обраний шлях ................................................................................17 
Комп’ютерна залежність: причини, наслідки, профілактика ..........22 
Інтерв’ю в антракті .............................................................................23 
Спортивні новини ...................................................................................24 

ДУМКИ МУДРИХ  ........................................................................... 25 

ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ!  ................................................................. 26 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

3 

 

8 БЕРЕЗНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 
 

Нагороди до Міжнародного жіночого дня 
 
 З нагоди Міжнародного жіночого дня Дніпропетровська обласна рада та Дніпровська 
міська рада відзначили багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну наукову та науково-педагогічну 
діяльність співробітниць Національної металургійної академії України. 
 

Грамоти Дніпропетровської обласної ради отримали 
 

   
Біленко Ельвіра Іванівна 
Директор студентського 

клубу 

Куниця Наталія Вікторівна 
Головний бухгалтер 

Носко Ольга Анатоліївна 
Декан факультету 

матеріалознавства і обробки 
металів 

 

   
Савчук Лариса Миколаївна 

Декан факультету 
комп'ютерних систем, 

енергетики та автоматизації 

Хохлова Тетяна 
Станіславівна 

Директор Інституту 
інтегрованих форм навчання 

Шевченко Галина Іванівна 
Завідуюча відділом 

аспірантури 
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Почесні грамоти Дніпровської міської ради отримали 
 

   
Гришина Ольга Миколаївна 

Директор Регіонального 
центру освіти інвалідів 

Журавльова Світлана 
Валеріївна 

Доцент кафедри металургії 
сталі 

Кісіль Наталія Вікторівна 
Завідуюча канцелярією 

 

   
Камкіна Людмила 

Володимірівна 
Декан металургійного 

факультету 

Мазорчук Людмила 
Максимівна 

Начальник планово-
фінансового відділу 

Фахрутдінова Світлана 
Миколаївна 

Директор бібліотеки 

Перейти до змісту 
 
 

Знайомтесь, декан 

 
 У структурі закладу вищої освіти постать декана факультету має надзвичайно важливе, а 
іноді вирішальне значення. Декан є тим посадовцем, діяльність якого впливає на успішність 
навчання студентів, на плідність методичної та наукової роботи викладачів та співробітників, 
на своєчасність проходження медичного огляду та флюорографічного обстеження, на 
безумовне виконання вимог військового обліку, на гідний виступ на фестивалі художньої 
самодіяльності і ще на … безліч усякого, з чого складається багатогранне й бурхливе життя 
факультету. 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

5 

 

 
Декан з латині – це десятник, тобто той, хто очолює відповідну кількість людей, але 

факультетський декан переймається не десятками, а декількома сотнями студентів і 
співробітників. 
Тому особи найбільш талановитих, успішних і досвідчених деканів стають майже 
легендарними у вишах. У нашому навчальному закладі вже багато років з теплом і любов’ю 
згадують колишніх деканів В.С. Гудиновича, Й.Д. Семикіна, П.М. Кутового… 

Два роки тому в деканському корпусі академії 
з’явилася нова людина. Стало відомо, що обов’язки декана 
факультету матеріалознавства та обробки металів 
виконуватиме доцент кафедри матеріалознавства Ольга 
Анатоліївна Носко. Обличчя цієї жінки виявилося мені 
знайомим. Я пригадав, що бачив його на одному з 
«лауреатських» стендів біля кабінету ректора. Із 
задоволенням відмітив, що деканом стає людина не тільки 
молода, але і з вагомим науковим досвідом. 

До виконання посадових обов’язків Ольга 
Анатоліївна взялась із киплячою енергією та 
всеохоплюючим завзяттям, які, як виявилось, є найбільш 
характерними її рисами. 

«Ольга Анатоліївна – конструктивно мислячий високо 
організований спеціаліст, декан, який сприйняв традиції факультету, добра та чутлива 
людина» – це слова Олександра Івановича Молчанова, який обіймав посаду декана 
факультету матеріалознавства та обробки металів у 1997 – 2015рр. 

Час, що минув, наочно показав, що це дійсно так. Усі справи, за які береться Носко, 
виконуються дуже якісно й у зазначені терміни. Вона постійно у вирі питань, у навчальних та 
організаційних проблемах усього факультету і кожної окремої людини, чи то студента, чи то 
співробітника… 

У становленні цієї людини вагому роль відіграли її родина та кваліфіковані викладачі у 
школі та в нашій академії, які зуміли розгледіти притаманні їй чесноти та сформувати чудову 
людину й гідного спеціаліста. 

Закінчивши середню школу, Ольга вступила до Дныпропетровського металургійного 
інституту на спеціальність «Металознавство та термічна обробка металів», яку закінчила з 
відзнакою у 1999 р. Під час навчання старанна й допитлива студентка привернула до себе 
увагу професора Валентини Зиновіївни Куцової, яка запросила її продовжити навчання в 
аспірантурі. Під керівництвом Валентини Зиновіївни проводилися дослідження особливостей 
структури та фазових перетворень легованого силіцію і модифікованих заевтектичних  
силумінових сплавів, розроблялися способи покращення їх технологічних властивостей. 
Треба зазначити, що ці матеріали мають велике значення у напівпровідниковій 
промисловості, автомобілебудуванні та інших галузях. Успішний захист дисертації відбувся у 
2006 році. 

«Під час навчання в аспірантурі я побачив у Ользі цілеспрямованість, обов’язковість, 
працьовитість, і все це у поєднанні зі справжньою жіночістю та почуттям гумору. Перші 
приємні враження не змінилися й досі» – каже Вадим Юрійович Селівьорстов, декан 
електрометалургійного факультету. 
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А з 2004 року Ольга Анатоліївна займається викладацькою діяльністю на кафедрі 
матеріалознавства ім. академіка Ю.М. Тарана. Цей славетний колектив завжди був знаний 
високою педагогічною майстерністю та доброзичливим ставленням до студентів. Молода 
викладачка повною мірою сприйняла ці кафедральні принципи. 

Усі подальші роки доцент Носко вдало поєднує напружену навчальну роботу з 
науковими пошуками. Об’єктом дослідження стають ефективні інноваційні технології 
цілеспрямованого керування структурою та властивостями промислових евтектичних 
сплавів, які забезпечують їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і 
функціональних матеріалів сучасного машинобудування. Свідоцтвом високого рівня цієї 
наукової роботи є присудження О.А. Носко спільно із співавторами премії Президента 
України для молодих учених у 2010 р. 
 

