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«ЗИМОВА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2008-09 н.р.»
З метою контролю за проведенням сесії та задля оперативного реагування на можливі порушення і зловживання,
а також для надання інформаційної допомоги студентам,
викладачам та іншим громадянам з 5 по 24 січня ц. р. працюють консультаційні телефони «Зимова екзаменаційна
сесія 2008-09 н. р.»: 374-98-38 (ДНУ) та 8-044-486-13-16 (Міністерство освіти і науки України).

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ
НАШОЇ ALMA MATER
***
У першому семестрі 2008-2009 н.р. обласну іменну стипендію одержували Аліна Биченко (гр.ВВ-05-2), Алла Путря (гр.
ЮП-07-4), Вікторія Петрик (гр.УУ-06-3).
***
Стипендію міської ради у першому семестрі 2008-2009 н.р.
отримували Юлія Антибура (гр.ДФ-06-1), Наталія Кий (гр.УА06-5), Тетяна Дробахіна (гр.КІ-05-1), Олександр Поляруш (гр.
КС-05-1), Костянтин Калиновський (гр.КС-05-1), Світлана Одукалець (гр.ЮП-05-2).
***
Стипендіатами Жовтневої районної у місті ради у першому
семестрі ц.н.р. були Анастасія Хиря (гр.КЛ-05-1) та Владислав
Онацький (гр.СП-05-1).

СЬО ГО Д НІ
В НО МЕ РІ :
• Професор М. В. Поляков – 10 років на посту ректора ДНУ – 1-3 стор.
• Іменні стипендіати нашої Аlma mater - 1 стор.
• Про міфи, які заважають студентам навчатися
– 4 стор.
• Виповнився рік Першочерговим заходам щодо
покращення умов у гуртожитках. Що зроблено?
– 2 стор.
• Про механіку міцності в
ДНУ – 3 стор.
• Новини – 1 стор.
• Оголошення – 1, 4 стор.

ПРОФЕСОР М. В. ПОЛЯКОВ – 10 РОКІВ НА ПОСТУ РЕКТОРА ДНУ

Щойно в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся
Гончара скромно, без галасу відзначили важливу подію – 10-річчя перебування на посту ректора професора
Миколи Вікторовича Полякова. Точніше, навіть не відзначили, а просто
пригадали її під час традиційного
щорічного звіту ректора на засіданні Вченої ради, де мені довелося виступити з цього приводу й поділитись
деякими міркуваннями підсумкового, так би мовити, плану. Власне, той
виступ і покладено в основу пропонованої публікації.
За 10 років ректорства М. В. Полякова в різних сферах багатогранного
життя нашої університетської громади
відбулися досить виразні зміни, ініційовані значною мірою новим лідером й
підтримані трудовим колективом як
цілком назрілі та адекватні часу освітні перетворення інноваційного характеру. Багато в чому вони були обумовлені
труднощами і протиріччями пострадянських трансформацій, а головно, тими
стрімкими викликами глобалізаційної
спрямованості, які суттєво вплинули на
стан справ в освітньому секторі України, спонукавши нас до системних кроків щодо модернізації всього університетського господарства, збереження і

зміцнення кадрового потенціалу, матеріальної бази, створення сприятливих
умов для якісного оновлення навчально-виховного процесу, посилення конкурентоздатності наших випускників
на ринку праці, підвищення ефективності наукових досліджень, міжнародної співпраці, інтеграційної діяльності
в рамках Болонського процесу тощо.
Отже, спробуємо в узагальненому
вигляді виокремити і бодай пунктирно
позначити ті основоположні зміни, які
сталися за цей час в університеті під керівництвом М. В. Полякова.
Перше і, думаю, найважливіше – це
фактичний злам старої, авторитарної
моделі управління з її нехтуванням прав
людини, особистості, людської гідності,
насадженням атмосфери підозрілості,
страху, непевності у завтрашньому дні.
Натомість поступово сформувався, по
суті, новий, значно демократичніший
стиль керівництва, який увібрав в себе
такі фундаментальні риси засадничого
значення, як відкритість, прозорість,
справедливість у прийнятті та реалізації управлінських рішень, гуманно-чуйне ставлення до людей, вміння виділити
головні, ключові пріоритети з шерегу
нагальних завдань, «запалити», образно
кажучи, колектив на їх виконання. Навряд чи хто може заперечити, що сьо-

годні демократії у нас таки більше, ніж
раніше. В результаті люди відчули себе
людьми, стали дихати і творити вільніше, без оглядки на начальство.
До речі, однією з важливих ознак демократії в університетському середовищі є наявність сильного студентського
самоврядування, якого до кінця 90-х
років ми не мали ні де-юре, ні де-факто.
Нині маємо, причому один з найкращих
в регіоні осередків, з яким намагаємося будувати співпрацю на основі рівноправних партнерських стосунків. Звичайно, це не просто, але іншого шляху
в сучасних умовах немає.
І вирішальна заслуга в усіх новаціях
університетського менеджменту належить ректору, особиста харизма якого
– високий професіоналізм, уроджена
тактовність, людяність, порядність,
толерантність, мудрість є взірцем для
кожного з нас. Переконаний, що саме
завдяки упровадженню сучасних демократичних підходів та механізмів в
управлінській діяльності, її належному
кадровому забезпеченню нам вдалося,
зрештою, подолати кризові явища 90-х
років і впоратися з тими новими завданнями, що встали перед вищою школою
на початку третього тисячоліття.
(Закінчення на 2-й стор.).

