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Человек всегда должен стремиться к со-
вершенству. Не только внешними атрибу-
тами, но и духовно. А как этого добиться, если 
не посредством литературы? Давайте сде-
лаем из нашего университета литературную 
цитадель Днепропетровска!

Уверен, что наш университет можно смело на-
звать флагманом среди технических вузов по ко-
личеству ценителей слова, проводимых лите-
ратурных мероприятий, объёмам библиотечных 
фондов. Наверное только в нашем университете 
есть собственное ежегодное издание «Альманах 
поэзии», в котором каждый может запечатлеть 

частичку своей души.  Сейчас проходит набор 
прозы и поэзии в ежегодный сборник альманаха. 
Ему крайне необходимы новые авторы. Те, кто 
пока боится выпустить в свет своего персонажа 
или стихотворение – добро пожаловать в наш ли-
тературный кружок.

Хотя «литературный кружок» звучит хорошо, но 
хочется большего. Давайте создадим литератур-
ную среду! Всех новых авторов, кто хочет заявить 
о себе, мы ждем в комнате №150 (главный кор-
пус) у Елены Краевой. Она принимает работы, 
будущим писателям дает нужную рецензию и по-
могает реализовать свои таланты в альманахе.

Также, для желающих нести слово в массы, мы 

устраиваем литературные вечера – просто так, 
без праздников и юбилеев будут собираться чи-
тающие люди. Декларируя стихи, прозу, очерки, 
исполняя песни под живые инструменты мы бу-
дем устраивать литвечера в лучшем духе совре-
менности: с чаем, пряниками и атмосферным на-
строением.

Всех желающих просим обращаться за инте-
ресующей информацией в 150 ауд. (альманах) 
или к Марине Демидко, на абонемент художе-
ственной литературы.

Максим ЖУРАВЕЛЬ,
студент гр.2-ТВМС-68

Цього року було вирішено 
вдосконалити її, тому впро-
довж березня кожен факультет 
УДХТУ влаштовував власний 
День відкритих дверей. Захід 
відвідали близько 250 випус-
кників шкіл і технікумів. Гості 
побували на кафедрах й у лабо-
раторіях нашого університету, 
поспілкувалися з викладачами 
і студентами, побачити музей.

Дні відкритих дверей не були 
схожі один на одного, бо ко-
жен факультет, аби підкреслити 
власну індивідуальність, підготу-
вав особливу програму. Напри-
клад, факультет ТНР продемон-
стрував феєричне хімічне шоу 
з численними перетвореннями. 
Студенти факультету ОТС дару-
вали своїм гостям самостійно ви-
готовлені сувеніри – фігурки з 
гіпсу. Економічний факультет ор-
ганізував безпрограшну лотерею. 
Тож, сумувати нашим гостям було 

ніколи.
А на початку квітня відбувся за-

гальноуніверситетський День від-
критих дверей, де всі факультети 
знов об’єднали свої зусилля, аби 
повною мірою продемонструвати 
переваги своїх спеціальностей.

Приймальна кампанія 2015 
буде значно складнішою ніж у по-
передні роки. Завдання кожного 
зі співробітників нашого універси-
тету донести інформацію до май-
бутніх абітурієнтів про навчальний 
заклад та заохотити вступити до 
УДХТУ! Тому, наразі, весь колек-
тив повинен зосередитися на під-
готовці до цьогорічною вступної 
кампанії, оточивши увагою й тур-
ботою кожного з абітурієнтів.

Зупинимося на особливос-
тях цьогорічної вступної кампанії. 
Одразу зазначимо, що в 2015 році 
вступити на перший курс можна 
буде тільки за сертифікатами ЗНО 
2015 року. Це стосується всіх ви-
пускників, незалежно від року ви-

пуску чи обраної спеціальності. 
Крім того, є зміни й у процесі про-
ведення ЗНО. По-перше, цього 
року тестування обмежене чо-
тирма предметами. По-друге, ре-
єструючись на ЗНО з математики 
й української мови та літератури, 
абітурієнти мали вибрати базовий 
чи поглиблений рівень. Звернемо 
увагу, що для вступу до нашого 
університету достатньо мати сер-
тифікати базового рівня. А міні-
мальний бал в УДХТУ, з яким сер-
тифікат допускається до конкурсу, 
складає 100 балів. Слід також за-
значити, що набір сертифікатів 
ЗНО для кожного з напрямів під-
готовки встановлюється конкрет-
ним навчальним закладом. Тому 
може статися, що на однаковий 
напрям чи спеціальність у різних 
ВНЗ набір сертифікатів буде сут-
тєво відрізнятися.

Що ж до власне вступної кам-
панії, то у 2015 році прийом доку-
ментів розпочнеться 10 липня й 

завершиться 01 серпня о 12:00. 
Як і в минулі роки, кожен абітурі-
єнт має право подати документи 
до 5 ВНЗ на 3 напрями підготовки. 
Але тепер під час подання доку-
ментів абітурієнт повинен розста-
вити пріоритети на ВНЗ й спеці-
альності за шкалою від 1 до 15. 
Прийом документів від вступників, 
які вже мають освітньо-кваліфіка-
ційний рівень молодшого спеціа-
ліста, буде проходити з 10 липня 
до 24 липня.

Цього року, на відміну від попе-
редніх, після завершення подання 
документів буде лише одна дуже 
коротка «хвиля», тому абітурієн-
там слід заздалегідь зорієнтува-
тися й чітко визначити, куди вони 
будуть подавати оригінали! Зро-
бити це необхідно ще й тому, що 
тепер абітурієнт зможе перекла-
дати оригінал лише на позиції з 
більш високим пріоритетом.

(Закінчення на стор.8)
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Всім відомо, що від своєчасного і 
правильного надання першої невідкладної 
(медичної) допомоги залежить не лише 
успіх подальшого лікування, але інколи і 
життя постраждалого. Тому важливо, щоб 
кожна людина вміла швидко допомогти у 
разі потреби.

З ініціативи Ради молодих вчених 
Дніпропетровської області для всіх охочих 
було організовано навчання з надання 
першої медичної допомоги. Метою 
зустрічі будо як підвищення медичної 
компетенції з первинної медичної допомоги 
в надзвичайних ситуаціях, так і підвищення 
загального рівня знань. Курси проводилися 
на базі товариства Червоного хреста 
м. Дніпропетровська. Під час лекції-тренінгу 
було розглянуто фундаментальні основи 
медичної допомоги. Молоді вчені отримали 
чітку інформацію щодо дій у різних ситуаціях, 
де є постраждалі.

Присутні ознайомитися з загальними 
правилами надання першої допомоги, 
основними групами заходів, що її складають, 

та усвідомили важливість таких навичок для 
збереження життя людини. Присутні на заході 
мали змогу власноруч застосувати навички у 
змодельованій ситуації та закріпити вивчену 
послідовність дій на практиці.

І на завершення занять студентам 
вручили сертифікати європейського зразка 
про закінчення курсів Товариства Червоного 
Хреста України, які діють 3 роки та дають 
можливість проводити навчання з надання 
першої медичної допомоги.

Рада молодих вчених УДХТУ дякує 
організаторам за можливість здобути цікаву 
практичну інформацію та в подальшому 
розширити практичні навички надання 
першої медичної допомоги серед студентів 
нашого вищого навчального закладу.

Держава підтримує 
наукові ідеї та мотива-
цію молодих вчених. 
Так, за кількісні показ-
ники наукових публіка-
цій, кращі наукові ро-
боти, а також за серії 
наукових робіт з єдиної 
тематики, за відкриття 
та винаходи окремим 
авторам або колекти-
вам авторів присуджу-
ються стипендії, пре-
мії і гранти Президента 
України та Кабінету Мі-
ністрів України.