 
 

Вручення премії Президента України для молодих учених. В центрі першого ряду – 
президент Національної академії наук Б.Є. Патон 

 
Деканські турботи, дослідження, лекції, консультації, керівництво дипломними 

роботами… А чим ще живе ця молода, яскрава, талановита жінка? 
Вона дуже полюбляє тварин (кіт Тихон, песик Бакс) і квіти, переважно декоративно-

листвяні. Останнім приділяє багато часу, іноді лікує їх і дбайливо доглядає. Багато читає 
різноманітної літератури, особливо полюбляє вірші. Часто і сама бере в руки поетичне перо… 

Цими весняними святковими днями хочеться побажати Ользі Анатоліївні творчої 
наснаги, подальших великих успіхів в її різнобічній діяльності. 

Наостанок добрі слова від колег по деканському корпусу: 
«До зазначених професійних та особистісних якостей зараз вже додалися 

ініціативність та певний досвід, що, я впевнений, дозволить Ользі Анатоліївні в повній мірі 
реалізуватись на тих теренах, які входять до її планів на майбутнє. Цього, разом із 
подальшою плідною співпрацею, я і хотів би побажати» (В.Ю. Селівьорстов). 

«За останній рік потужність і дієвість жіночого лобі в ректораті значно підвищилися 
завдяки залученню до складу деканів Ольги Анатоліївни Носко. Енергетичний потенціал цієї 
молодої особи настільки перевищив її службове навантаження, що для неї стало замало 
займатися лише науковою діяльністю, де вона посіла гідне місце серед відзначених 
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нагородами науковців. Тому її рішення зануритись у клопітку деканську роботу було 
сприйняте оточенням як природне і відповідне до її невгамовного темпераменту. З 
розумінням, повагою та навіть деякою заздрістю 
декани-чоловіки спостерігали за становленням цієї 
стрункої представниці слабкої статі в ролі 
енергійного організатора чіткого виконання 
складних завдань з розв’язання проблем та 
відповідності новим викликам сучасності у 
навчально-виховному процесі. Від щирого серця 
хочеться побажати цій неординарній жінці всього, 
що так їй потрібно на важкому, але почесному 
деканському шляху, а саме, терпіння, 
взаєморозуміння з колегами, керівництвом та 
студентами, а головне – здоров’я, оптимізму, удачі 
та жіночого щастя» (Віктор Олексійович 
Єрмократьєв, декан механіко-машинобудівного факультету). 

«Задля успішної роботи деканом треба мати почуття гумору, здоров’я, витримку і 
багато хороших друзів, чого я щиро бажаю Ользі Анатоліївні» (Володимир Григорович 
Чистяков, декан заочного факультету). 

 

    Есть женщины похожие на Солнце – 

От их присутствия становится теплей. 

Когда улыбка их лица коснётся, 

Мир кажется красивей и добрей. 
 

Есть женщины похожие на Ветер – 
Они изменчивы, легки и веселы, 
Они, как бабочки, нужны нам на планете, 
Чтоб любоваться ими все могли. 

 

Есть женщины, похожие на Море – 
Нельзя измерить глубину их глаз, 
И в их таинственно манящем взоре 
Сокрыты тайные знамения для нас. 

 

Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце. 
Где ты, там звёзды приближаются к Земле. 
Пусть всё тебе на свете удаётся, 
Желаю, чтоб всегда везло тебе! 

Т. Весняна 
 

Леонід КЛІМАШЕВСЬКИЙ, 
декан гуманітарного факультету 

 
Перейти до змісту 

 
 

О.А. Носко зі студентками 
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Жінкам кафедри ливарного виробництва 
 
 Впродовж багатьох років колектив кафедри ливарного виробництва успішно працює й 
розвивається в науковому та педагогічному напрямках. Дружність та згуртованість колективу 
є запорукою майбутніх досягнень, і безцінна заслуга в цьому належить чарівним жінкам 
кафедри. Їх ентузіазм, оптимізм, достеменне знання своєї справи і вміння знаходити спільну 
мову з оточуючими є серцем і душею кафедри. І кожна з них є яскравою особистістю. Тому 
хочеться назвати та привітати кожну з них. 

Іванова Людмила Харитонівна, професор, доктор технічних наук – фахівець своєї 
справи, автор понад 400 наукових і навчально-методичних праць та понад 70 винаходів. 

Шапран Людмила Олександрівна, доцент, кандидат технічних наук – фахівець, 
наставник для студентів, куратор студентських груп. Відповідальна за проведення 
виробничих практик кафедри. Автор понад 30 публікацій. 

Меняйло Олена Валеріївна, доцент, кандидат технічних наук – вмілий керівник 
наукових робіт студентів. 

Осіпенко Ірина Олександрівна, старший викладач – гарний організатор студентської 
молоді,  

Влашиць Валентина Василівна, старший лаборант – висококласний фахівець, яка вміє 
знаходити спільну мову з оточуючими, опора і підтримка не лише для колег, а й для 
студентів. 

Шубіна Світлана Анатоліївна, старший лаборант – високопрофесійний фахівець, 
спеціаліст у своїй справі, вміло керує навчальним процесом. 
 

    
Л.Х. Іванова Л.О. Шапран О.В. Меняйло І.О. Осіпенко 

 
Шановні наші жінки! З нагоди святкування чарівного свята весни ваші колеги вітають 

вас з 8 березня! Нехай посмішка якомога частіше злітає з ваших губ, а гарний настрій стане 
Вашим постійним супутником у житті! Вперед! До вершин досягнень! До успіхів в особистому 
житті і в праці! 

Богдан КЛІМОВИЧ, 
фахівець 1-ї категорії кафедри ливарного виробництва 

Перейти до змісту 
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ЮВІЛЯРИ БЕРЕЗНЯ 
 

Чарівна жінка, талановитий керівник 
 

Весна – це улюблена пора року, яка асоціюється у всіх зі свіжістю, оновленням, 
пробудженням і любов'ю. На самому початку весни, в березні, народжуються дуже світлі 
щирі люди, які володіють розвиненою інтуїцією, широтою душі і поглядів на життя. 
Вроджене лідерство і привабливість, закладені в цих людях, привертають оточуючих, 
захоплюють і ведуть за собою.  

Саме такою є директор Навчально-наукового інституту 
інтегрованих форм навчання НМетАУ, кандидат технічних наук, 
професор Тетяна Станіславівна Хохлова – чарівна жінка, 
талановитий керівник, висококваліфікований педагог, яка 
15 березня відзначила свій ювілейний день народження. 