ТЕЛЕТАЙП НОВИН

Ректор ДНУ, проф. М. В. ПОЛЯКОВ.

2 стор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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(Закінчення. Початок на 1 стор.).
Друге як логічне продовження першого, на чому хотілося б
акцентувати увагу, говорячи про
найбільш суттєві зміни в університеті за останні роки. Йдеться
про те, що у нас вироблена й задіяна у практичну площину досить
ефективна і динамічна система
морального та матеріального стимулювання за вагомі показники у
професійній діяльності працівників і у навчанні, наукових студіях,
спорті, культурно-освітній та громадській роботі студентів.
Судіть самі. За цей час понад 20
працівників ДНУ відзначені високими державними нагородами
– орденами і медалями, 71 – отримали державні почесні звання заслужених, тоді як за усі попередні
десятиріччя таких було всього 15
осіб. Чимало наших колег мають
відзнаки Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національної академії наук, Міністерства освіти і
науки та інших державних інституцій. Тільки носіями знака МОН
«Відмінник освіти України» стали
понад 100 осіб. Раніше не було зовсім. Водночас рішенням Вченої
ради були встановлені почесні
звання заслужених на рівні університету, які отримали загалом
83 співробітники, з відповідними

пільгами, в т.ч. доплатою до посадових окладів.
У нинішньому році до 90-річного ювілею університету ми ввели
ще одну престижну відзнаку – почесну медаль «За вірну службу
ДНУ», якої вже удостоєні понад
100 осіб. Крім того, для студентів
і аспірантів теж встановили почесний знак «Відмінник ДНУ», який
одержали більше сотні наших кращих студентів.
Поряд з цим з метою морального заохочення широко використовуються подяки ректора і почесні
грамоти. З кожним роком зростають наші витрати із спеціального
фонду на надбавки до зарплати за
додаткові обсяги роботи, преміювання працівників та студентів.
Можна з певністю стверджувати, що сьогодні ініціатива і сумлінність в роботі та навчанні, як
правило, не залишаються непоміченими з боку ректорату, профкому, ради студентів, дістаючи адекватну й цілком заслужену оцінку
морального та матеріального ґатунку.
Третє. Кардинальних змін зазнала система соціального захисту членів трудового колективу та
студентства, основу якої складають динамічно зростаючі асигнування з фонду позабюджетних

Виповнився рік Першочерговим заходам щодо покращення соціально-побутових умов проживання та виховання студентів у гуртожитках ДНУ. Аби з’ясувати,
як відбулося покращення, зібралися керівники всіх служб, призначених для виконання цих заходів, ректорат і рада студентів.
ОСКІЛЬКИ в Першочергових заходах
найбільший обсяг роботи визначався для
адміністративно-господарської частини, то
й аналізувати почали з неї. Доповідав в. о.
проректора Д. М. Іванов, який, до речі, і на
час підписання Першочергових заходів теж
виконував обов’язки проректора.
Дмитро Миколайович доповів зібранню,
що другий пункт Першочергових заходів, а
саме: «Проаналізувати стан справ і вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення
безперервного функціонування студентських гуртожитків у зимовий період, поліпшення експлуатації технічного обладнання, трубопроводів, електромереж, санвузлів тощо.
Негайно провести ремонтні роботи» виконали, як і належало, протягом грудня 2007 січня 2008 років. Що змогли, зробили силами
головного механіка, головного енергетика,
ремонтно-будівельної дільниці університету. Наприклад, відремонтували покрівлю в
гуртожитку № 2, засклили вікна і налагодили
електроосвітлення в кімнатах та коридорах
гуртожитку № 1 - у кожному гуртожитку виконано від десяти до чотирнадцяти пунктів.
Для виконання ремонтних робіт, передбачених Першочерговими заходами, як підрахувала адміністративно-господарська частина,

коштів й соцстрахівського фонду
профкому. Щорічно тільки на матеріальну допомогу витрачаються
сотні тисяч гривень, чого до 1998 р.
майже зовсім не практикувалося.
Вперше в історії університету засновано спеціальний фонд для цільової підтримки ветеранів війни
та праці, щорічні активи якого перевищують 30 тис. гривень.
Неабияким досягненням ДНУ
стало завершення будівництва нового житлового будинку по вул.
Казакова, 4-а, що дозволило поліпшити житлові умови 66 нашим
працівникам і ще більше 20 – за
рахунок вторинного заселення
у здані університету частиною з
них квартири.
Значні фінансові ресурси виділяє університет на оздоровлення
та лікування наших студентів і
працівників, створюючи для них
максимально можливі пільгові
умови, на збереження й забезпечення нормального функціонування існуючої мережі об’єктів
соціальної інфраструктури (гуртожитки, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір
«Сосновий бір» тощо).
Якщо до сказаного додати що із
позабюджетного фонду ми фінансуємо ще близько 400 ставок науково-педагогічних працівників,

