Наукові видання академії

“Ми працюємо н а і м і д ж а к а д е м і ї ”
У липні “вийшов у світ” черговий випуск збірника наукових праць ЗДІА
“Металургія” № 14. Користуючись близьким сусідством з його редакцією, ми
побували в гостях у колег. І довідалися
чимало цікавого… Наприклад, що
буквально через 2 роки в збірника “Металургія” перший по-справжньому круглий
ювілей – 10 років з моменту створення. До
речі, про створення. Затверджувати вірогідно, хто саме був автором ідеї, вже немає
сенсу, бо гарні ідеї мають звичай “носитися
в повітрі“, головне, вихопити їх звідти
в потрібний час і в потрібному місці! А
оскільки поважаючий себе вуз повинен мати
своє наукове видання (краще, звичайно,
декілька), керівництво ЗДІА ініціативу
підтримало. В 1998 році було ухвалене
рішення про видання декількох збірників
наукових праць в області металургії, будівництва, енергетики, ну й, зрозуміло,
гуманітарних наук. На сьогоднішній день
регулярно “виходять” збірник наукових
праць “Металургія” і Гуманітарний
вісник ЗДІА (розповідь про який надалі).
Положення про Збірник обумовило склад
редколегії: головний редактор - ректор ВНЗ
В. І. Пожуєв, його заступник - проректор
по науці А. В. Переверзєв, відповідальні
редактори М. Ф. Колісник і Г. О. Колобов,
технічний редактор В. І. Іванов, члени
редколегії: Банах В. А., Воденніков С. А.,
Воронкова В. Г., Грицай В. П., Жук А. Я.,
Качан Ю. Г., Павлов І. Д., Пазюк М. Ю.,
Ревун М. П., Середа Б. П., В. І. Сокольник,
Таланін І. Є., Швець Є. Я., Яковлева І. Г.
та члени редакції В. М. Михайлін, Ю. П.
Насекан, В. О. Ніколаєв, І. Ф. Червоний.

Кожний випуск збірника одержує попереднє
“добро” від Вченої Ради ВНЗ. Але весь
величезний обсяг робіт по залученню авторів
і формуванню редакційного портфеля, по
вичитуванню матеріалів, його редагуванню,
верстці, зв’язку з авторами, розсиланню
видання доводиться на долю тих, кого
прийнято називати “робочими конячками”.
Ці обов’язки прийняли на себе Герман
Олександрович Колобов. Віктор Ілліч Іванов
і Володимир Миколайович Очинський.
Розповідаючи про своє дітище, Герман
Олександрович кілька разів підкреслив,
що Збірник наукових праць “Металургія”
має “ваковский” статус, тобто включений
у перелік наукових спеціалізованих видань
України, у яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт наздобуття
наукових ступенів доктора й кандидата наук.
Це дійсно дуже важливий момент, оскільки
збірник надає співробітникам академії, що
претендують на вчений ступінь, можливість
БЕЗКОШТОВНОЇ публікації їхніх праць
українською або російською мовами.
Збірник наукових праць “Металургія”
№14, у деякому розумінні, є спецвипуском,
оскільки видання присвячене 50-річчю
інституту титана і в ньому розміщено
17 статей “титанівцев”, решта авторів
– співробітники ЗДІА. Говорячи про коло
авторів, Герман Олександрович підкреслив,
що “Металургія”, завдяки зусиллям її відповідальних редакторів, давно ступнула
й за межі вузу, і за межі області, по праву
будучи всеукраїнським виданням. Причому,
географія авторів поступово розширюється.
У збірнику публікуються колеги з Донецька,