Тетяна Станіславівна працює в Національній 
металургійній академії України з 1980 року. Пройшла шлях від 
молодшого наукового співробітника до професора, директора 
Інституту. У 2000 – 2013 рр. Т.С. Хохлова працювала у Вищому 
навчальному закладі «Державний інститут підготовки та 
перепідготовки кадрів промисловості» на посаді проректора, 
зробивши значний внесок у його становлення і розвиток. За її 
безпосередньою участю був значно розширений спектр 
спеціальностей, за якими ДІПОпром здійснював підготовку 
фахівців, зокрема, були започатковані й такі, яких не було на той час ні в НМетАУ, ані в інших 
українських університетах, успішно випробовувалися нові форми навчання та 
співробітництва з провідними навчальними закладами, в тому числі за межами України, 
започатковані та відбуваються й донині міжнародні конференції «Стратегія якості в 
промисловості і освіті» (Болгарія, з 2005 р.), «Молоді вчені – від теорії до практики» (НМетАУ, 
з 2010 р.). Досягнення ДІПОпрому в цих напрямах свого часу були високо оцінені на 
міжнародних виставках навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (м. Київ): 

 бронзова медаль в номінації «Розробка та впровадження в навчальний процес 
дистанційної форми навчання» (2003 рік); 

 бронзова медаль в номінації «Міжнародне співробітництво в сфері освіти і науки» 
(2009 рік). 
За ініціативи Тетяни Станіславівни у 2009 році був заснований і успішно здійснює свою 

діяльність коледж НМетАУ, що дозволило на практиці втілити концепцію безперервної освіти 
і суттєво розширити коло потенційних абітурієнтів академії. 

Після реорганізації ДІПОпрому в 2013 році та його приєднання до академії як нового 
навчально-наукового підрозділу – Інституту інтегрованих форм навчання (ІнІФН НМетАУ) – 
Тетяна Станіславівна була призначена його директором. На цій посаді вона успішно 
примножує славетні традиції ДІПОпрому, розв’язуючи складні завдання, серед яких 
найголовнішими, як і раніше, є впровадження та вдосконалення передових освітніх 
технологій, розвиток нових напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 
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розвиток міжнародного співробітництва з навчальними закладами близького та далекого 
зарубіжжя. 
 

 
 

Учасники міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» 
на ганку Технічного університету (м. Варна, Болгарія, 2007) 

 

Так, восени 2017 року нею була організована і успішно проведена у Відні (Австрія) 
міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід», 
учасники якої, серед іншого, мали можливість пройти тестування та отримати сертифікати 
європейського зразку, які підтверджують знання англійської мови на рівні В2. 
 

 
 

Учасники міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський 

досвід» в мультимедійному класі Технічного університету Відня (Австрія, 2017) 

Організація та проведення наукових конференцій міжнародного рівня є важливим, 
але далеко не головним аспектом активної життєвої позиції та успішної діяльності Тетяни 
Станіславівни. Очолюваний нею Інститут з року в рік забезпечує залучення на навчання до 
НМетАУ сотень абітурієнтів (і як наслідок – значний фінансовий внесок до прибуткової 
частини бюджету академії), в тому числі таких, що потребують додаткової уваги та опіки з 
боку академії та держави, зокрема, демобілізованих воїнів. 

За свою професійні досягнення Т.С. Хохлова нагороджена нагрудним знаком 
Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Грамотою Міністерства 
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промислової політики України «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок в організацію навчального процесу, науково-методичну діяльність 
та розробку і впровадження засобів та технології з енергозбереження», Почесним дипломом  
«За особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу», 
Почесною грамотою Дніпропетровської 
обласної ради «За вагомий особистий 
внесок у розвиток регіону, сумлінну 
працю, високий професіоналізм, 
активну громадську діяльність». 

Т.С. Хохлова є автором 
підручників та навчальних посібників 
з грифом Міністерства освіти і науки 
України, понад 70 наукових 
публікацій, в тому числі методичних 
розробок для викладачів та студентів. 

Але хотілося б сказати про 
найголовніше – Тетяна Станіславівна 
створила в Інституті інтегрованих 
форм навчання НМетАУ колектив 
однодумців, які працюють єдиною 
командою – злагоджено і сумлінно. Вона, як керівник Інституту, беззаперечно – справжній 
лідер і мозковий центр. Бути керівником – мистецтво і щоденна складна робота, з якою вона 
успішно справляється, виявляючи себе і мудрим стратегом, і досвідченим тактиком, в чому їй 
допомагають невід’ємні якості – природна мудрість, бадьорість духу, невичерпна життєва 
енергія та оптимізм у будь-якій справі. 
 

   

Привітання та пам’ятна «медаль» від студентів воїнів – ветеранів АТО під час відвідання 

Нікопольського факультету НМетАУ (березень 2018) 

 

 

Урочиста посвята в студенти колишніх воїнів – 

ветеранів АТО на Нікопольському факультеті 

НМетАУ (05.10.2017, зал КСК НЗФ, м. Нікополь) 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

12 

 

 

Вітаючи Тетяну Станіславівну з днем 
народження, колектив Інституту інтегрованих форм 
навчання щиро дякує Тетяні Станіславівні за все, що 
вона робить на своїй посаді і як керівник, і як звичайна 
людина! 

Бажаємо їй та її родині міцного здоров'я, 
злагоди, натхнення та звичайного людського щастя! 
Нехай удача супроводжує її в усіх справах, а 
притаманна їй життєстверджуюча посмішка надихає 
всіх нас і дає впевненість у майбутньому! 

За дорученням і від імені колективу ІнІФН 
Ольга РЕВЕНКО, 

заступниця директора, 
Юрій СТУПАК, 

учений секретар вченої ради 
Перейти до змісту 

 

Олександру Дмитровичу Рожкову – 70 
 

  21 березня виповнилося 70 років нашому колезі, 
доценту кафедри покриттів, композиційних матеріалів і 
захисту металів Олександру Дмитровичу Рожкову. Вся 
трудова діяльність нашого доброго друга, товариша, 
вчителя пов'язана з нашим вишем. Олександр Дмитрович 
із гордістю розповідав нам, як обирав професію. Коли він 
закінчив школу, сумнівів не було – вчитися на 
електрометалурга. Адже зразком був батько – на той час 
провідний співробітник славної Петрівки. 

Навчання в інституті давалося Олександру легко. 
Він з відзнакою закінчив Дніпропетровський 
металургійний інститут. Далі був спеціальний факультет з 
вивчення іноземних мов, потім аспірантура при кафедрі 
теорії металургійних процесів. З особливою теплотою 
Олександр Дмитрович відгукується про колектив кафедри 

ТМП, особливо про свого керівника професора Сергія Тихоновича Ростовцева, під 
керівництвом якого він захистив кандидатську дисертацію. 

