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СЬО ГО Д НІ В НОМ ЕРІ :
• Про правовий всеобуч у ДНУ – 1 стор.
• До 90- річчя науков ої бібліотеки –
2-3 стор.
• Пам’ять про ювілей ДНУ- 1, 4 стор.
• Оголошення – 4 стор.

Історія Дніпропетровського національного університету / Голова редколегії проф. М. В. Поляков. – 4-те вид., переробл. і доповн. - Д.: Вид-во ДНУ, 2008.
– 308 с.
У книзі висвітлюється історія створення
та діяльності Дніпропетровського національного університету, основні етапи становлення навчального закладу – одного з
провідних класичних вузів України. У центрі уваги – особливості розвитку навчально-виховного процесу, науково-дослідних
робіт, питання зміцнення матеріально-технічної бази.
Під час написання використані матеріали
першого, другого і третього видань (1988,
1993 та 2003 р.р.), доповнені й перероблені
авторами книги.

Доповідав в. о. декана
юридичного факультету
С. І. Поляков.
Доповідач відзначив, що
на реалізацію основних завдань, напрямків і заходів,
викладених у Національній
програмі правової освіти населення, у Програмі правової освіти населення у Дніпропетровській області на
2002 - 2010 рр., спрямовані
повністю або частково (згідно з відповідним напрямком
чи спеціалізацією)
„Перспективний план розвитку
Дніпропетровського національного університету на
2006 - 2010 рр.”, „Комплексна
програма соціог уманітарної
освіти молоді”, „Концепція
формування ціннісних орієнтирів студента ДНУ”, „Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді”, „Комплексна
п рог рама профі лактики
молодіжної злочинності на
2008-2009 рр.”, а також робочі навчальні плани напрямів, спеціальностей освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра, фа-

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (упорядники: д. ф.-м.н., проф. М. В. Поляков, д.т.н.,
проф. М. М. Дронь). – Д.: Вид-во ДНУ,
2008. – 240 с.
Розкрито структуру Дніпропетровського університету, перелік спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців, основні напрями наукових досліджень
і наукові досягнення вчених, відомості про
міжнародне співробітництво, навчальні та
спортивно-оздоровчі бази, культурні центри університету.
Висвітлено історію розвитку науково-педагогічних шкіл університету.
Як науково-популярне видання книга
розрахована на найширшого читача: вчених, викладачів, студентів, ділових людей,
журналістів та всіх, хто цікавиться історією
університету, його поступальним рухом.

культетські комплексні програми історичної освіти та
регіонознавства, правової
освіти молоді, культурологічної мовної освіти, плани
виховної роботи.
С. І. Поляков сказав, що
правовий всеобуч організаційно забезпечують Центр
гуманітарних проблем освіти
ДНУ, Юридична клініка, кафедри юридичного факультету. Відповідно до робочих
навчальних планів студентам 77 напрямів і спеціальностей денної та заочної
форм навчання викладається обов’язкова навчальна
дисципліна „Правознавство”.
Студенти отримують знання
з основ правознавства переважно на молодших курсах,
що сприяє більш цілеспрямованому формуванню у них
морально-ціннісних якостей
майбутніх
кваліфікованих
фахівців.
Як поінформував доповідач, студенти юридичного
факультету беруть участь у
діяльності молодіжних правових організацій, у правоосвітніх заходах загально-

державного, регіонального,
місцевого рівнів, спілкуються з відомими науковцями та
висококваліфікованими фахівцями-практиками, залучаються до правоосвітнього
процесу в університеті, а викладачі - працюють з обдарованою учнівською молоддю (обласні тури учнівських
олімпіад з основ правознавства, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії
наук України).
До управління правовиховним процесом та безпосереднього проведення
правороз’яснювальної роботи, повідомив С. І. Поляков, залучені профспілкова
організація, заступники деканів факультетів з виховної
роботи, понад 500 кураторів
академічних груп, активісти
студентського самоврядування. Ради, комісії, гуманітарні і творчі об’єднання,
клуби за інтересами у своїй
діяльності намагаються вирішувати проблеми правового виховання комплексно і
системно, у взаємозв’язку із

Ми – з класичного університету. Дніпропетровський національний: час, події,
люди. //За заг. редакцією проф. М. В. Полякова. – 2-е видання, доповнене. Перероблене. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту
– 2008. – 148 с.
У книзі вміщено матеріали про працівників одного з провідних вищих навчальних
закладів України. Несхожі ці люди - професори та наукові співробітники, викладачі
й наставники підрозділів і скромний допоміжний персонал. Об’єднує й ріднить їх одне: спільною долею для всіх став Дніпропетровський національний університет.
«Ми пишаємося тим, що працюємо плічо-пліч із такими людьми», - пише ректор,
проф. М. В. Поляков.
Для широкого кола читачів.