потрібно більше двох з половиною мільйона
гривень. Приблизно п’яту частину цієї суми
виділило Міністерство освіти і науки України.
На ці гроші відремонтували аварійні санвузли
в гуртожитку № 2 (приміщення було на межі
катастрофи). У гуртожитку № 3 вирішили проблеми з водою: замінили водогін через проспект Гагаріна, замінили обладнання котельні,
і тепер його мешканці з водою, а гаряча вода,
як запевнив Дмитро Миколайович, буде дійсно
гарячою. Замінено каналізаційний лежак у гуртожитку № 5. У гуртожитку № 4 до кінця року,
пообіцяв в. о. проректора, за умови фінансування буде відремонтовано фасад.
Звичайно, за ці гроші можна було б відремонтувати кілька кімнат чи читальний зал, і
це було б добре, але відремонтували санвузли і водогони, тобто вибрали із Першочергових заходів невідкладні пункти, ті, що
стосуються функціонування всього гуртожитку. Решту запланованого буде виконано
в 2009 році. Ректор у присутності студентів
пообіцяв не підписати кошторис університету, якщо там не буде на 100% передбачено
фінансування ремонтних робіт, названих у
Першочергових заходах. «Треба в пріоритет ставити умови проживання студентів»,
- звернувся до відповідних служб Микола
Вікторович і дозволив раді студентів делегувати свого представника на засідання фінансово-бюджетної комісії університету та
наголосив, що такий представник повинен
обов’язково регулярно бувати й на засіданнях ректорату.
ЗАВІДУВАЧ кафедри фізкультури і спорту Г. С. Петров доповів, що (десятий пункт

то стають очевидними і наші вагомі здобутки у сфері фінансовоекономічної діяльності. І це також
можна виокремити у самостійний,
четвертий, пункт найважливіших
змін ДНУ за 2000-і роки.
П’яте. Зміцнення університетської казни дозволило, поряд з вище окресленими напрямами, спрямувати відчутні кошти на оновлення матеріальної бази університету, передусім комп’ютерного
парку, іншого навчально-лабораторного обладнання, здійснення
необхідних ремонтних робіт на
навчальних корпусах, гуртожитках та інших об’єктах. На ці цілі
було витрачено мільйони гривень,
причому вельми солідну їх частку становили спонсорські кошти,
а також надходження з місцевого
бюджету. Саме у такий спосіб були реконструйовані й докорінно
переоснащені наукова бібліотека і головний навчально-адміністративний корпус № 1, які стали
справжньою окрасою не тільки
університетського містечка, а й
обласного центру в цілому. Чимало сил і коштів вкладено у ремонти
корпусів № 2, 3, 4, 10, гуртожитків
№ 1, 4 та інших об’єктів.
Зараз завершується будівництво нового навчального корпусу
– т. зв. блоку поточних аудиторій.

Першочергових заходів) спортивні кімнати
працюють у кожному гуртожитку, крім шостого (там вона досі не відремонтована). Для
мешканців першого гуртожитку Г. С. Петров
пообіцяв настільний теніс, на що студенти
відповіли йому реплікою: «Ви обіцяли це півроку тому!»
ЗГІДНО з першочерговими заходами до
1 січня 2008 року завідувач кафедри соціальної психології і психології управління, доц.
І. Г. Батраченко повинен був разом із в. о. декана В. Г. Мусіякою організувати соціальнопсихологічну службу університету, «передбачивши відкриття постійно діючих консультативних пунктів на території студентського
містечка». Іван Георгійович підтвердив, що
такі пункти є. У сьомому і першому гуртожитках. Директор студмістечка В. І. Мосіна бачила, як приходили сюди викладачі-психологи,
але молодь до них не йде. А коли ж приходити, якщо в першій половині дня у молоді заняття, а ввечері психологи йдуть додому? Та
й психологів у службі, на думку В. Г. Мусіяки
та І. Г. Батраченка, малувато. «Так вирішуйте
ж ці проблеми!» - сказав, як і колись на засіданні ректорату, ректор.
ПОВІРТЕ, наші студенти у гуртожитках на
підлозі не сплять. Погані чи хороші ліжка,
але вони є. «Не можемо їх усі заразом списати, щоб купити нові, - сказала проректор
із соціально-економічних питань О. В. Тимошенко. - Так само, як і простирадла, подушки, матраци. Новими замінюватимемо їх поступово».
Для мешканців четвертого гуртожитку проректор пообіцяла студентське кафе на висо-

♦

кому рівні. Але у перспективі. Поки що ж там
– голі стіни, та й дозволу на функціонування
кафе ще немає.
ГОВОРИЛИ про моральність, культуру і вихованість студентів. Ректор М. В. Поляков та
проректор з виховної роботи В. В. Іваненко
переконані, що суто адміністративними методами важко викорінити негативні тенденції у молодіжному середовищі. «У боротьбі з
пристрастю до алкоголю та тютюнокуріння,
з ненормативною лексикою, невихованістю,
брудом у гуртожитку повинна бути чітка позиція студради!» - підкреслив ректор.
А ще ректор сказав таке:
- Ми враховуємо думку студради, коли поселяємо студентів у гуртожитки.
Дисплейний клас відкрили у гуртожитку
№ 1, але, виявляється, він не потрібний - у
студентів є свої комп’ютери. Техніка стоїть,
старіє. А якому гуртожитку потрібний дисплейний клас? Чому мовчить студрада?
Не видно позиції студради і щодо відвідування студентами занять!
Треба більше працювати з першими курсами!
А те, що ми пообіцяли в Першочергових
заходах, обов’язково виконаємо.
У студентських помешканнях повинно
бути тепло, безпечно, має бути вода і т. ін.,
впевнений ректор М. В. Поляков.
Микола Вікторович кілька разів повторив,
що наближається сесія, і скласти її треба
достойно.
Наступну зустріч із студрадою ректор пообіцяв провести після зимових канікул.
Т. СОБКА .