Високі педагогічні та наукові здібності О.Д. Рожкова оцінив завідувач кафедри 
порошкової металургії та захисту металів професор Петро Миколайович Острик. І з 1980 року 
Олександр Дмитрович є нашим колегою, товаришем, другом, учителем, вихователем. За 
дорученням ректорату йому доводилося поєднувати роботу доцента кафедри ПМ і ЗМ з 
посадами заступника відповідального секретаря приймальної комісії, заступника декана 
теплофізичного факультету. Про ще одну його посаду слід сказати окремо. 

У 2004 році О.Д. Рожков був призначений заступником керівника навчально-
аналітичного управління НМетАУ, де він очолив навчально-аналітичний відділ. Під його 
керівництвом відділ проводив моніторинг навчально-виховного процесу, методичного 

 
 

Кошик з квітами, створений для 
Т.С. Хохлової співробітниками 

Нікопольського факультету 
НМетАУ (авторка композиції – 

Ольга Єфименко) 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

13 

 

забезпечення, досягнень і тенденцій розвитку освітянської діяльності у вищих навчальних 
закладах України та зарубіжжя, вимог ринку праці, готував пропозиції щодо коректив 
процесу підготовки фахівців, сприяв організації навчання на нових факультетах та кафедрах. 

За активною участю Олександра 
Дмитровича відділ організував 
розробку  методичного забезпечення 
для впровадження новітніх технологій 
навчання, оцінювання знань студентів. І 
сьогодні студенти академії 
використовують методичний посібник з 
організації виконання випускних 
кваліфікаційних робіт, співавтором 
якого є Олександр Дмитрович. 

На основі соціологічних 
досліджень навчально-аналітичного 
відділу серед студентів, викладачів і 
співробітників надавалися рекомендації 
щодо вирішення актуальних питань 
життєдіяльності академії. Всі роки роботи в навчально-аналітичному управлінні О.Д. Рожков 
брав активну участь у роботі вченої ради, ректорату, науково-методичної ради. 

Усіма нами відзначалася завжди активна позиція О.Д. Рожкова як педагога кафедри. 
Так, наприклад, він з нуля поставив курси з напилення покриттів, зробив великий внесок в 
організацію практик і дипломування студентів. Особливо ми вдячні Олександру Дмитровичу 
за добре, товариське ставлення, підтримку, вміння підказати і навчити. 

А ще Олександр Дмитрович – люблячий батько та дідусь, активний садівник-
любитель, який на своїй присадибній ділянці вирощує море квітів, виноград і сад. 

Щиро вітаємо нашого колегу з ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, радості, життєвих 
успіхів, щастя. 

Колективи кафедри покриттів, композиційних 
матеріалів і захисту металів 

та навчально-наукового центру 
Перейти до змісту 

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

 

Витоки вихованості знаходяться у внутрішніх спонуках 
людини до себе кращого 

 
Культурно-просвітницька діяльність в академії відбувається відповідно до Стратегії 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії на 2015 – 2025 рр., розроблених 
Концепції виховної системи закладу, Концепції виховної роботи, Положення про виховну 
роботу в академії, Положення про Раду з виховної роботи, Положення про куратора 
академічної групи. Пріоритетом у виховній роботі є формування духовно-культурної, 
патріотично налаштованої особистості студента. 
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Будь-яка виховна робота зі студентами вимагає 
системного підходу. Три роки поспіль Рада коригує 
свою роботу. Щороку академія має плани на 1-е і 2-е 
півріччя, заступники деканів з виховної роботи 
складають плани для своїх факультетів. Щороку 
відбувається по 9-10 засідань Ради. Ми пишаємося 
тими заходами, які справили певне враження на 
студентів: інтерактивні зустрічі «Козацька звитяга 
захисників України», «Герої живуть серед нас», «Гіркі 
уроки історії», «І цілий всесвіт вміститься в сльозу, і 
мить вдягнулась «в барельєф печалі», «Дружба без 
кордонів» тощо. 

Ми замислюємося над деструктивними 
локальними зонами – нерозуміння кураторами своєї 
нової ролі і функцій в навчально-виховному процесі; 
певною пасивністю студентів, байдужістю до проблем 
у суспільстві при чіткому розумінні того, що час і ринок 
праці вимагають змін насамперед у мотиваційно-
особистісному сприйнятті освіти як цінності; адже виріс попит на професіонала й освічену 
молоду людину, здатну постійно змінювати вектор свого навчання тощо. 

Саме тому рада з виховної роботи здійснила концептуальне обґрунтування своєї 
діяльності. Студенти щиро відповіли на питання 
модифікованої анкети «Концептуальне 
обґрунтування виховної діяльності», яка містила 
такі питання: чи потрібна виховна діяльність в 
академії? Активність основних суб’єктів виховної 
системи. Які якості випускника ЗВО найбільш 
зацікавлять роботодавців? Якими є ваші 
особистісні мотиви участі у виховній діяльності в 
академії? Чи маєте ви сьогодні можливість 
самореалізації у виховній діяльності академії? 
Яка роль викладача, куратора у виховній 
діяльності академії? В якому напрямку необхідно 
удосконалювати виховну систему в академії? З 
ким або з чим у вас асоціюються роки навчання 
після закінчення академії? 

Так, наприклад, 57% наших студентів (329 осіб) за роки навчання в академії брали 
участь у культурно-просвітницьких заходах (спорт, губернаторський бал, проект «Студентська 
республіка», конкурс «Дві зірки», фестиваль «Як гартувалися зірки», КВК, «Студентська 
весна»; 16% (93 особи) мають досвід студентського самоврядування (школа лідера, студради 
факультетів, активісти студради академії, учасники міських заходів, студентських 
організацій); 25% (145 осіб) мають досвід волонтерської, благодійної діяльності (відвідування 
військового шпиталю, лікарні імені Мечникова, комплектування одягу, харчів, медикаментів 
для АТО, концерти, здача крові). 