У конкурсі на здо-
буття премії можуть брати 
участь наукові працівники, 
докторанти, аспіранти та 
інженерно-технічні пра-
цівники установ, організа-
цій, вишів III-IV рівнів акре-
дитації, підпорядкованих 
МОН України, як індивіду-
ально, так і в складі колек-
тиву претендентів. Пре-
мії Президента України 
для молодих вчених, при-
значаються з метою під-
тримки найбільш талано-
витої молоді, яка здійснює 
перспективні наукові до-
слідження в галузі природ-
ничих, технічних, гумані-
тарних і суспільних наук.

У цьому році академічну 
стипендію Президента 
України (відповідно до на-
казу МОН України №1257 
від 03.11.2014) отримав 
Калашніков Ю.В., аспірант 
другого року навчання ка-
федри загальної хімічної 
технології (науковий керів-
ник – д.т.н, професор Ні-
коленко М.В).

Калашников Ю.В. з 
2012 року – аспірант оч-
ної форми навчання ка-
федри ЗХТ. В перший 
рік навчання аспіран-
тури здав два кандидат-

ських іспити (філософія та 
англійська мова) з оцін-
кою «відмінно». Є автором 
та співавтором 12 науко-
вих статей в фахових ви-
даннях (з них 6 статей – з 
імпакт-факторм та індек-
суються Скопусом), 9 тез 
доповідей на конферен-
ціях різного рівня, однієї 
заявки на патент України. 
За час навчання в аспі-
рантурі додатково про-
йшов наступні дистанційні 
курси в закордонних уні-
верситетах з отриман-
ням офіційних сертифі-
катів: в Масачусетському 
технологіч ному універ-
ситеті з дисципліни «Хі-
мія твердого тіла»; в Калі-
форнійському уні вер ситеті 
Берклі – «Опи сова статис-
тика»; в Технологічному ін-
ституті штату Джорджія 
– «Енерготехнологічні сис-
теми». У 2014 році при-
ймав участь у літній школі 
з менеджменту водних ре-
сурсів в Норвезькому уні-
верситеті природничих 
наук (NMBU, м. Ос, Нор-
вегія). За результатами 
літньої школи був запро-
шений на стажування з 
виконанням спільних нор-
везько-українських дослі-
джень в лабораторію де-
партаменту математичних 
наук і технології того ж уні-
верситету. 

Стипендіатами Кабі-
нету Міністрів (відповідно 
до постанови президії Ко-
мітету з Державних пре-
мій України в галузі науки 
і техніки від 01. 03.2014 р. 
№ 4) стали наші науковці.

ГОТОВІ НАДАВАТИ ПЕРШУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

НАШІ НАУКОВЦІ – СЕРЕД НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ!

Воробйова М. І. – к.т.н., 

Василенко І. А. – к.т.н, 
доцент кафедри техно-
логії неорганічних речо-
вин та екології. 

Куманьов С.О. –  
асистент кафедри енер-
гетики. 

У доробку молодого 
вченого понад 40 наукових 
праць, серед яких 8 ста-
тей у фахових виданнях, 3 

Касьян О.І. – к.х.н. 
асистент кафедри фі-
зичної хімії.

У доробку молодого на-
уковця особисто та в спі-
вавторстві понад 40 публі-
кацій у фахових державних 
та закордонних видан-
нях. Наукові дослідження 
спрямовані у напрямку до-
слідження композиційні 
аноди.

Хоменко Е.С. – к.т.н, 
до  цент кафедри хімічної 
технології кераміки і скла.

Молодий науковець є 
співавтором понад 50 на-
укових робіт, серед яких 
статті у міжнародних та ві-
тчизняних виданнях і 15 
авторських свідоцтв і па-
тентів. До кола її наукових 
інтересі відноситься 
розробка керамічних мас 
для виробництва виробів 
будівельного і санітарно-
технічного призначення.

Вітаємо стипендіатів 
та зичимо нових науко-

вих здобутків!

патенти на винахід, 3 па-
тенти на корисну модель і 
2 свідоцтва на реєстрацію 
авторського права на твір. 
Стипендіат є автором про-
грамного комплексу для 
створення електронних 
підручників та учбових ма-
теріалів.

асистент кафедри тех-
нології неорганічних ре-
човин та екології.

Результати наукових 
досліджень опубліковано 
в понад 80 наукових пра-
цях. Серед них 25 статей 
у фахових виданнях Укра-
їни, 5 у провідних наукових 
закордонних виданнях, що 
індексуються Скопусом, 
12 патентів України на ви-
нахід та корисну модель, 
понад 40 тези у нефахо-
вих виданнях або конфе-
ренціях.

Василенко І.А. наразі є 
автором 85 публікацій (71 
наукового та 12 навчаль-
но-методичного харак-
теру), з них 16 у фахових 
виданнях України, одна 
колективна монографія у 
Германії, дві у провідних 
наукових закордонних ви-
даннях, 8 патентів, 4 на-
вчальних посібника (3 за 
рішенням вченої ради, 1 з 
грифом МОН), 54 статті та 
тези у нефахових видан-
нях або конференціях.
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ВИСОКИЙ 
ЗДОБУТОК 

ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ

ПІДТРИМАЛИ 
ТИХ, ХТО 

ОБЕРІГАЄ СПОКІЙ

НА ОБЛАСНИХ 
КОНКУРСАХ ЗНОВУ 
ЗДОБУТА ПЕРЕМОГА 

22 січня Україна традиційно відзна-
чає День Соборності – у 1919 році у цей 
день було проголошено Акт возз’єднання 
Української Народної Республіки та Захід-
ноукраїнської Народної Республіки.

Рада молодих вчених за участі РМВ ДВНЗ 
УДХТУ приєдналася до символічного заходу 
«День злуки – тримаймося за руки» організова-
ного Молодіжним центром Дніпропетровщини 
та обласною молодіжною адміністрацією. На 
центральному мосту міста через Дніпро мо-
лоді вчені разом із учасниками акції взявшись 

за руки утворили «Ланцюг єднання», який сим-
волізує єдність України. На Новий міст з лівого 
і правого берегів міста учасники акції при-
несли дві половини рушника, який на середині 
мосту зв›язали синьо-жовтими стрічками, сим-
волічно з›єднавши обидва береги Дніпра. Дов-
жина рушника склала один кілометр, а ширина 
– 1,6 метра. Взявшись за руки, учасники акції 
виконали гімн України.

Президент України Петро 
Порошенко відзначив пре-
міями трьох науковців ДВНЗ 
УДХТУ. Про це йдеться в 
Указі №936/2014 «Про при-
судження щорічних премій 
Президента України для мо-
лодих вчених 2014 року».

Згідно з указом за цикл на-
укових праць «Нанокомпози-
ційні електрокаталізатори для 
керованого синтезу» відзна-
чено к.х.н. Тетяну Лук' янен-
 ко, доцента кафедри фізич-
ної хімії та асистентів кафедри 
к.х.н. Ольгу Касьян та к.х.н. 
Валентину Книш.

Авторами створено основи 
керованого синтезу оксид-
них електрокаталізаторів з 
прогнозованими складом і 
властивостями, ветеринарних 
препаратів та екологічно без-
печних технологій. Отримано 
низку фундаментальних ре-
зультатів стосовно механіз-
мів процесів, що протікають 
з участю оксигенвмісних ра-
дикалів.