ЦІКАВО

♦
НА ЗНІМКУ: 1978 рік.
Закладають фундамент нового корпусу
наукової бібліотеки
ДДУ на вул. Казакова. У руках ректора,
проф. В. І. Моссаковського - капсула, яку
зараз замурують у
фундамент.
Про бібліотеку, якій
виповнилося, як і нашому університету,
дев’яносто, читайте
в наступному номері
газети.
Ф от о з і с т ор і ї
Дніп роп ет ровського
національного університету (4-е вид., переробл. і доповн. – Д.:
Вид-во ДНУ, 2008).

Повним ходом йде реконструкція
унікальної оранжереї в Ботанічному саду. Вирішується питання про
капітальний ремонт гуртожитків
№ 6, 7 сумарною вартістю близько
20 млн. грн. в рамках підготовки
міста до Євро-2012, а також вивчаються можливості щодо здійснення аналогічних робіт в гуртожитках № 2 і 5, Акваріумі, Палаці
спорту.
Все це – серйозні речі, які потребують, крім волі та бажання, ще й
величезних капіталовкладень, пошуками яких постійно опікується наш ректор, турбуючись про
забезпечення належних умов для
праці та навчання в університеті.
І тут не можна не сказати про
наступну, шосту, за умовним ліком зміну в нашому житті, а саме
про те, що за час ректорства М. В.
Полякова відбулися помітні позитивні зрушення у налагодженні
взаємовигідного, конструктивного діалогу з органами державної
влади та місцевого самоврядування, діалогу, який фактично був
зведений нанівець з ініціативи
попереднього керівництва. Між
тим абсолютно зрозуміло, що без
тісної взаємодії з владою, тим паче
в дуже непростих, суперечливих
сучасних умовах, неможливо вирішити жодного скільки-небудь

● Слон - єдина тварина з
чотирма колінами.
● Назва країни Малі в перекладі означає «Гіпопотам».
● Найкоротша відстань від
Росії до Америки - 4 км.
● Найстаріша країна в Європі й найстаріша республіка
у світі - Сан-Марино.
● Андорра - єдина у світі
країна з безкоштовними поштовими пересиланнями.
● Військова честь у жодній
країні не віддається лівою рукою.
● Національний оркестр Монако більший, ніж його армія.
● Іспанія означає “земля
кроликів”.
● Країна Бразилія одержала свою назву за назвою горіха.

● Єдина країна, де за 1983
рік не зареєстровано жодного
народження, - Ватикан.
● У бібліотеці Ватикану зберігається найбільша в світі колекція еротичної літератури.
● Міжнародний телефонний
код Антарктиди - 672.
● Капітан Джеймс Кук був
першою людиною, чия нога ступила на всі континенти
Землі, крім Антарктиди.
● У мові ескімосів для назви снігу існує більше 20 слів.
● У Туреччині жалобний колір – фіолетовий, а у більшості мусульманських країн та
Китаю – білий.
● Іспанська інквізиція якось
присудила до смерті за єресь
цілу країну - Нідерланди.

● Прокручування пальцем
біля скроні в Аргентині й Перу означає “я думаю”. В інших
країнах цей же жест значить
“божевільний”.
● У римсько-католицькій
церкві вищі єпископи називаються ... приматами. Саме із
цієї причини перша класифікація тваринного світу, створена Карлом Лінеєм, була
віддана анафемі.
● У мусульманстві існує 99
імен Аллаху.
● Китайські мудреці стверджували, що на спині сплять
святі, на животі - грішники, на
правому боці - царі, а на лівому - мудреці.
● Індуси вважають, що не
гідно вмирати в ліжку, треба
вмирати в річці.
Підготував
О. АФАНАСЬЄВ,
доцент кафедри фізичної та
економічної географії ДНУ.
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серйозного питання в освітньому
комплексі.
Ось чому ми почали з того, що
уклали довгострокові договори
про співпрацю з обласною державною адміністрацією і мерією,
чим були створені необхідні передумови для системної роботи в
цій площині. Не заглиблюючись
у фактологічний бік справи, скажу лише: ділове співробітництво з
владою вже принесло і приносить
серйозні дивіденди університету
у вигляді спільних проектів в питаннях регіонального розвитку,
різноманітних грантів на підтримку науковців, талановитої молоді,
цільового фінансування окремих
університетських програм тощо.
Потужною підтримкою університету стали регулярні його відвідування державними діячами
найвищого рангу – керівниками
Парламенту, Кабміну, різних міністерств і відомств, послами зарубіжних держав, які сприяли не
лише підняттю іміджу ДНУ, а нерідко й розв’язанню конкретних
наших проблем. Особливо хочу
відзначити 6 офіційних візитів до
ДНУ Президента України 1994 –
2004 рр., нашого випускника і почесного доктора Л. Д. Кучми.
Сьоме. Цілеспрямована й ефективна науково-педагогічна діяль-