Цікавими були результати екзит-опитування після проведення виховних заходів з 
метою з’ясувати якість участі, результативність учасників проектів, конкурсів, змагань, 
фестивалів, культурно-просвітницьких та патріотичних заходів. На виході з актової зали члени 

 
 

Звіт на засіданні вченої ради про 
роботу ради з виховної роботи 

 
 

Інтерактивний захід «Козацька 
звитяга захисників України» 
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ради з виховної роботи ставили після закінчення заходу декілька питань: з яким настроєм 
прийшли в зал? Що очікували побачити? Який настрій після заходу? Будете наступного разу 
учасником чи глядачем? На перше питання 89% опитаних відповідали: «Заставили… нам 
сказали…» (222 студенти); 11 % «Попросили, незручно було відмовити» (28 студентів). На 
друге питання найчастіше: «Як завжди, щось розкажуть, тихо посиджу в телефоні; 5 хвилин 
посиджу і тихо вийду…»; на третє питання найбільше у відповідях звучало: « Якщо чесно, не 
очікував… телефон у руках тримав включеним 5 хвилин, потім захопився сценою…; забули, 
що хотіли тихенько піти; аж не віриться, що ці студенти знайшли і час, і бажання виступити; 
не очікували, що на сцені будуть тільки студенти; круто зі свічками придумали (свічки пам’яті 
на День пам’яті Героїв Небесної Сотні)… класно, що не довго і вражаюче»; на четверте 
питання студенти відповідали під час перших опитувань «ні», «немає часу». Потім частіше 
стало звучати «треба подумати». І це вже позитивний вплив від проведених виховних 
заходів. Спостереження за присутніми в актовій залі варто знімати на камеру: спочатку 
хлопці «сидять в телефонах», схилені голови, інколи розмови…, через деякий час вся увага на 
сцену, на екран, на вікторину в залі, на високу ноту щирості у виконанні віршів, потім 
оплески. А наступного дня вітаються з вами незнайомі вам студенти. І ми розуміємо, що це 
маленька перемога. 

 

  
 

            Чорнобильські дзвони пам’яті                          Зустріч з волонтеркою Анною Терянік 
                       Хвилина мовчання 
 

Студенти і викладачі академії є учасниками проекту «Народна філармонія»: відвідали 
чотири концерти поспіль – «Історія танго», «Класика джазу», спільний проект із оперним 
театром гранд-мюзикл «Танго», концерт пам’яті Едіт Піаф; оперні вистави «Лускунчик», 
«Лебедине озеро», «Дон Кіхот», «Тисяча і одна ніч», опера «Іісус», «Карміна Бурана», 
сучасний балет у виконанні акторів молодої школи – це неповний перелік вистав, які стали 
частиною особистісного простору наших студентів, вплинули на формування у них духовно-
культурних цінностей. 

Витоки вихованості знаходяться у внутрішніх спонуках людини до себе кращого, до 
створення ситуації добра, допомоги, підтримки іншого, бажання зробити світ кращим. 
Вихованість важко виміряти, але побачити її прояви у вчинках можливо. Так, саме цей стан 
вихованості спонукає людей серед ночі шукати маленьку школярку, яка кинула виклик 
батькам і вимкнула телефон; писати листи у майбутнє про екологічну катастрофу на планеті; 
збиратися на флешмоби під прапором України; складати вірші про вміння прощати і любити і 
скромно, довірливо їх читати перед дорослою аудиторією. Отже, сила духу проявляється 
тільки у щоденній напруженій праці над собою. 
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У якому напряму нам треба рухатися?  Це, на думку студентів, ефективне планування 
урахування думки студентів; створення умов для розкриття творчих здібностей; активна 
взаємодія всіх учасників, співпраця; професіоналізм організаторів; інформованість студентів. 

Тож рада з виховної роботи, як осередок виховного впливу, може запропонувати 
студентам різноманітний творчий інструментарій виховної роботи: інтерактивні зустрічі, 
заходи до національних свят, безпосередню участь студентів у підготовці заходів, силу 
поетичного слова Шевченка, Франка, Лесі Українки; силу почуттів жінки-волонтера; посвяту в 
козаків; свічки і дзвони пам’яті, командні тренінги, квазіпрофесійну діяльність студентів, 
«круглі столи» та ін. 

Колись Л. Толстой порівнював розвиток людини з тим, як росте плодоносне дерево. 
Адже в буквальному розумінні людина його не вирощує – воно саме росте. Вона лише копає 
землю, вносить добрива, обрізає зайве гілля, тобто створює необхідні зовнішні умови, що 
сприяють його саморозвитку. Сам же розвиток відбувається за своїми внутрішніми законами. 
Рада з виховної роботи й надалі буде сприяти розвитку студента як духовно-культурної, 
патріотично налаштованої особистості, створювати всі умови для цього 

Ольга ЛУЧАНІНОВА, 
заступниця голови ради з виховної роботи НМетАУ, 

д-р пед. наук, доцент кафедри інженерної педагогіки 
Перейти до змісту 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за 
напрямом «Металургія» 

 
 29 березня в конференц-залі академії відбулася підсумкова конференція 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія». На 
конференції були присутні студенти з 14 закладів вищої освіти України, які пройшли суворий 
попередній відбір, а також їхні наукові керівники. Після вітальної промови заступника голови 
конкурсної комісії професора Камкіної Людмили Володимирівни всі присутні розійшлися по 
секціях, де остаточно визначилися переможці. Конференція завершилася урочистим 
врученням дипломів переможцям. Голови секцій професор Камкіна Людмила 
Володимірівна, професор Куцова Валентина Зиновіївна, професор Хричиков Валерій 
Євгенович привітали студентів з успішним завершенням конкурсу, подякували всім за працю 
та змістовні роботи. 
 

  
 

             Урочисте відкриття конференції                    Вручення дипломів переможцям 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

17 

 

 В усіх секціях серед переможців були і студенти нашої академії. Наші призери: 
Олександр Ковтун (група МЕ13-13м), Денис Хуторний (група МЕ02-15), Антон Варіцев (група 
МЕ18-14), Євгеній Зікін (група МЕ18-14), Максим Носко (група МЕ07-13м), Тетяна Черниш 
(група МВ01-13м), Олександр Семенов (група МЛ01-12м). Вітаємо наших переможців та 
бажаємо їм подальших успіхів! 

Лариса МАРТИНОВА, 
завідуюча сектором науково-дослідної роботи студентів 

Перейти до змісту 
 

Переможниця олімпіади 
 
  
 
 

Розпочався сезон ІІ етапів Всеукраїнських студентських 
олімпіад з різних дисциплін. У ІІ етапі олімпіади беруть участь 
переможці І етапу з різних закладів вищої освіти України. Ми раді 
повідомити, що студентка групи ПР01-13м Катерина Мілова (до речі, 
голова ради студентів НМетАУ) посіла 2-е місце на ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Вітаємо Катерину 
та бажаємо їй подальших успіхів! 
 