Ця нагорода – свого роду 
соціальний ліфт, що робить 
з маловідомої молодої особи 
людину, яку визнала держава. 
А визнання держави відкриває 
дорогу у майбутнє, і це дає 
можливість розвивати їм свої 
дослідження.

На передодні дня святого 
Миколая, в урочистій залі Дні-
пропетровської обласної дер-
жавної адміністрації підбито 
підсумки щорічних конкурсів 
«Кращий молодий вчений Дні-
пропетровської області», «Мо-
лоді вчені – Дніпропетровщині» 
та «Краща рада молодих вче-
них».

У конкурсі «Краща рада моло-
дих вчених» взяли учать 14 ви-
щих навчальних закладів та п’ять 
науково-дослідних установ, пе-
реможцями стали три ради мо-
лодих вчених. За результатами ді-
яльності у 2013 р. Рада молодих 
вчених ДВНЗ УДХТУ визнана од-
нією з кращих у Дніпропетров-
ській області та посіла третє місце 
і отримала почесну грамоту. До-
сягти таких результатів дозволила 
плідна праця Голови ради моло-
дих вчених (2013р) Ковтунік Інни.

У 2014 році на розгляд експерт-
ної ради на конкурс «Молоді вчені 
–Дніпропетровщині» було подано 
66 робіт з п’яти вищих навчальних 
закладів та однієї наукової уста-
нови регіону.

У підсумку два молодих нау-
ковця ДВНЗ УДХТУ здобули ма-
теріальні заохочення на продов-
ження досліджень або остаточну 
реалізацію наукових ініціатив: Ва-
лерій Коток – к.т.н., доцент, ас. 
каф. ЗХТ («Розробка техноло-

гії нанесення смарт-покриття на 
основі оксиднонікелевого елек-
троду») та Богдан Мурашевич – 
к.т.н., доцент, ас. каф. ФХ («Но-
вий перев’язочний матеріал для 
дезінфекцій відкритих ран та зне-
зараження води»).

Науковці отримають можливість 
пройти стажування за кордоном. 
Цей проект Дніпропетровщина 
реалізує спільно із Посольством 
Франції. Серед переможців «Мо-
лоді вчені – Дніпропетровщині» 
буде обрано п'ять науковців, які 
набуватимуть іноземний досвід 
стажувань у Франції.

Конкурси «Молодь Дніпропе-
тровська – рідному місту» та «Мо-
лоді вчені – Дніпропетровщині» 
є щорічними, і в 2015 році моло-
дим науковцям можна буде підго-
тувати та подати запити на участь 
у подальших конкурсах. Інформація 
з приводу цих заходів буде розмі-
щена на сайті нашого університету.

У патентно-технічному відділі 
Дніпропетровської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки 
молоді вчені Дніпропетровщини 
зустрілися з волонтерами, які до-
помагають бійцям АТО.

Метою зустрічі було консолідація 
зусиль науковців та волонтерів у вирі-
шенні питань матеріального забезпе-
чення військовослужбовців.

Під час зустрічі волонтери розпо-
віли про нагальні проблеми бійців. 
Волонтери наголосили, що прийшов 
час залучити інноваційні, вже переві-
рені в лабораторних умовах, засоби 
та пристрої для модернізації існуючої 
матеріальної бази. Звичайно, це пов-
ністю не замінить закордонні аналоги, 
проте зменшити витрати і підтримати 
вітчизняних виробників можливо. 
Продемонстрували молодим вченим 
«імпортозамісні» розробки медичних 
засобів, предметів побуту, тощо.

За підсумками зустрічі визна-
чено нагальні проблеми та пропо-
зиції щодо шляхів їх ефективного 
вирішення. Було визначено можли-
вості наукового потенціалу області 
в напрямку науково-консультатив-
ної діяльності підприємств та фізич-
них осіб, які виготовляють продукцію 
для бійців АТО. Деякі концептуальні 
зразки продукції виробленої для бій-
ців АТО взяли молоді вчені на лабора-
торні випробування.

Рада молодих вчених УДХТУ споді-
вається на плідну співпрацю між волон-
терами та вченими Дніпропетровщини.

БУТИ  ПАТРІОТОМ!
На початку грудня, на базі Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, цей захід відвідали студенти та 
аспіранти УДХТУ разом із активом ради молодих вчених.

Створення методологічних засад для системної і цілеспрямованої 
діяльності навчальних закладів щодо виховання молодої людини 
– патріота України – мета науково-практичного семінару на тему 
«Патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні. 
Подібний семінар в місті проводиться вперше і обмін досвідом по 
організації патріотичного виховання молоді надасть корисний досвід. 
Організатори семінару презентували навчальний заклад, ознайомили 
гостей з історією навчального закладу, системою його роботи та із 
подальшими планами закладу. Були присутні вчені, представники 
органів державної влади, педагогічні працівники університету, студенти, 

курсанти та ін. Розглядали такі питання: поняття, зміст та значення 
патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві; роль 
системи вищої освіти у громадському патріотичному вихованні, участь 
громадських організацій, засобів масової інформації, творчої інтелігенції 
у процесі патріотичного виховання молоді. З цікавими доповідями 
виступили учасники семінару-практикуму.

В ході роботи секцій семінару відбулася дискусія про перспективи 
впровадження в навчальні заклади національних систем виховання. 
Обговорення дійшло до спільної думки, що основним завданням 
патріотичного виховання повинно бути цілеспрямоване формування в 
людині високої соціальної активності, громадянськості, патріотизму. 
Потрібна мобілізація всіх сил суспільства, його соціальних і державних 
інститутів на активну участь у створенні необхідних умов для відродження 
патріотизму в молоді як духовної, моральної та соціально значущої 
складової реформування сучасної України. 

Сподіваймося, що плідна праця організаторів та членів семінару 
дасть свої «зачатки», кожен усвідомить: «Ми – Україна, ми – українці», 
а молодь нашого міста в майбутньому матиме громадянську гідність.

Рубрику підготувала Маргарита ВОРОБЙОВА, голова Ради молодих вчених УДХТУ, к.т.н., ас. кафедри технології неорганічних речовин та екології
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РОЗШУКУЄТЬСЯ НЕБАЙДУЖИЙ ПЕРШОКУРСНИК
КСМ запрошує першокурсників долучи-

тися до соціальної, волонтерської та куль-
турної діяльності.

Під час роботи у комітеті можна поєднати 
громадську діяльність із навчанням, вдоскона-
лити свої лідерські якості, цікаво провести свій 
вільний від навчання час та заводити багато 
нових цікавих знайомств. Крім того, це можли-
вість вдосконалити життя в університеті.

Усі полюбляють буті глядачем концертів, а 
потім засуджувати організаторів та виконавців. 
Повірте, цікавіше власноруч підготувати свято 
та дізнатися, яке воно життя за кулісами. Кон-
курси, дискотеки, студентські вечори – все це 
діяльність комітету у справах молоді. Також ма-
тиме можливість долучитися до різноманітних 
екскурсій. Наразі ми працюємо в декількох на-
прямках.

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА
Комітет допомагає ветеранам ВВВ, біженцям, 

солдатам, що перебувають в АТО. Ми збираємо 
інформацію про наш університет, для розши-
рення експозицій в Музеї історії УДХТУ. В музеї 
студенти можуть вивчати цікаві експонати, ар-
хівні матеріали, проводити пошукову роботу, зу-
стрічатися з цікавими людьми.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Ця секція роботи КСМ працює над створен-

ням та поширенням новин. В нас працює УГХTV 
– студентське телебачення, що транслює усі 

події, РАДІО «ХІМТЕХ» – самі веселі та талано-
виті радіоведучі підіймають настрій студентам 
та викладачам гарними новинами та енергій-
ною музикою. А також працює група Інформа-
ційного центру УДХТУ (vk.com/info_presscenter) 
де постійно оновлюються новини, розміщу-
ються фото-, відео репортажі з усіх заходів 
вишу. Наша команда працює на повну силу, 
аби ви вчасно отримали усі самі свіжі новини.