ність колективу, його здобутки
у різних галузях, а також плідна взаємодія з місцевою владою
цілком логічно сприяли перетворенню класичного університету
на справжній, загальновизнаний
центр освіти, науки і культури
регіону. Він об’єднав під своїм
крилом чимало середніх і вищих
навчальних закладів І – ІІ рівня
акредитації, тут створені і успішно діють ціла низка регіональних
центрів, зокрема «Придніпров’я»,
моніторингу освіти, історії розвитку української мови та ін.
Водночас наш університет завдяки інтенсивним міжвузівським
контактам став набагато краще
знаний і в Україні у цілому, одним
із свідчень чого є, зокрема, його
запрошення до участі в суперпрестижному Консорціумі 8 провідних українських університетів,
створеному для вироблення нашої
власної національної моделі університетської автономії. Цьому
сприяє і започаткована у нас практика обрання відомих науковців,
освітян, державних і громадянських діячів почесними докторами ДНУ. Всього на сьогодні таких
26 осіб.
Восьме. Глибокі зміни сталися
і у сфері міжнародного співробітництва, яке теж через численні

двосторонні угоди про співпрацю
(більше 50) і серію виграних університетом міжнародних проектів набуло системного характеру,
стало важливим чинником підвищення якості освіти в ДНУ і конкурентоспроможності наших вихованців, інтеграції університету
у європейський і світовий науково-освітній простір, сприяло зростанню його авторитету в багатьох
країнах Європи, Америки, Азії,
Близького Сходу.
Дев’яте. Як проректор з гуманітарної освіти та виховання молоді,
мабуть, не буду зрозумілий, якщо
нічого не скажу про свій сектор
відповідальності. Не вдаючись у
деталі, одразу зазначу: тут також
маємо багато позитивного. Зокрема, нам вдалося у повному обсязі
відродити систему управління гуманітарно-виховними процесами
по всій адміністративній вертикалі, задіяти в них органи студентського самоврядування, виробити
концептуальні засади і стратегічні
документи нормативного характеру (Комплексна програма соціогуманітарної освіти молоді в ДНУ,
Концепція формування ціннісних
орієнтацій студента ДНУ, Кодекс
честі та гідності студента ДНУ та
ін.), відпрацювати і упровадити
у повсякденну роботу з молоддю
сучасні виховні технології тощо.

Проте найважливішим підсумком нашої діяльності у цьому напрямку все-таки вважаю ті реальні, соціально значущі кроки,
які ми зробили останнім часом
для відновлення нашої історичної пам’яті як важливого, життєдайного джерела збереження і
зміцнення наших традицій, генетичного зв’язку поколінь. Маю на
увазі спорудження бронзового погруддя видатному українському
письменнику, випускнику університету Олесю Гончару, ім’я якого
нині носить ДНУ, встановлення
пам’ятного знака загиблим під час
війни студентам і співробітникам,
відкриття меморіальної стели, серії іменних аудиторій на честь
видатних учених університету,
підготовка і публікація низки біобібліографічних, енциклопедичних видань про наших науковців,
таких, приміром, як «Професори
ДНУ» (два видання 2003 і 2008 рр.
– 442 особи), «Славетне сузір’я
окрилених університетом» (2008 р.
– близько 100 нарисів), вибраних
праць окремих учених у щойно започаткованій серії «Визначні постаті ДНУ» і т.п.
Спільним же знаменником вказаних та інших змін, що відбулися
за 10 років в університеті, стало
його загальнодержавне та міжна-

МЕХАНІКА МІЦНОСТІ В ДНУ
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родне визнання, зокрема надання
у 2000 р. статусу національного
закладу освіти, присвоєння цього
року імені Олеся Гончара, нагородження колективу до 90-річчя
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а отже, цілком заслужене перетворення на один із
флагманів вищої класичної освіти
в Україні. За інтегрованими показниками різних національних і
міжнародних рейтингів університет незмінно отримує високі місця
у першій, елітарній десятці провідних ВНЗ країни, чим ми, звісно,
щиро пишаємося.
Як бачимо, чимало добрих
справ у нашому активі за останні
10 років. І за кожною з них, будемо
відверті, незримо відчувається потужна енергетика й мудра скеровуюча рука нашого ректора, за що
ми всі йому глибоко вдячні.
Тож нехай, шановний Миколо
Вікторовичу, й надалі вітрила нашого університетського корабля
наповнюватимуться Вашими мріями, надіями, ідеями, рішеннями,
натхненням, а кожен день приносить Вам радість від того, що зроблено новий крок по шляху поступального розвитку рідної Альма
матер.
В. ІВАНЕНКО,
проректор, професор.

вимагало нових навичок і фундаментальних
знань. Виникли нові напрямки в механіці, які
вимагають кардинальних змін у навчальних
планах.
Механіка деформівного твердого тіла (основа розрахунків на міцність) минулого століття
базується на математичному аналізі нескінченно малих, потрібну кількість разів диференційованих функцій. Наповненість таких
класичних напрямків у механіці, як теорії пружності, теорії пластичності і повзучості в наш
час, очевидно, досягла своєї межі насичення,
запліднивши прикладні інженерні напрямки.
Це ми і бачимо у навколишньому світі. Наприклад, завдяки сучасній інженерії, основою якої
є досягнення науки про міцність, нашими дорогами рухаються автомобілі з різними формами кузовів, різними двигунами та ін. Однак
потреба в нових технологіях, у тому числі і нанотехнологіях вимагає нових наукових знань
про поведінку матеріалів на мікро- або навіть
нанорівнях.
ідкриваються нові горизонти старої, як
світ, науки механіки. Можливо, основною
рушійною силою механіки про міцність буде вже
не конструктор-машинобудівник або конструктор-будівельник, а конструктор-матеріалознавець. Тут починається інша механіка, яка ввібрала в себе весь попередній досвід, яка вимагає, очевидно, й іншого математичного апарату,
спроможного адекватно описувати неоднорідні
середовища з іншими, поки що маловідомими
фізичними властивостями. Світова наука вже
розпочала свій рух у цьому напрямку.
ля вчених-механіків університету це вже
наступна сторінка, яку, я глибоко в цьому переконаний, виконуватимуть і випускникимеханіки Дніпропетровського національного
університету.
В. ФЕДЕНКО,
завідувач науково-дослідної лабораторії
механіки пошкоджених середовищ, к.ф.-м.н.