 

 
Ольга ЛУЧАНІНОВА, 

д.п.н., доцент кафедри інженерної педагогіки 
Перейти до змісту 

 

Вірно обраний шлях 
Про досягнення колишніх воїнів – учасників АТО, які навчаються на Нікопольському 

факультеті НМетАУ (Інститут інтегрованих форм навчання) 
 

Не так давно на сторінках газети («Кадри металургії» № 9, 2017) в статті «З окопів за 
парти…» повідомлялося про зарахування до НМетАУ значної кількості студентів – колишніх 
воїнів-учасників АТО. Зараз вони навчаються на Нікопольському факультеті /НФ/ академії, де 
навчальний процес забезпечує Інститут інтегрованих форм навчання /ІнІФН/, директором 
якого є професор Т.С. Хохлова. 

Приводом для написання цієї статті стало бажання висвітлити подальший шлях 
колишніх воїнів, нині студентів НМетАУ, та їхні успіхи в навчанні, а також висловити деякі 
думки щодо мотивації сучасних студентів до здобування знань в академії та формування її 
іміджу серед потенційних абітурієнтів та роботодавців. Слушним приводом для цього також 
став семінар, який відбувся 29 березня 2018 р. на НФ НМетАУ під гаслом "Пошук шляхів 
поліпшення ефективності соціального партнерства НМетАУ з роботодавцями Нікопольського 
регіону та Дніпропетровської області, в тому числі через формування й реалізацію 
регіональних та обласних програм професійної перепідготовки та соціальної адаптації 
учасників бойових дій". Семінар був організований Нікопольським регіональним центром 
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моніторингу освіти і соціального партнерства 
(директор С.М. Зінченко) та ІнІФН за підтримки 
керівництва академії, а також відповідних структур 
обласних та місцевих органів влади. На семінар 
були запрошені представники кадрових служб 
провідних підприємств м. Нікополя і регіону (ПАТ 
"НЗФ", "Інтерпайп-Нікотьюб", "Сентравіс", 
"Марганецький ГЗК", "Покровський ГЗК" та ін., 
разом близько 20), а також представники засобів 
масової інформації, серед яких були 

 представники прес-служби 
Дніпропетровської облдержадміністрації; 

 телерадіокомпанія «ТРК МГОК TV» 
(м. Марганець); 

 кореспонденти «Студії телебачення НЗФ» 
(м. Нікополь); 

 представники місцевих ЗМІ – кореспонденти газет «Проспект трубників», 
«Електрометалург» і місцевих (м. Нікополь) інтернет-видань (сайтів). 
Для проведення семінару був обраний просторий комп’ютерний клас, в якому за 

комп’ютерами розмістилися студенти групи МЕ915-17Н (учасники бойових дій), а за столами в 
центрі приміщення – учасники семінару та гості. 

Після короткого привітання директора ІнІФН професора Т.С. Хохлової семінар почав 
свою роботу. Але зовсім не так, як це зазвичай буває на подібних заходах. Семінар розпочався 
з відкритого заняття-презентації з вищої математики, модератором і ведучою якого була 
Світлана Михайлівна Зінченко – викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії, відмінник 
освіти України. 
 

  

Учасники семінару 
 

Студенти отримали завдання із вправами з математики (розділ «Диференціальне та 
інтегральне числення»), які повинні були виконати за досить короткий термін і 
продемонструвати свої вміння використовувати для розрахунків сучасне програмне 
забезпечення (середовище «MathCad»). Можна заперечити (і частка правди, звісно, в цьому 
буде), що такі «спектаклі» готують заздалегідь, щоб запобігти непередбачених конфузів перед 
учасниками та гостями семінару. Але ж якщо зважити на те, що хлопці не вчора закінчували 

 
 

Директор ІнІФН НМетАУ професор 

Т.С. Хохлова з привітальним словом 

до учасників семінару 
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школу (деяким студентам вже за 40 років), а обсяг аудиторних занять за сучасними 
навчальними планами залишає бажати кращого, то можна уявити, яке нелегке завдання 
стояло перед Світланою Михайлівною… 
 

   

С.М. Зінченко починає відкрите заняття 
 

Слід віддати належне цілеспрямованості наших студентів, які досить швидко і впевнено 
виконували видані їм завдання за допомогою комп’ютерів, впевнено коментували формули і 
хід розрахунків під час коротких виступів біля «дошки» (екрану), чим неабияк здивували і 
відверто порадували достатньо суворого не суддю, але справжнього експерта в цій галузі 
знань – доктора технічних наук, професора Геннадія Григоровича Швачича, завідувача 
кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки НМетАУ, який також був присутній 
на семінарі. Йому сподобалося те, як хлопці оволоділи комп’ютерною математикою і 
впоралися із завданнями, на чому він наголосив у своєму виступі за підсумками семінару, 
подарувавши на згадку студентам і факультету декілька примірників нещодавно виданої у 
НМетАУ монографії «Вища математика з використанням комп’ютерних технологій». 
 

      

Студенти групи МЕ915-17Н виконують на ПК завдання з вищої математики у програмному 
середовищі MathCad 

 

Попри те, що більшість студентів – учасників семінару суміщають роботу з навчанням, 
тобто вже мають робоче місце на одному з підприємств Нікопольщини, присутні мали змогу 
спостерігати цікаву річ. У своїх виступах всі без винятку представники промислових 
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підприємств в тій чи іншій формі висловлювали бажання мати таких спеціалістів саме у себе на 
виробництві, підкріплюючи свої вислови привабливими пропозиціями щодо умов праці та 
рівня її оплати. На погляд автора, така висока оцінка потенціалу наших студентів була 
обумовлена аж ніяк не результатами виконання вправ з математики, з якими ті впоралися 
прогнозовано добре, але ж їх особистими якостями, адже це – люди, високо вмотивовані, 
націлені на результат і такі, що попри будь-які складнощі вміють домагатися цього 
результату. 
 

        

Студенти групи МЕ915-17Н В.С. Ципляков (ліворуч) і Н.П. Силич 

 

  

Завідувач кафедри ПМ і ОТ НМетАУ, д.т.н., професор Г.Г. Швачич 
 

Якщо аналізувати ситуацію, закономірно виникає питання, з чим пов’язані така висока 
мотивація колишніх АТОвців до навчання та їх бажання попри що здобути необхідні знання? 
Чому такої мотивації немає й близько у більшості першокурсників – випускників шкіл, 
коледжів? Напрошується й відповідь. Відповідь у вигляді порівняння окремих сторінок 
біографії цих хлопців з біографіями видатних учених та виробничників, портрети яких свого 
часу прикрашали музей НМетАУ, і чия молодість припала на важкі роки війни 1941-45 рр., 
голоду, розрухи, післявоєнного відновлення. Можна не погоджуватися з таким висновком, але 
схоже на те, що люди, які зазнали лиха та страждань, у яких смерть «ходила за спиною», 
зовсім по-іншому починають сприймати буття, маючи свою (можливо, більш вірну?) шкалу 
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цінностей. Шкалу, яка спонукає їх цінувати будь-яку можливість, що надає доля, радіти навіть 
невеликим успіхам, які, наче ліки, поступово дають відчуття впевненості та розвіюють тривоги, 
які занадто сильно засіли десь в душі. 
 