ДЛЯ РОБОТИ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ ПОТРІБНІ 
ФОТОГРАФИ, ПИСЬМЕННИКИ, РЕЖИСЕРИ, 
ОПЕРАТОРИ. Звертайся до голови Інформацій-
ної комісії Анни Мілаш vk.com/milashanya, або 
до 150 ауд.

КОМІСІЯ ПО ТУРИЗМУ
Щороку ми відправляємо студентів у без-

ліч екскурсій найгарнішими містами: Львів, 
Умань, Запоріжжя та ін. Відкривай для себе 
Україну та подорожуй з нами. Подробиці ді-

знавайся в групі vk.com/club68643847 або до 
голови комісії Бодаренко Михайло vk.com/
bondarenkomichal.

КОМІСІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦСТВА
Звертайся якщо в тебе є ідеї заходів, прек-

тів, які хочеш реалізувати нашому вузі та на 
рівні міста, звертайся до голови комісії Самар-
ської Аліни vk.com/alintzil.

СПОРТИВНА КОМІСІЯ
Завдяки енергійності наших студентів ми 

власноруч організовуємо спортивні змагання 
з футболу, баскетболу, шахів та інших видів 
спорту. Якщо хочеш бути членом комісії спорту 
звертайся до голови комісії Максима Лаври-
ненка vk.com/lavr_masya.

Різні конкурси, мастер-класи, дебати та лек-
ції, проводимо гостинні вечори з іноземцями та 
ще багато іншого. 

Ми чекаємо усіх талановитих, творчих пер-
шокурсників, котрі займаються спортом, ху-
дожнім та декоративним мистецтвом, танцю-
ють, співають та мають активну громадянську 
позицію. Давайте покращувати студентське 
життя разом. По всім питанням звертайтеся 
до 150 ауд. головного корпусу та до в.о. го-
лови Комітету у справах студентської молод 
Вероніка Зінченко vk.com/id40199049, або до 
представників ваших факультетів.

В преддверии новогодних праздников в университете прошел 
традиционный конкурс красоты «Мисс Зимняя красавица». На 
звание королевы претендовали 12 красавиц.

В этом конкурсе жюри оценивали девушек не только лишь за красоту, 
в противном случае выбрать фаворитку было бы просто невозможно, 
ведь каждая девушка была достойна победы.

Конкурсантки рассказывали и демонстрировали зрителям и жюри 
свои таланты. Девушки пели, танцевали, читали стихи, показывали 
гимнастические трюки и даже проводили разнообразные химические 
реакции прямо на сцене.

Претенденткам на звание устроили небольшое интервью. Каждой 
пришлось ответить лишь на один вопрос, но у каждой из участниц он 
был разный. Стоит ли говорить, что красавицы потешили и зрителей и 
жюри своими неординарными ответами?

В результате строго судейства, никто из девушек не остался 
незамеченным. Каждая из красавиц получила свое звание «Мисс»: 
Анастасия Залужная стала «Мисс зрительских симпатий», Анна 
Олексеенко получила звание «Мисс улыбка», Мария Дробоного 
была выбрана «Мисс фотогеничность», Валерия Лукевич – «Мисс 
оригинальность», Екатерина Сороколит стала «Мисс романтичность», 
Алена Одина – «Мисс артистичность», Маргарита Записочная – «Мисс 

очарование», Анна Пазилова была удостоена звания «Мисс нежность», 
а Анастасия Вальтер по праву получила звание «Мисс грация».

Валерия Киндрич получила звание «II вице мисс», а Юлия Чирченко 
стала «I вице мисс». Звание самой красивой девушки УГХТУ и основные 
призы от главных спонсоров конкурса получила Наталья Тесленко, 
студентка третьего курса факультета ТОВ и БТ. Организаторы конкурса 
и спонсоры поздравили всех красавиц массой подарков.

Победительница так же получила в подарок прыжок с моста,  
индивидуальное занятие с тренером по зимним видам спорта и кулон.

От имени участников и зрителей ведущие выразили благодарность 
в адрес организаторов и спонсоров конкурса. Хореографические 
выступления на мероприятии показали коллективы «Фантазия» и 
«Ассорти», а пели для всех зрителей Алексей Чумак, Александра Зима 
и Ксения Башибулар.

Красивый видеоклип об этом предновогоднем празднике подготовил 
редактор газеты Олег Родионов. Увидеть его можно подписавшись в 
группу  газеты «Слово химика» в популярной молодежной социальной 
сети.

Праздник удался, ведь и участницы конкурса, и его организаторы, и 
зрители получили море позитива и замечательных эмоций!

Екатерина РИСКАЛЬЧУК, студентка гр. 2-МВПВ-68

ТОР
Ніна Нічик

vk.com/id34783132

ТНВ
Вероніка Зінченко
vk.com/id40199049

Механічний
Микита Шульгін

vk.com/id166419157

ТВМС
Янова Ольга

vk.com/olyanova10

ОТС
Савчук Сергій
vk.com/im_sava

Економічний
Владислав
Соловйов

vk.com/id152767188

КН та І 
Мотречко
Олександр 

vk.com/motryaaa

УНИВЕРСИТЕТ ВЫБРАЛ ЗИМНЮЮ КРАСАВИЦУ
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Вечерние наряды, 
прически, стук каблуков 
и, конечно, красивые ма-
ски – вот как можно опи-
сать «Губернаторский бал 
– 2014» прошедший в 
«Меноре» – одном из луч-
ших залов города. В ме-
роприятии приняли уча-
стие активисты УГХТУ.

В зале царила атмос-
фера настоящей карна-
вальной сказки, которую 
каждый присутствующий 
постарался воплотить в 
жизнь: умело подобран-
ные аксессуары, стиль-

ные маски и неверо-
ятно красивые улыбки. 
Этим вечером в Доме 
Пчелкина собралось бо-
лее 1000 человек. Це-
лый месяц в спортзале 
УГХТУ двести пар гото-
вились к мероприятию.

На балу дебютанты 
и уже опытные мастера 
блистали танцеваль-
ным мастерством, пода-
рив гостям невероятные 
эмоции. Студенты Хим-
теха также кружились в 
вальсе на паркете тан-
цевального зала.

В этом году органи-

заторы сделали упор 
на благотворитель-
ность – все вырученные 
средства от продажи 
билетов пойдут на необ-
ходимые вещи солдатам 

раненым в АТО. Студен-
ческий бал 2014 — это 
мероприятие, которое 
сложно забыть!

Елена КУЗНЕЦОВА

Уже по сложившейся тради-
ции в нашем университете про-
шел фотопроект «Сушка». Третий 
по счету, свободный, и от того та-
кой живой.

Все участники мероприятия 
могли обменяться своими фото-
графиями, рисунками или просто 
посмотреть на работы сторонни-
ков цифры и пленки.

Хоть ограничений в выборе 
тем для фотографий для участни-
ков не было, город, его жители, 
природа, животные – такие тема-
тики наиболее часто попадали в 
фокус объектива участников про-
екта.