ісля закінчення середньої школи в 1963 кретному підприємстві. Створений ним колек- (Приварников А. К., Петришин В. І., Наумов
році я вступив на механічне відділен- тив викладачів кафедри успішно виконував це Ю. О., Беркович П. Ю., Фень Г. О., Чистяк
ня механіко-математичного факультету ДДУ. складне завдання. Ось про цей колектив я за- В. І., Сизько В. Г.), формуючи в кінці п’ятдесяСпеціалізація - «механіка міцності», яку кури- раз згадую і низько вклоняюся йому. У першу тих - на початку шістдесятих років минулого
рувала кафедра теоретичної механіки.
чергу - викладачам-ровесникам університету, століття обличчя Дніпропетровського універПро науку «механіка» я тоді мав невиразне їм сьогодні теж виповнилося б 90 чи близько ситету нашого часу.
уявлення. Знав лише (з курсу середньої шко- цього.
Мені ці люди глибоко симпатичні. Може, толи), що механіка є частиною фізики.
Доцент Тульчинський Борис Григорович за- му, що мій батько належав до цього поколінУ той час навчання першокурсників на ста- кінчив університет ще до війни, працював з ня і я, спостерігаючи за своїми наставниками
ціонарах всіх навчальних закладів країни роз- академіком Динником (створювачем механіч- і вчителями, бачив у їх вчинках вчинки свого
починалося з роботи в колгоспах - допомагали ного напрямку в Дніпропетровському універ- батька. Зауважу, що саме до цього покоління
збирати врожай. Мені запам’ятався діалог з ситеті), талановитий методист і надзвичайно належав і академік Моссаковський Володимир
дуже літнім колгоспником.
інтелігентна людина, академічній традиції ви- Іванович, також випускник кафедри теоретич- Хлопці, а ким ви будете після закінчення щої освіти, яка, сподіваюся, збереглася і нині, ної механіки.
університету? - спитав дід.
кафедра теоретичної механіки зобов’язана сашли роки. Випускники кафедри з глибо- Механіками! - гордо відповіли хором.
ме Борису Григоровичу Тульчинському.
кими знаннями з математики і механіки
- Ну, а де ж ви будете працювати? - продоБезпалько Леонід Андрійович – людина з завжди були затребувані як на виробництві,
вжував дід свій допит.
винятковою пам’яттю, він вражав студентів так і у вищих навчальних закладах та наукоТут сталася заминка. Із 25 чоловік ніхто не своєю здатністю в голові здійснювати най- вих установах.
зміг упевнено відповісти на це запитання.
складніші вирахування.
Треба відзначити, що механіка ніколи не бу- А може, працюватимете в нас в МТС? Там
Фронтовик із першого до останнього дня вій- ла модною - конкурси абітурієнтів не перевипрацюють механіки, але вони університети не ни, доцент Загубіженко Петро Антонович, мето- щували 1,5-2 особи на місце. Але переважна
закінчували, а ПТУ або технікуми. Петро так і дист, тонкий психолог, знавець людських душ.
більшість випускників цього напрямку з часом
зовсім працює після семирічки, - іронічно реДоцент Розенберг Лев Борисович (Лейба ставали провідними вченими, організаторами
зюмував дід, повільно повернувся і пішов.
Беркович) прищеплював студентам смак до ек- науки, виклада чами вищої школи - професоа місяць роботи в колгоспі відбувалося спериментальної механіки, також фронтовик.
рами і доцентами. Ішли з життя старі виклазнайомство новоспечених студентів. А
Вони навчалися в нашому університеті уже дачі, приходили молоді. Розв’язувалися нові
вже перші лекції слухала не розрізнена група, після війни. У перші роки ходили на лекції у завдання освіти, які ставив новий час.
а колектив зі своїми лідерами, аутсайдерами і вицвілих гімнастерках і кирзових чоботях - немінився підхід до проектування консереднячками. Протягом одного місяця уточ- від’ємному атрибуті того часу. Мали сім’ї, діструкцій, який був сформований за майнювався староста групи, комсорг, профорг. Із тей. Захищали дисертації, ставали доцентами.
же 200-річну історію накопичення знань у гатакої студентської групи колективу кафедри
За образним висловлюванням Слепенчука лузі механіки деформівного твердого тіла. Банеобхідно було створити колектив однодумців, Карпа Максимовича, завідувача кафедри ма- гато рекомендацій учених-механіків увійшли в
закоханих у науку механіку про міцність кон- тематичного аналізу (теж фронтовика), доцент могутні програмні комплекси, призначені для
струкцій. Саме на підготовці механіків міцності у вищій школі є основною ударною силою на- конструкторів машинобудівного і будівельного
спеціалізувалася кафедра теоретичної меха- вчального процесу. І ось уже ці немолоді, але комплексів. Відпав зв’язок «конструктор-розніки ДДУ на початку шістдесятих років мину- енергійні люди дружно кинулися в галузь осві- раховувач», який був основою колишньої техлого століття.
ти, як, може, на фронті під час атаки, ведучи нології проектування. Впровадження в прака час навчання в університеті ми вивчи- за собою учнів та молодих колег по кафедрі тику комп’ютерних технологій проектування
ли і завчили багато загальних і спеціальних курсів з
математики, механіки, фізики.
У той же час майже третина
навчального часу приділялась суспільним дисциплінам
- марксистсько-ленінській філософії, історії Комуністичної
партії, політекономії та ін. Але
найголовніше - приходило розуміння науки про міцність конструкцій, поведінку матеріалів
при різних зовнішніх впливах.
Тоді кафедру очолював професор Шевляков Юрій Андрійович, талановитий організатор науки, який чутливо реагував на потреби промисловості.
Особисто контактував з директорами і головними інженерами провідних машинобудівних
заводів і об’єднань. За їх реНА ЗНІМКАХ: колишній завідувач кафедри теоретичної механіки, професор Ю. А. ШЕВЛЯКОВ; (справа) доценти В. Г. СИЗЬКО, Л. А. БЕЗПАЛЬКО,
комендаціями уточнювалися
П. А. ЗАГУБІЖЕНКО (колишній декан механіко-математичного факультету і завідувач кафедри), А. К. ПРИВАРНИКОВ, студент А. ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 1970-і роки.
навчальні плани, випускника
Фото з альбому кафедри теоретичної та прикладної механіки.
готували для роботи на кон-
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***
«Викладачі повинні про нас так само піклуватися й опікати, як учителі в школі»
А чи потрібно опікуватися дорослими людьми? Адже кожен
студент так прагнув самостійності! Варто лише навчитися
відповідати за цю самостійність, і тоді не треба буде чекати
опіки.
***
«Викладачі повинні уміти так зацікавити своїм предметом, щоб не хотілося його прогулювати»
У житті не завжди доводиться робити те, що цікаво. Іноді
треба докладати й вольові зусилля. При цьому за лишаєшся
у виграші - не лише позбавляєшся проблем з навчанням, але
й розвиваєш волю.
***
«Викладач усе знає»
Ще давні філософи казали, що той, хто знає все, зупиняється в розвитку. Та й життя, наука не стоять на місці, тому оновлення інформації в наш час відбувається кожні п’ять років.
***
«Викладач завжди дуже зайнятий, щоб приділити мені
час для консультації»
Це погляд зі сторо ни. Викладачі цінують спілкування зі
студентами, а такий погляд може обмежити цю можливість.