   

Директор з персоналу ПАТ «Марганецький ГЗК» А.Ф. Палямар (ліворуч)  
і заст. начальника відділу кадрів ПАТ «Покровський ГЗК» С.В. Яровий (праворуч) 

 

   

Зліва направо: заст. начальника управління персоналом ПАО «НЗФ» М.Л. Кошкін, 
начальник ВК ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» Т.М. Картава і заст. начальника ВК ТОВ 

«ВО «Оскар» Т.П. Орленко 
 

Дай Боже, щоб у наших хлопців з групи МЕ915-17Н все виходило добре з навчанням. І 
хто знає, може, в майбутньому і серед них виявляться талановиті керівники, креативні 
винахідники та дослідники. Принаймні, жоден з учасників семінару не мав сумнівів, що ці 
«особливі» студенти успішно закінчать навчання і зможуть бути гідними захисниками своїх 
сімей та патріотами свого виробництва. 

Ще одним корисним наслідком семінару є дуже позитивне враження, яке справили на 
представників роботодавців як студенти, так і викладачі ІнІФН (зокрема, завідувач кафедри 
теорії, технології та автоматизації металургійних процесів к.т.н. Ігор Йосипович Водін та 
завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін к.іст.н. Олександр Анатолійович 
Кузнєцов, які виступали перед присутніми). Немає жодних сумнівів у тому, що представники 
кадрових служб підприємств, які повернулися з семінару, доповідатимуть своїм керівникам 
приблизно так: «Вони там їх чомусь-таки навчають, але що точно можна сказати – хлопці на 
факультеті – правильні мужики! Наш контингент! Нам би таких побільше!» 
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Наостанок слід зазначити, що колективи Інституту інтегрованих форм навчання і 
Нікопольського факультету НМетАУ роблять все можливе, щоб переконати і потенційних 
абітурієнтів, і студентів, і роботодавців разом з органами державної влади в тому, що 
Національна металургійна академія України по праву має високий почесний статус і є тим 
закладом вищої освіти, у якому за словами студентів – колишніх воїнів АТО – ВАРТО 
НАВЧАТИСЯ! 

Юрій СТУПАК, 
учений секретар вченої ради ІнІФН, к.т.н. 

Перейти до змісту 
 

Комп’ютерна залежність: причини, наслідки, 
профілактика 

 
 Нещодавно був проведений навчально-виховний захід психолого-педагогічного клубу 
«Перспектива» на тему: «Комп’ютерна залежність: причини, наслідки, профілактика». Поки 
що залежність від Інтернету не визнана психічним розладом офіційно, однак психологи і 
психіатри звернули на неї увагу близько 20 років тому. 
 Ця тема зацікавила студентів НМетаУ. На засіданні були присутні студенти груп ПР01-13, 
ПР01-14, ПР01-15, ПР01-16, МН01-16-1,2,3 та МЕ02-15. Також були запрошені особлива гостя – 
психолог-консультант Анна Збаранська та доповідач Роман Бочка із групи КМ02-13м. 

 Першим виступив Роман Бочка. У 
нього була дуже цікава доповідь, в якій він 
висвітлив питання щодо комп’ютерної 
залежності та ігроманії. Доповідач навів 
статистику залежності, і виявляється, що ця 
проблема стосується не лише маленької 
групи людей або регіону, а й усього світу в 
цілому. Важливим також було те, що Роман 
розповів про легкі та швидкі профілактичні 
методи боротьби із комп’ютерною 
залежністю, а саме: 

 налаштування роутера (щоб пристрій 
вимикався через визначений час); 

 фізичні вправи та праця ( хоча б 1-2 
години на день відводити для фізичної культури, це зменшить час сидіння біля 
комп’ютера); 

 поїздки, подорожі, екскурсії; 

 читання звичайних паперових книг та оффлайн день (це є обов’язковим для 
виконання). 
Роман наголосив на тому, що важливіший етап лікування комп’ютерної залежності – 

це залучення людини, що страждає, у процеси, не пов’язані з комп’ютером, щоб комп’ютерні 
ігри та процеси не стали заміною реальності. 

Багато чого цікавого та пізнавального розповіла студентам Анна Збаранська. Вона як 
спеціаліст з досвідом описала загальний механізм залежності, який згубно впливає на 
людей. Як наркотики та алкоголь впливають на головний мозок людини, виділяючи гормон 
задоволення ендорфін, так само і комп’ютерні ігри, але значно легше. Анна відразу знайшла 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

23 

 

спільну мову зі студентами, ставлячи цікаві та 
логічні питання. Усі були зацікавлені її 
розповідями, охоче відповідали на її запитання 
та ставили свої. В неї було дуже багато прикладів 
з власного досвіду професійної діяльності, якими 
Анна з нами охоче поділилась. 

Дуже запам’ятався один пізнавальний 
момент, коли Анна розповідала та малювала на 
дошці про те, як впливає залежність на 
фізіологічній стан людини, що коїться у її мозку 
під час комп’ютерної гри та взагалі. 

Ця тема є актуальною серед підлітків, 
юнаків та дорослих людей. Було дуже цікаво дізнатися глибше про цю залежність, які 
причини спонукають її виникнення та які є профілактичні методи боротьби з нею. Я вважаю, 
що засідання на цю тему було проведене недаремно, багато важливої та пізнавальної 
інформації було підкреслено та засвоєно під час обговорення цієї залежності. 

Юлія ДИШЛЕВИЧ, 
студентка групи ПР01-14 

Перейти до змісту 
 

Інтерв’ю в антракті 
 
 Нещодавно я ходив на "Dnepr Voice". Для тих, хто не знає, – це вокальний конкурс 
міста Дніпра, який проходить третій рік поспіль. Після цього конкурсу багатьох учасників 
запрошують на різні міські і не тільки міські заходи. Під час виступу групи «Пазли Дощу» я 
помітив на сцені студента групи АП01-14-1 Максима Баля та в антракті вирішив з ним 
поспілкуватися. 

– Максиме, чи давно ти займаєшся музикою? 
– Приблизно з 2012 року. 
– Як ти почав займатися творчістю? 
– У дитинстві бабуся намагалася записати мене на скрипку, але батьки були проти. 

Через кілька років я сам почав писати. І друзі запросили мене на студію записати 
трек. І далі пішло-поїхало. 