Студенты нашего вуза позабо-
тились о дружеской, уютной ат-
мосфере «Сушки»: каждый мог 
согреться горячим чаем с вкус-
ными конфетами и сушками. 
Созданию душевной обстановки 
посодействовали и те, кто не по-
стеснялся  поделиться своими 
талантами. Собственные стихот-
ворения, и не только, прочли го-
стям Надежда Шаповалова, Анна 
Борисенко, Андрей Попович, Ан-
желика Сендецкая, Иоланта Те-
рехина и многие другие. А яркие 
и позитивные Ксения Башибу-
лар, Лидия Рискальчук, Михаил 
Глонти, Анастасия Ерошкина и 
Андрей Коломецкий порадовали 
посетителей своим пением. 

По окончанию мероприятия 
организатор Марина Михайловна 
Демидко наградила сладкими 
призами авторов лучших сним-
ков в каждой категории, а посе-
тители выбрали работу, которая 
им больше всего понравилась. 

Помимо победы в номинации 
«Рисунок карандашом», Зотов 
Евгений выиграл приз зритель-
ских симпатий.

Отдельно хочется поблагода-
рить профсоюзный комитет уни-
верситета за помощь в прове-
дении конкурса «УГХТУ глазами 

студентов», победителями в ко-
тором стали Елена Кузнецова и 
Татьяна Полищук. А сертификаты 
на бесплатную фотосессию у фо-
тографа получили Ольга Янова и 
Сергей Савчук.

Приятно удивило присутствие 
на «Сушке» выпускников универ-
ситета и преподавателей, кото-
рые любезно предоставили на 
выставку свои работы.

С каждым годом «Сушка» на-
бирает популярность. В этом 
году было рекордное количество 
фотографов, снимавших закры-
тие «Сушки»: Антон Дорошенко, 
Сергей Положай, Ромадина Ма-
рина, Рискальчук Екатерина и 
другие. Информация о проведе-
нии этого фотоконкурса вышла 
за пределы УГХТУ. Редактор га-
зеты «Слово химика» пригласил 
журналистов из студии «Вместе», 

которые подготовили сюжет для 
эфира на  34 телеканале.

В нашем университете очень 
много талантливых студентов. 
Подтверждение этому не только 
«Сушка», но и многие другие ме-
роприятия проводимые в универ-
ситете. Так Химтех помогает ка-
ждому самореализовать себя как 
творческую личность.

По многочисленным отзы-
вам можно смело утверждать, 
что «Сушка» прошла на все 5 
баллов. Организаторы смогли 
разбить «тусклую» холодную 
осеннюю погоду этой фотовы-
ставкой, подарив всем заряд по-
ложительных эмоций и кусочек 
счастья и радости каждому при-
сутствующему.

Екатерина РИСКАЛЬЧУК,
студентка гр. 2-МВПВ-68

Знаете ли вы, кого называют 
«одержимыми»? Правильно, лю-
дей, находящихся во власти неко-
его чувства, стасти или настрое-
ния. Только человек увлеченный, 
небезразличный живет полноцен-
ной жизнью, а не влачит серое 
будничное существование.

Именно такие – восторженные, 
небезразличные парни и девушки 
заполнили двор и здание главного 
корпуса нашего университета. 
Причем картина, открывающа-
яся взгляду стороннего наблюда-
теля, могла бы просто ввергнуть 
его в шок и заставить засомне-
ваться в способности объективно 
оценивать окружающий мир. Яр-
кие наряды, необычные прически 
и предметы не всегда понятного 
назначения. 

Я вас заинтриговал? Тогда 
спешу расставить точки над «і». 
Своих участников, поклонников 
и гостей порадовал новыми иде-
ями и формами работы VII меж-
дународный фестиваль японской 
культуры и анимации «Акихабара». 
Наш храм науки посетили самые 
настоящие, не нарисованные, жи-
вые герои мультиков. Хотя на са-
мом деле люди по настоящему 
увлеченные культурой японского 
аниме, не любят когда их лю-
бимый кино жанр так называют. 
Каждый сериал, это история, 
практически ничем не уступающая 
голливудским блокбастерам.

В рамках фестиваля прошли 
выставки, фотосессии, игры, кон-
курсы, ярмарки и турниры. Орга-
низаторы потрудились на славу. 
Было ярко, весело и шумно.

А завершилась программа мас-
совым запуском бумажных фона-
риков. Если верить легендам, лю-
бое желание, доверенное такому 
маленькому воздушному чуду, 
поднявшись к небу имеет реаль-
ный шанс исполниться. Думаю, 
что многие из ребят загадали, 
чтобы замечательный фестиваль 
«Акихабара» продолжал свое су-
ществование, вовлекая в свои 
ряды все больше и больше моло-
дежи.

Да будет так! «Отаку», что пе-
реводится с японского, как «одер-
жимый» – называют людей, ув-
леченных аниме-культурой. Нам 
остается только порадоваться, что 
рядом с нами живет и крепнет та-
кое интересное движение, кото-
рое объединяет молодежь и де-
лает далекую загадочную страну 
восходящего солнца понятнее и 
ближе.

Олег РОДИОНОВ

ПОКА СОХЛИ ФОТОГРАФИИ
СТУДЕНТЫ ЕЛИ СУШКИ И ВЕСЕЛИЛИСЬ

В ХИМТЕХЕ 

НАШЕСТВИЕ 

ОДЕРЖИМЫХ

«Люди и город» – Прудникова Ирина;
«Лучшая панорама» – Рута Даша;

«Лучшие фотографии животных» – Демидко Александрина;
«Лучший портретный снимок» – Вотриков Егор,

Сабодарь Евгений;
«Лучшее сюрреалистическое фото» – Копейка;

«За поэтизацию природы» – Одина Алена и Антоненко Анна;
«Золотые руки» (поделки) – Мороз Анна;

«Искусство творить чудеса» (поделки) – Комкова Анна;
«Поэтический дар» – Шаповалова Надежда;

«Талантливый живописец» – Никитенко Екатерина;
«Рисунок карандашом»  – Зотов Евгений;

«Радуга красок (рисунок)» – Скоба Виктория.

СТУДЕНТЫ ХИМТЕХА ТАНЦЕВАЛИ НА ГУБЕРНАТОРСКОМ БАЛУ
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НАШІ ПРОФЕСОРИ

КАФЕДРА ХТКС ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОРОГО ЮБИЛЯРА!

5 января 2015 г. отметил свой 
65-летний юбилей заведующий 
кафедрой химической техноло-
гии керамики и стекла, доктор 
технических наук, профессор 
Голеус Виктор Иванович.

Сегодня имя Виктора Иванович 
известно не только на Украине, но и 
во многих уголках ближнего и даль-
него зарубежья. Он талантливый 
ученый и замечательный педагог, 
поскольку всю жизнь занимается 
как научной, так и преподаватель-
ской деятельностью.

Трудовая и творческая биогра-
фия Виктора Ивановича весьма ин-
тересна и насыщена. В 1972 году 
он закончил ДХТИ по специально-
сти химическая технология стекла 
и ситаллов. После окончания ин-
ститута работал на «Запорожском 
метизном заводе», затем старшим 
лаборантом на кафедре химиче-
ской технологии керамики и стекла, 
аспирантом, младшим научным со-
трудником, старшим научным со-
трудником, ассистентом, доцентом. 
Проходил длительную стажировку в 
Пражском химико-технологическом 
университете (Чехия).

В 1979 году Виктор Иванович по-
лучил научную степень кандидата 
технических наук, а в 1994 году – 
защитил докторскую диссертацию 
по специальности технология туго-
плавких неметаллических материа-
лов. В 2001 году Виктор Иванович 
получил звание профессора. На се-
годняшний день под его руковод-
ством защищены 2 докторские и 8 
кандидатских диссертаций. С 1998 
по 2010 года Виктор Иванович ра-
ботал деканом факультета техноло-
гии силикатов, с 2006 года заведует 
кафедрой ХТКС, с 2011 года – про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе, а с 2015 - первый прорек-
тор университета.