***
«У викладача дуже завищені вимоги до студентів»
А може, у студента занижені? “Завищені”, “занижені” - категорії відносні, які потребують певної системи відліку. І її можна
вста новити, поцікавившись у викладача, чому саме такі вимоги
висуваються.
***
«З викладачем не можна сперечатися (або можна посперечатися завжди)»
Усе залежить від ситуації. Дискусія теж може бути цікавим
методом навчання, якщо вона доречна.
***
«Усі викладачі суворі і зарозумілі (не поважають студентів)»
Ставлення до нас інших людей ми сприймаємо суб’єктивно, як відображення наших власних думок. Якщо студент налаштований “бачити” в поводженні викладача лише неповагу і
зарозумілість, він їх обов’язково побачить. І навпаки, налаштувавшись на взаємодію і діалог, він їх врешті-решт отримає.
***
«Викладач не входить у становище неуспішних студентів
і прогульників»
Становище кожної людини - це результат її власного вибору.
Вибору шляху в житті, конкретної по ведінки. Правда, не всі і не
завжди усвідомлюють цей вибір. Проте чому викладач має поділяти з тобою твою відповідальність за твій вибір?

***
«Викладачу важливіші бали, а не знання студентів (особливо на іспиті)»
А навіщо викладачу бали? “Плану по неуспішності” у викладача немає. А гарні знання студента - це подяка самому
викладачеві за той курс, який він викладав. Подібна позиція
неконструктивна і нагадує бажання перекласти на викладача
власну відпо відальність за недостатні знання.
***
«У викладачів є «улюбленчики», тобто викладачі дуже суб’єктивні в оцінках»
«Улюбленчики” або люди, яким симпатизуєш, є, напевне, і в
тебе. Інша справа, що, за висновками психологів, причину своїх успіхів ми бачимо в собі, а причину невдач - в інших людях і
обставинах. Тому суб’єктивність викладача в оцінках може бути
результатом твоєї власної суб’єктивності в оцінці ситуації.
***
«Деякі викладачі не вміють викладати (не мають педагогічної майстерності)»
Безумовно, кожен викладач має свій індивідуальний стиль
викладання, який може не завжди і не всім подобатись. Проте, щоб робити висновки про “вміння викладати” і “педагогічну
майстерність”, треба самому мати відповідний освітній рівень
(принаймні магістра з педагогіки вищої школи).

Випуск підготувала соціально-психологічна служба ДНУ.