Дніпропетровська, із ДНДіПІ титану, ВАТ
ЗАлК, ВАТ “Запоріжсталь”, КП ЗТМК
і іншіх підприємств і організацій. Тим
самим підвищується статус і значимість
видання, читацький інтерес до нього.
Серйозною перевагою “Металургії” перед
науковими журналами є можливість
оперативної публікації матеріалу. Правда,
у цієї оперативності є й зворотний бік
– необхідність редагування й узгодження
виправлень із авторами в стислий термін.
Тим більше, що деякі з них не дотримують
строків подачі статей, деякі – зневажають
вимогами ВАК. Мабуть, у цьому найголовніші труднощі в роботі редакції.
Читаючи рукопис, редактори залишають
на полях свої замітки, зауваження й,
трапляється, відправляють тексти на доробку.
Але є й автори, які активно співпрацюють зі
збірником “Металургія” з номера в номер,
їхні рукописи не викликають додаткових
зусиль і часу на обробку. От чому редакція
виражає свою вдячність Воденнікову С. А.,
Жуку А. Я., Крицької Т. В., Кудієвському С.
С., Ю. П. Насекану, Середі Б. П., Скачкову
В. А., а також авторам з Національної
металургійної академії України, Державного
науково-дослідного й проектного інституту
титану, Донецького інституту кольорових
металів, Запорізького титано-магнієвого
комбінату. А ми, зі свого боку, висловлюємо
подяку редакторам “Металургії” за цікаву
зустріч, вітаємо з виходом чергового випуску
й бажаємо творчих удач і всього найкращого
в їхній великотрудній справі…
Н. Юсупова

24 августа исполняется 13 лет со дня ухода
из жизни видного ученого и прекрасного
педагога Вадима Ивановича Гранковского.
Благодаря существующей в ЗГИА традиции
отныне аудитория №69 будет носить почетное
имя В. И. Гранковского.
По загадочному совпадению, Вадим Иванович оказался абсолютным ровесником
первого ректора института! Он тоже родился
26 августа 1926 года, только в Белой Церкви,
под Киевом. И пережил Ю. М. Потебню всего
на 10 лет, уйдя из жизни в августе 1993 года.
По окончании в 1955 году Киевского политеха
по специальности «Металлургия черных
металлов» (кстати, с «красным» дипломом)

Вадим Иванович с 1966 года работал в
нашем вузе зав. кафедрой автоматизации,
вел
лабораторные
и
практические
занятия, читал курсы лекций, руководил
дипломным проектированием, вел научную
и исследовательскую работу. Им написано
и опубликовано 195 научных трудов. В 1981
году В. И. Гранковскому присуждена ученая
степень доктора технических наук. А в 1982-м
уже ученое звание профессора. В июне 1986
года Указом президиума Верховного Совета
УССР — звание заслуженного работника
высшей школы УССР.

Періодичність виходу – 2 рази на рік.
Обсяг видання – до 150 стор.
Тираж – 100-150 екз.
Мова видання – українська та
російська.
Вимоги до змісту й оформлення
публікацій визначені ВАК і розміщуються в кожному випуску збірника.
Видання збірника повністю фінансується за рахунок академії.

80-летию со дня рождения
В. И. Гранковского...

В ближайшем выпуске газеты читайте рассказ об этом замечательном человеке.

На переднім рубежі ремонтно-будівної епопеї
За великими проблемами наукової, навчальної і навчально-виховної роботи
будь-якого ВНЗ, за дебатами з нагоди Болонського процесу, впровадженням
модульно-рейтингової системи практично малопомітними стають зусилля тих
служб, що роблять нашу працю більш комфортною, більш продуктивною, і без
яких ми навряд чи могли б обійтися. Але з настанням літнього періоду ремонтнобудівного клопоту саме вони становляться справжніми героями нашого часу.
Сьогодні ми намагаємось віддати належне нашому надійному тилу: службам,
структурам і підрозділам АГР — згуртованому колективу з 320 працівників,
якими керує проректор з адміністративно-господарчої роботи Василь Іванович
Баранець... Щиро дякуємо вам, дорогі наші!

Вони працювали не розгинаючи спини, поки ми відпочивали...