Достигнув вершины служебной 
лестницы, он стал отличным специ-
алистом и мудрым руководителем, 
понимающим все проблемы лю-
дей, которые находятся в его под-
чинении. Он по-прежнему прост в 
общении, не допускает повышения 
голоса и всегда помогает умело 
разрешать назревающие про-

блемы.
Виктор Иванович – прирожден-

ный исследователь. «Еще будучи 
аспирантом, он был ответственным 
исполнителем на хоздоговорных 
темах, - вспоминает совместную 
трудовую деятельность старший 
научный сотрудник кафедры ХТКС 
Татьяна Ивановна Козырева, кото-
рая знает Виктора Ивановича почти 
40 лет. - Нужно сказать, что все 
хоздоговорные работы, которыми 
руководит Голеус, всегда успешно 
внедряются и защищаются автор-
скими свидетельствами. Он с инте-
ресом и азартом берется за новые 
разработки. Круг интересов весьма 
широк: это и защита стеклопла-
вильных сосудов, и уникальная три-
ботехническая керамика для ЮМЗ, 
и цветные стеклокраски для горя-
чего декорирования стеклянных 
изделий. К слову, эти тематики в 
свое время были новыми в разра-
ботке по Украине, и аналогов им 
не было». Кроме того, разработаны 
уникальные методики для расчетов 
свойств стекол. В данный момент 
ведутся работы по получению эма-
лей с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками.

В 2005 году Виктору Ивановичу 
присвоено звание «Заслуженный 
работник образования Украины».

«Голеуса Виктора Ивановича 
я знаю не очень давно, - говорит 
аспирант Андрей Салей, - но за это 
непродолжительное время он для 
меня стал талантливым педагогом, 
находчивым руководителем и про-
сто неординарным человеком. Вик-
тор Иванович никогда не ограничи-
вает виденье той или иной научной 
проблемы и ее реализации. Сво-
бода деятельности и определенная 
оценка вклада в научные исследо-
вания никогда не отвергаются Го-
леусом, а рассматривается как до-
стойная, требующая, безусловно, 
доработки, но не остающаяся без 
внимания. Главное - интерес к на-
учно-исследовательской работе 
под его руководством подпитыва-
ется тем, что до конца не знаешь 
всей замысловатости той или иной 
работы. Да и сам Виктор Иванович, 
являясь человеком немногослов-
ным, пытается дать только малень-
кий толчок для решения проблемы, 
чтобы максимально заинтриговать 
коллег. Здесь и проявляется его 
правильно подобранный настрой, 
направленный на тех, с кем ему 

приходится ра-
ботать. Тактич-
ный и правиль-
ный диалог 
– ключ к ро-
ждению ис-
тины. А это, на 
мой взгляд, за-
лог успешного 
руководителя».

« В и к т о  р а 
Ива новича я 
впервые вст ре ти ла еще будучи 
студенткой, – вспоминает доцент 
Алена Витальевна Карасик, - он нам 
читал дисциплину «Математическое 
моделирование и применение ЭВМ 
в химической технологии». Помню, 
что он пересадил меня на первую 
парту во время лекций, потому что 
мы с друзьями достаточно часто 
оживленно вели себя и вообще не 
много внимания уделяли тому, что 
он рассказывал…» Видимо, метод 
Виктора Ивановича возымел дей-
ствие, так как сегодня Алена Вита-
льевна читает эту дисциплину сту-
дентам. «Виктор Иванович очень 
честный, порядочный, ответствен-
ный человек и искренне очень хо-
чется пожелать, чтоб в его жизни и 
близких все было хорошо – здоро-
вье, успех и благополучие».

«Думаю, все сотрудники кафе-
дры согласятся, что Виктор Ивано-
вич руководитель и учитель с боль-
шой буквы. Во время работы под 
его руководством, - вспоминает 
выпускница Шульга Татьяна Фе-
доровна, - я никогда не слышала, 
чтобы он повышал голос, а если 
что-то делалось не так, то он про-
сто говорил так, что становилось 
стыдно и хотелось быстрее испра-
вить все ошибки. Его не боятся, его 
уважают. Это обеспечивает ощу-
щение комфорта и желание рабо-
тать с полной отдачей. Всегда ста-
новится на душе тепло и радостно, 
когда я вспоминаю, как работала 
под его руководством. И хоть сей-
час жизнь сложилась так, что я за 
много километров от вуза, я бла-
годарна судьбе, что встретила на 
своем пути такого прекрасного ру-
ководителя и учителя».

«Это был замечательный маль-
чик, настоящий интеллигент – вспо-
минает старший научный сотрудник 
каф ед  ры ХТКС Тать яна Иванов на 
Козы рева. –Всегда внимательный, 
собранный, большая умница и, что    
не маловажно, – с отличным чув-

ством юмора. Все эти качества он 
не растратил на протяжении всей 
своей жизни. Я благодарна судьбе, 
что у меня есть такой друг и сорат-
ник.

Самое характерное, что Виктор 
Иванович всегда старается рабо-
тать в плане крупных научных раз-
работок и говорит, что мелкотемье 
неинтересно. В нем всегда говорит 
настоящий ученый, пытливый ис-
следователь, заинтересованный в 
новом и неизведанном. Так, в дале-
ком 1983 году нам предложили раз-
работать диэлектрические стекло-
видные покрытия по черной стали. 
Надо сказать, что в тот момент по 
этой теме почти не было никакой 
информации, только небольшие ре-
кламные статьи в иностранных жур-
налах. Мы с интересом и азартом 
взялись за эти исследования и с 
гордостью можно сказать, что стали 
одними из ведущих специалистов 
по этой тематике. Мы сотрудничали 
с маститыми «почтовыми ящиками» 
и разработанные нами спецпокры-
тия присутствуют в электронных из-
делиях для космоса и обороны».

Виктор Иванович очень мудрый 
руководитель. Ему удалось сохра-
нить костяк коллектива в тяжелые 
перестроечные годы и в нестабиль-
ные годы недалекого прошлого. 
Под его руководством сложился 
очень трудолюбивый, творческий 
и дружный коллектив, мы всегда 
с удовольствием идем на работу, 
зная, что впереди ждут интересные 
и захватывающие исследования, а 
также друзья, которые в любой мо-
мент помогут и подержат. И в этом 
немалая заслуга нашего любимого 
руководителя и друга.

Дорогой Виктор Иванович! Кол-
лектив кафедры от всей души по-
здравляет Вас с этой знамена-
тельной датой! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, семейного 
благополучия и дальнейших успе-
хов в воспитательной, педагогиче-
ской и научной деятельности. Ну а 
мы, как казала Татьяна Ивановна, 
- верные соратники, постараемся 
быть всегда твердой опорой и на-
дежным тылом.

Елена ХОМЕНКО,
по материалам сотрудников

кафедры ХТКС
особая благодарность за по-

мощь ст.н.с. кафедры
Козыревой Т.И.
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Чи знаємо ми своє мі-
сто, у якому мешкаємо, 
у якому вчимося? Вияв-
ляється, що деякі свої 
тайни місто відкрило лю-
дям старшого покоління, 
а ось молодь, на жаль, 
про нього майже нічого не 
знає. Для того, щоб діз-
натися більше про ми-
нуле Дніпропетровська, 
його сучасність, біб ліотека 
організовує цикл захо-
дів «Мандруємо вулицями 
величного Дніпропет-
ровська».