ЮРИДИЧНА
КЛІНІКА ДНУ

У нас ви маєте можливість отримати юридичну консультацію з питань адміністративного, цивільного, сімейного, трудового та господарського права. Ми допоможемо
вам скласти заяву, клопотання,

Школа молодих учених
– це проект обласної ради
молодих учених, що сприяє
всебічному розвитку науковців Дніпропетровщини. Заняття тут відбуваються щомісяця протягом
року.
Слухачами школи зараз
є 46 науковців із 15 вищих
навчальних закладів області, у тому числі 6 молодих

скаргу або позов до суду.
Послуги безкоштовні.
Приймаємо громадян щопонеділка і щоп’ятниці з 9.00 до
17.00 за адресою: вул. Наукова,
13 (корпус ДНУ №9), кімн. 310-А.
Телефон: 373-67-89.
О. СОКОЛЕНКО,
директор Юридичної клініки.

учених нашого університету: О. Є. Афанасьєв, В. В.
Бригадиренко, Н. О. Лисенко, А. А. Солнишкіна, О. О.
Третьяк і Т. Г. Чаус.
Спілкуємося з видатними, успішними та цікавими
фахівцями різних галузей.
Ми вже охопили широке
коло таких питань, як: технології отримання науковцями грантової підтримки,

ЗАПРОШУЄМО!

Для всіх, хто хоче порадитись із
фахівцями соціально-психологічної служби, звернутись за допомогою чи розвинути власні можливості, пізнати себе, наші двері відкриті щодня з 8.00 год. до 16.30

екологічні проблеми Дніпропетровської
області,
ефективний розвиток наукової творчості, умови виникнення наукових шкіл тощо.
Одного разу заняття молодих учених проходило в
Українському державному
хіміко-технологічному університеті і було присвячене
генетично модифікованим
організмам. Чудову лекцію

за адресою: м. Дніпропетровськ,
просп. К. Маркса, 36 (корп. №2
ДНУ), кімн. 51-б (4-й поверх). Тел.:
745-31-10.
Крім того, щовівторка з 14.30 до
16.30 психологи працюють у мо-

прочитала зав. кафедри біотехнологій та безпеки життєдіяльності УДХТУ, д.б.н.,
професор Т. М. Сатарова.
Іншого разу ми відвідали бізнес-центр корпорації
«Агро-Союз» у с. Майське.
Молоді вчені ознайомилися
з новітніми технологіями
сівби та вирощування худоби.

більних консультативних пунктах у
гуртожитках №1 і №7.
Г. ЧЕРЕДНИК,
провідний психолог соціальнопсихологічної служби ДНУ.

У Національній металургійній академії України
плануємо заняття з питань
розвитку особистості, у
ДКБ «Південне» - з питань
сучасного стану космічної
галузі.
До уваги активних, небайдужих і зацікавлених
науковців: якщо ви бажаєте підвищити рівень своєї
обізнаності, урізноманіт-

нити свої знання, отримати новий досвід спілкування з фахівцями різних
галузей, то школа молодих
учених - для Вас. Звертайтеся до ради молодих учених ДНУ (LysenkoNA@ukr.
net), щоб стати слухачем
школи у 2009 році.
Н. ЛИСЕНКО,
в.о. голови ради молодих
учених ДНУ, к.т.н.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

НА ЗНІМКУ: народний ансамбль «Світанок» (керівники Л. Г. та О. Є. ВИНОКУРОВИ.
Фото з Історії ДНУ (Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2008 р.).

Дні відкритих дверей Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара проводить 1 лютого і 1
березня 2009 р. на факультетах за такими адресами: вул.
Казакова, 18, корпус №14 ДНУ (механіко-математичний
факультет), вул. Казакова, 22, корпус №16 ДНУ (хімічний

викладача кафедри фізичного виховання
та спорту - 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(вища освіта, вільне володіння державною
мовою України),
викладача кафедри англійської філології
- 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за відповідною спеціальністю, наявність науково-методичних публікацій, вільне володіння державною та англійською мовами),
асистента кафедри мікробіології та вірусології - 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта та закінчена аспірантура за
спеціальністю „Мікробіологія”, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня
акредитації не менше 1 року, наявність публікацій з мікробіології, вільне володіння
державною мовою України),
завідувача кафедри електронних обчислювальних машин - 1 штатна одиниця (повна ставка)

факультет), вул. Казакова, 24, корпус №17 ДНУ (біолого-екологічний факультет), просп. К. Маркса, 36, корпус № 2 ДНУ
(геолого-географічний факультет та факультет психології),
просп. К. Маркса, 35, корпус № 5 ДНУ (економічний факультет), просп. К. Маркса, 35, корпус №3 ДНУ (факультет прикладної математики), просп. Гагаріна, 72, корпус №1 ДНУ
(історичний факультет, соціально-гуманітарний факультет
та факультет української й іноземної філології та мистецт-

(диплом доктора технічних наук, атестат
професора, досвід роботи на викладацьких
посадах в системі вищої освіти не менше 10
років, вільне володіння державною мовою
України),
викладача англійської мови кафедри іноземних мов - 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
за спеціальністю „Англійська філологія”,
вільне володіння державною мовою України),
викладача кафедри української літератури - 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища філологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, вільне володіння
державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч. корпус №1,
кімн. 217, тел.: /056/ 374-98-27.

вознавства), вул. Наукова, 13, корпус №9 ДНУ (факультет
міжнародної економіки, факультет систем і засобів масової
комунікації, фізико-технічний факультет, юридичний факультет), вул. Казакова, 20, корпус № 12 ДНУ (факультет
фізики, електроніки та комп’ютерних систем), вул. Наукова,
10, корпус №11 ДНУ (медичний факультет).
Початок о 10.00. За довідками звертатись до приймальної
комісії ДНУ (телефон: 33-58-84).
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