– Чому ви прийшли на "Dnepr Voice"? 
– Спробувати свої сили і знайти нових виконавців для моєї групи. 
– Розкажіть про свою групу, будь ласка. 
– Ну що розповісти, наш колектив називається "Пазли Дощу", це реп-вокальний 

колектив, який працює в різних напрямках. 
– А яка твоя роль в групі? 
– Я курирую групу, а також є автором пісень та їх виконавцем. 
– І скільки в вашому колективі людей? 
– На даний момент четверо, але ми шукаємо ще людей. 
– Чи ви виступаєте? І як часто? 
– Так, наша група виступає. Буває по різному. Це залежить від різних обставин. 

Найближчий концерт – 8 квітня в центрі біля Пасажу. 



Кадри металургії № 3 (березень 2018 р.) 

24 

 

 
– Як тобі атмосфера цього заходу? Я маю на 

увазі "Dnepr Voice". 
– Дружня, тепла атмосфера, відмінна організація, 

але є свої недоліки. 
– Де ви ще брали участь? 
– Крім сольних концертів, це благодійні заходи, 

фестивалі та конкурси талантів. 
– Ви виступали в нашій академії? 
– На жаль, ні, тому що дізнаюся про концерти 

дуже пізно. 
– Можу порадити звернутися до нашого 

студентського клубу, зокрема, до його 
директорки Ельвіри Іванівни Біленко. А де 
можна знайти ваші композиції? 

– На наших офіційних ресурсах в Інтернеті. 
– Максиме, пару рядків для нашої газети, будь 

ласка. 
– Ты где-то рядом, чувствую аромат нежных духов. 

Закроешь мне глаза, нам не нужно больше слов. 
Сведут с ума поцелуи твоих сладких губ.  
Я помню все прикосновения твоих рук. 

– Дякую за розмову. 
Ігор ХОЛОПІК, 

студент групи ТЕ01-17 
Перейти до змісту 

 
 

Спортивні новини 
 
 

 
 
 
Дмитро Лисенко, студент групи КН01-16-1, став 
переможцем чемпіонату області зі 
скелелазіння у виді «болдерінг». 
 На чемпіонаті України серед студентів зі 
скелелазіння у виді «швидкість» він виборов 
бронзову нагороду. 
 

Вітаємо! 
 
 

 
 

 
Зліва направо Ігор Холопік та 

Максим Баль 
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 Вітаємо Володимира Данильченка 
(група КН01-12с) – срібного призера чемпіонату Європи 
з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху! 
 
 
 
Бажаємо нашим спортсменам подальших успіхів! 

Кафедра фізичного виховання 
Перейти до змісту 

 

ДУМКИ МУДРИХ 
 

Не насилуйте душу не своєю професією. Професія, перш за все, повинна бути актом 
любові. І аж ніяк не шлюбом за розрахунком. І поки не пізно, не забувайте про те, що справа 
всього життя – це не справа, а все життя! 

Харукі Муракамі 
 

Безграмотними в 21 столітті будут не ті, хто не вміють читати і писати, а ті, хто не 
вміють вчитися і переучуватися. 

Елвін Тоффлер 
 

Кожне покоління вважає себе розумнішим, ніж попереднє, і мудрішим, ніж наступне. 
Джордж Оруелл 

 

Поки людина відчуває біль – вона жива. Поки людина відчуває чужий біль – вона 
Людина. 

Франсуа Гізо 
 

Той, хто заощаджує на школах, будуватиме в'язниці. 
Отто фон Бісмарк 

 

Продовжуйте вчитися. Дізнайтеся більше про комп'ютери, ремесла, садівництво – про 
що завгодно. Ніколи не залишайте мозок в лінощах. Дозвільний мозок – майстерня диявола. 
А ім'я диявола - Альцгеймер. 

Джордж Карлін 
 

Живіть ваш розум великими думками, тому що ви ніколи не зможете піднятися вище, 
ніж думаєте. 

Бенджамін Дізраелі 
 

Віра в себе здатна творити такі ж дива, як і віра в Господа Бога. 
Оноре де Бальзак 

 

Існує тільки один куточок всесвіту, який ви можете покращувати з упевненістю, – це ви 
самі. 

Олдос Леонард Хакслі 
 

Перейти до змісту 
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ПОСМІХНЕМОСЯ РАЗОМ! 
 

Напередодні свята 8 березня ми знайомимо читачів із двома нашими 
співробітницями, подругами. Вони є тезками, тому звертаються одна до одної по-батькові. 
Подруги зуміли вже відчути не тільки почуття першого кохання, але і певні розчарування у 
житті. Їх засмучують різні  проблеми на роботі і вдома... Розслабитися вдається тільки за 
філіжанкою кофе підчас душевної бесіди, коли раптово виникають розумні думки. 

Ось деякі «відкриття» наших подруг. 
 
– А я скажу тобі, Гаврилівно, жінки можуть навчитися усьому – заробляти гроші, 

водити машину, ростити дітей, саджати дерева… Для цього потрібне лише одне – 
невдало вийти заміж. 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, людина, яка сидить в одній кімнаті з конфетками і не 
їсть їх – це страшна людина… 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, не можу спокійно заснути, коли на кухні в 
холодильнику мерзне їжа. 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, вірніше побажаю у наше свято, щоб тобі завжди було у 
що одягнутись і перед ким роздягнутись. 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, три  речі сприяють міцному сну: чиста совість, м’яка 
подушка і відсутність Інтернету. 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, якщо в тебе вища освіта, або навіть дві, зроби з 
дитиною уроки за новою програмою, і відчуєш себе ідіоткою. 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, з моєю зарплатнею можна жити тільки в Африці – 
трусики, буси – і вже красуня… 

– А я скажу тобі, Гаврилівно, я їжджу на роботу в маршрутці. 
– Мабуть не від хорошого життя…  
– Від хорошого я б взагалі не їздила. 
– А я скажу тобі, Гаврилівно, поки у продажу є хліб, яйця, пельмені – холостяки так 

просто не здадуться.  
– А я скажу тобі, Гаврилівно, якщо ти нашкодила, а відчуття провини не має, значить 

зробила все вірно.  
– А скажу тобі, Гаврилівно, отримала зарплатню, заплатила за всіма рахунками, і 

навіть на шубу залишилося… для оселедця. 
– А я скажу тобі, Гаврилівно, чим ти м’якіша та пухнастіша, тим приємніше витирати 

об тебе ноги. 
Куточок гумору підготував 
Леонід КЛІМАШЕВСЬКИЙ 

Перейти до змісту 
________________________________________________________________________________ 
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