А нещодавно відбулась 
надзвичайно цікава зустріч 
студентів факультету ТНР з 
відомим Дніпропетровським 
журналістом, режисером, 
сценаристом, людиною, яка 
володіє глибокими достовір-
ними історичними фактами 
та майстерним словом Іго-
рем Родіоновим.

Ігор Володимирович нез-
вичайна людина, адже все 

своє творче життя він при-
святив вивченню та дослі-
дженню історії нашого мі-
ста, його людям – це й 
відомі архітектори, управ-
лінські кадри, прості ро-
бітники, які розбудовували 
наше місто, як у повоєнні 
часи, так і в наші дні. Його 
нариси під рубрикою «Фото 
из семейного альбома», які 
він публікував на сторін-
ках «Днепровской правды» 
ще на зорі своєї творчої ді-
яльності, викликали неаби-
який інтерес у читачів. А на 
Дніпропетровському теле-
баченні Ігор Володимирович 
вів цикл телепрограм, при-
свячених сучасній архітектурі 
та будівничим нашого міста. 
Його авторські фільми «Цар-
ство красного волшебства», 
«Тайны украинской Атлан-
тиды» та ін. отримали Гран-
прі на міжнародних конкур-
сах.

Завдяки багатому історич-
ному матеріалу, зібраному 

журналістськими шляхами, 
з-під пера Ігоря Володими-
ровича вийшли надзвичайно 
цікаві, прекрасно ілюстро-
вані книги: «Петровский за-
чет» і «Набережная имени…» 
про долю дніпропетровських 
архітекторів та будівельників 
післявоєнної пори, про бу-
дівництво та реконструкцію 
Дніпропетровської набереж-
ної – найдовшої та найкра-
сивішої в Україні.

Книга «Днепропетровские 
зодчие. Люди-легенды. Био-
графические очерки» стала 
продовженням цієї теми. В 
книгах зібрані унікальні фо-
тографії та документи. Увага! 
З цими виданнями ви мо-
жете ознайомитися в бібліо-
теці.

Учасники зустрічі подиви-
лись документальний фільм 
«Петров град», створений 
Ігорем Родіоновим і при-
свячений відомому Дніпро-
петровському архітекторові 
Олегу Петрову, будівлі якого 
стали прикрасою нашого мі-
ста.

Слухаючи Ігоря Володи-
мировича, я розмірковувала 
над тим, що для теперіш-
нього покоління надзвичайно 
важливо зберегти історичну 
пам’ять кожної родини, на-
шої держави, нашого пре-
красного міста, в якому ми 
живемо, працюємо, вчимося. 
І такі люди, як Ігор Родіонов 
допомагають нам у цьому.

Неля МАКСИМОВА,
директор бібліотеки

Среди сегодняшней суеты немаловажно 
помнить апрельскую трагедию 1986 года. 
29 лет назад нашу страну потрясла ужасная 
радиационная катастрофа – взрыв на 
Чернобыльской атомной электростанции.

Человечество охватил настоящий страх за 
свое будущее. Мощным взрывом был разрушен 
весь четвертый энергоблок, в воздух вылетела 
огромная масса радиоактивных веществ. 
Более 115 000 человек было эвакуировано из 
30-километровой опасной зоны.

По статистике, более 600 тыс. человек 
участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Многие погибли, получив многочисленные 
ожоги внутренних органов. А еще огромное 
количество людей (в большинстве – это 
были ликвидаторы аварии), всю свою жизнь 
чувствовали тот страшный радиационный 
отпечаток.

Студенты Химтеха должны гордиться тем, 
что в нашем учебном заведении работают 
люди, которые испытали на себе весь страх 
этой масштабной трагедии. Среди таких героев 
– Сидорин Константин Васильевич.

Из рассказа Константина Васильевича: «Со 
страхом вспоминается тот страшный 1986 год. 
Меня отправили в Чернобыльскую зону на 3 
месяца, но столько страха и ужаса пришлось 
повидать за этот период! Жертв этой трагедии 
было очень много. Уже нет в живых моих 
товарищей А.М.Воронина, Л.П.Сидоренка, 
А.В.Карамышева, с которыми я был призван 
на ликвидацию аварии. Главнокомандующие 
старательно следили за распространением 
радиации и делали все возможное для 
максимального уничтожения атомных частиц. 
Форма менялась каждый день. Ежедневно более 
1000 человек нужно было переодевать в чистую 
одежду. А это немалый удар по финансовой 
стороне государству. Так же человек проходил 
санитарную обработку. На теле могли быть 
частицы радиационной пыли. А так, как эта пыль 
абсорбируется и остается на обмундировании, 
все выбрасывалось и сжигалось.

Жизнь вокруг ЧАЭС приобрела новых форм. 
Изменился климат, местная флора и фауна. 
Просторы, недавно еще цветущего города 
Припять, стали серыми и безлюдными. Нами 
была получена команда подгонять автобусы к 
деревне для эвакуации населения. Так же был 
выдан приказ истребить всех собак, тем самым 
уменьшив угрозу разноса радиации».

Эта трагедия вошла в историю как 
масштабная катастрофа для территории СССР. 
И сейчас, с болью в сердце вспоминаем о тех, 
кто положил свою жизнь для благополучия и 
дальнейшего процветания страны. Настоящий 
пример мужества и патриотизма!

Катерина ОЛЬХОВСКАЯ, 
студентка гр. 2–ТК–64

В нашем университете состоялся курс 
лекций физика из университета г. Ман 
(Франция) проф. Мишеля Периля.

Лекции были посвящены применению 
квантовой механики в химии. Лекции проф. 
Периля открыл вступительным словом рек-
тор нашего университета, проф. Алек-
сандр Пивоваров. Несмотря на то, что тема-
тика лекций проф. Периля была достаточно 
специализированная, большое количество 
сотрудников и студентов разных специаль-
ностей проявили к лекциям интерес. На за-
нятиях присутствовали сотрудники кафедр 
физики, физической химии, общей химиче-
ской технологии и др. Перед первой лек-
цией, профессор из Франции рассказал о 
структуре подразделений, устройстве и ге-
ографическом расположении университета. 
Также, интересный рассказ сопровождался 

фотографиями видов г. Ман и университета. 
Профессор детально описал, какие направ-
ления присутствуют в университете и при-
гласил наших ученых к сотрудничеству. Во 
время лекции ощущалось глубокое знание 
предмета профессором из Франции, кото-
рое сопровождалась юмором и примерами. 
В конце занятий к профессору подходили 
сотрудники и студенты с вопросами по теме 
лекций и по вопросам стажировки. К слову, 
следует заметить что университет г. Ман и 
УГХТУ являются многолетними партнерами в 
сфере науки и образования, и в настоящий 
момент для студентов нашего ВУЗа дей-
ствует программа по которой можно полу-
чить два диплома – украинский и француз-
ского университета. 

Валерий КОТОК, начальник отдела
международного сотрудничества

НОВІ ВИДАННЯ
ПРО АРХІТЕКТУРНУ ІСТОРІЮ 

МІСТА ШУКАЙТЕ В БІБЛІОТЕЦІ

СКОЛЬКО 
СТРАХА В СЛОВЕ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ»

В УДХТУ СОСТОЯЛИСЬ ЛЕКЦИИ 
ФРАНЦУЗКОГО ПРОФЕССОРА

На снимке слева направо: капитан А.М.Воронин, 
полковник К.В.Сидорин и А.В.Карамышев  



СЛОВО ХІМІКА     жовтень – березень 2014 - 2015 рр, №65-66 (1958-1959)8
ЧИТАЛКА

В бібліотеці університету стали традицій-
ними зустрічі студентів з провідними вченими 
вузу. Такі зустрічі викликають неабиякий інте-
рес у студентів, особливо у першокурсників, які 
лише починають знайомство з університетом та 
викладачами.

Чому так? Та тому, що під час зустрічі студенти 
бачать перед собою не лише викладача як лектора, 
а й дізнаються про його захоплення, мрії, отрима-
ють відверті відповіді на свої запитання.

Так, останнім часом в бібліотеці були організо-
вані зустрічі студентів з провідними вченими вузу: 
зав. кафедри неорганічної хімії, д.х.н, професором 
Штеменком О.В., який наголошував на необхідності 
отримання у виші якісних знань. Оскільки Олек-
сандр Васильович часто буває у відрядженні в ін-
ших зарубіжних країнах, зокрема в Англії, США, то 
звичайно ж поділився цікавою інформацією про ор-
ганізацію навчального процесу у вузах цих країн, 
про ставлення студентів до навчання та отримання 
знань. Окрім основної діяльності, проф. Штеменко 
О.В. захоплюється вирощуванням морозостійких 
кактусів. Яких тільки сортів цих рослин не містить 
його садова ділянка!

Студенти-економісти зустрічалися з професо-
ром, зав. кафедри маркетингу Колесниковим В.П., 
який запевнив присутніх в тому, що недостатньо 
отримати спеціальність, не менш важливо вміти 
влаштуватися на достойну роботу, яка б приносила 
і задоволення, і матеріальні статки. А для цього не-
обхідно виховувати в собі певні риси характеру. 
Оскільки професор захоплюється літературою, то 
він із задоволенням та особливим почуттям гумору 
прочитав улюблені рядки із творів І. Бабеля та Ільфа 
й Петрова.

Пам’ятною для студентів факультету ТВМС стала 
зустріч з деканом цього факультету, професором, 
д.х.н. Овчаровим В.І. Захоплень у Валерія Івановича 
надзвичайно багато. Крім своєї основної виклада-
цької та наукової діяльності, проф. Овчаров В. І. за-
люблений у гірськолижний спорт, вирощує унікальні 
сорти тюльпанів, створює копії полотен відомих ху-
дожників. Деякі з них він із задоволенням продемон-
стрував під час зустрічі.

Словом, талановита людина – вона талановита в 
усьому – можна впевнено стверджувати про наших 
вшанованих професорів.

Цього року наш університет урочисто відзнача-
тиме славний ювілей – 85-річчя від дня заснування. 
І саме такі зустрічі студентів з провідними вченими 
сприяють кращому розумінню і пізнанню студен-
тами історії та сучасного розвитку нашого славет-
ного вузу та викликають почуття гордості за універ-
ситет, де вони навчаються.

Неля МАКСИМОВА,
директор бібліотеки

85-РІЧЧЮ УДХТУ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОСНОВАТЕЛЕМ ФАКУЛЬТЕТА БЫЛ ДОЦ. КИОР БОРИС АНТОНОВИЧ. 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧИТАЛА ДИСЦИПЛИНУ 

«ЭКОНОМИКА» СТУДЕНТАМ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И В 
ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ КИОР Б.А. ИНИЦИИРОВАЛ СОЗДАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. СЕГОДНЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ВЫПУСКАЮТ БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И МАГИСТРОВ ПО 

ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ, МЕНЕДЖМЕНТУ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ. 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ УЧАТСЯ ОКОЛО 500 СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ И 500 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
День открытых дверей 

экономического факуль-
тета, который состоялся 
29 марта, можно назвать 
премьерным. И хотя за-
планированное меропри-
ятие проводилось в пер-
вый раз, чувствовалась 
основательная и скрупу-
лезная подготовка.

Гостей здесь ждали, не-
смотря на холодную и 
дождливую мартовскую по-
году. Школьники 11 классов 
общеобразовательных школ 
города и области, выпуск-
ники техникумов, робко, но 
с интересом переступали 
порог в аудитории. Пришли 
те, кому предстоит сделать 
в жизни важный шаг – вы-
брать профессию.

Однако сотрудники фа-
культета волновались не 
меньше. Перед ними, за 
партами сидели, возможно, 
будущие студенты.

– Чтобы факультет жил 
и развивался, выходил на 
новый профессиональный 
уровень, нужно новое сту-
денческое пополнение, – 
говорит Наталья Чуприна, 
декан экономического фа-
культета. – Поэтому День 
открытых дверей – меро-
приятие стратегическое. 
Каким будет набор нынеш-
него года, во многом зави-
сит от нас.

Но как рассказать об эко-
номическом факультете, 
что бы увлечь? Колбами 
да химреактивами внима-

ние не привлечешь. Как го-
ворится, не тот формат. И, 
тем не менее, «лента» про-
шла успешно.

Об экономических специ-
альностях, их возможностях 
и значении в современном 
мире производств расска-
зали заведующие выпуска-
ющих кафедр:
– д.э.н. проф. Паршина 
Елена (экономика про-
мышленности и организа-
ции производства);
– проф. Колесников Вла-
димир  (маркетинг);
– д.э.н. проф. Ткаченко 
Алла (менеджмент);
– проф. Комирная Вита-
лина (экономическая ки-
бернетика).

– Образование, а тем бо-
лее экономическое, – ло-
терея беспроигрышная, – 
говорит Наталья Чуприна. 
– Хорошие специалисты 
нужны предприятиям всех 
отраслей. А диплом на-
шего университета ценится 

и за границей в том числе. 
Скажем, нашу выпускницу 
Елену Рыжову пригласили 
ведущим маркетологом в 
одну из французских компа-
ний. И примеров таких не-
мало.

Стратегический путь 
Украины на евроинтегра-
цию, сказался и на учеб-
ном процессе. Наши сту-
денты продолжают учиться 
и за границей в лучших ву-
зах Европы.

На Дне открытых две-
рей будущие абитуриенты 
посмотрели фильм о фа-
культете и рекламный ро-
лик, созданные руками сту-
дентов, побывали в музее 
истории вуза. Состоялась 
даже беспроигрышная ло-
терея. В этот день все го-
сти получили приглашение 
на традиционную в УГХТУ 
«Студенческую весну» эко-
номического факультета.

Олег РОДИОНОВ

КСТАТИ

(Закінчення. Початок на стор.1)

Виходячи з усього викладеного, ми радимо вступникам під час вступної кампанії: не за-
лишайте оригінали на першому ж місці подання документів, бо в такому разі жоден інший 
ВНЗ не зможе завірити копії Ваших документів (це можна зробити тільки за наявності 
оригіналів!). 

Зміни торкнулися й способу нарахування балів за сертифікати: під час формування рей-
тингового списку вступників бали сертифікатів будуть помножені на вагові коефіцієнти. Для 
нашого ВНЗ вони складають: українська мова та література – 0,2; два інші предмети – по 
0,35. До загальної суми додається середній бал атестату за 200-бальною шкалою, помно-
жений на коефіцієнт – 0,1. Абітурієнти, які цього року закінчили підготовчі курси нашого 
ВНЗ, можуть отримати при вступі додаткові 10 балів.

Тож успіхів Вам! І не забувайте: для УДХТУ Міністерство освіти виділяє велику кількість 
бюджетних місць, та й вартість навчання за контрактом у нашому ВНЗ нижча, ніж в інших.

Ми чекаємо на Вас!
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЯК 
ДОБРА ТРАДИЦІЯ