завданнями підвищення загальної культури студента.
З 2007 р. в університеті
функціонує Юридична клініка, яка також, як повідомив
доповідач, виконує правоосвітні та правовиховні завдання. Її консультантами виступають студенти-юристи, які
у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів
надають правову допомогу
населенню. Велику частку
серед відвідувачів клініки
складають співробітники університету.
Проте, зауважив С. І. Поляков, у навчальній роботі
через відсутність типової
прог рами дисципліни „Правознавство” мають місце
неузгодженість робочих навчальних прог рам кафедр,
недостатнє забезпечення
навчальними посібниками,
методичними рекомендаціями тощо. На сьогодні вже
застаріла і потребує суттєвого оновлення програма
„Правова освіта молоді”.
Не використовується у повній мірі потенціал Юридичної клініки, яка може ви-

Ректору Дніпропетровського
національного університету М. В. Полякову
Вельмишановний Миколо Вікторовичу!
Дозвольте привітати Вас і в Вашій особі всіх співробітників Дніпропетровського національного університету від імені очолюваного мною колективу Посольства КНР в Україні
з Новим роком і Різдвом Христовим.
Вища освіта в Україні має фундаментальну базу, завжди була і залишається високоякісною, переважає могутній потенціал в
науково-дослідницькій роботі. В Україні налагоджена розвинута і розгалужена система
освіти, яка визнана світовим освітнім простором. Готується чимало національних та
іноземних фахівців, які багато роблять для
розвитку освіти, науки і техніки.
В останні роки відносини між Китаєм та
Україною, у тому числі у сфері освіти й культури, зміцнюються і динамічно розвиваються. Приблизно 10 тисяч китайських громадян
навчаються в різних українських навчальних
закладах і користуються увагою і турботою.
Я щиро сподіваюся на Вашу доброзичливість до них і надалі задля створення зручних умов навчання і проживання, забезпечення безпеки.
Я впевнений, що традиційний зв’язок
дружби та взаємовигідного співробітництва
і в майбутньому буде розвиватися й зміцнюватися на благо наших країн.
Користуючись нагодою, бажаю Вам і всім
співробітникам міцного здоров’я, творчих
успіхів, благополуччя.
З глибокою повагою
Надзвичайний і Повноважний Посол
Китайської Народної Республіки в Україні
ЧЖОУ ЛІ.

конувати координуючі функції у правовиховній роботі.
Взявши цю інформацію
в.о. декана С. І. Полякова до
відома, Вчена рада університету доручила кафедрам
юридичного факультету до 1
січня 2010 року підготувати
до друку для студентів неюридичних спеціальностей
університету
навчальний
посібник (конспект лекцій)
із дисципліни «Правознавство».
Центру гуманітарних проблем освіти ДНУ та юридичному факультету визначено
завдання узагальнити практику правовиховної роботи
в університеті і підготувати нову редакцію програми
«Правова освіта молоді».
Юридичній клініці рекомендовано забезпечувати
координацію всіх напрямків правовиховної та правороз’яснювальної роботи в
університеті, передбачити
підготовку і реалізацію відповідних заходів у плані роботи у 2009 р.
Я. СТЕПОВА.

Ректора ДНУ, проф. М.В.
Полякова обрали членомкореспондентом Міжнародної академії астронавтики.
Диплом Миколі Вікторовичу вручив на засіданні
Вченої ради університету
віце-президент цієї академії, академік НАНУ, Генеральний конструктор - Генеральний директор ДП «КБ
«Південне», Герой України,
випускник і почесний доктор
нашого університету С. М.
Конюхов.
Станіслав Миколайович
привітав
ректора і сказав членам Ученої ради,
що до Міжнародної академії астронавтики з України
входять 26 найвидатніших у
цій галузі вчених.
Т. СОБКА.

2 стор.
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НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ДНУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – 90 РОКІВ

Дніпропетровськ. Вулиця Шевченка, 59. Перший
поверх і підвал - тут розміщувалася бібліотека університету до 1974 року.
За книжками завжди стояла велика черга, аж до
їдальні по вулиці Карла
Лібкнехта, що викликало
здивування у перехожих:
«За чим черга?»
(Внизу) у читальному залі бібліотеки університету.
50-і роки минулого століття.
Фото архівні.
НА ЗНІМКАХ: ветерани
праці наукової бібліотеки
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара (зліва
направо) Ганна Григорівна
СОБОЛЄВА, Самуїл Якович МУШКІН, Валерія Іванівна САМІНСЬКА, Світлана Василівна КУБИШКІНА.
У них
найбільший стаж
роботи - по сорок і більше
років. Любов до обраної
професії, високий професіоналізм, велика відповідальність - така характеристика цих людей.
Фото архівні.

Наукова бібліотека ДНУ заснована одночасно з університетом
на базі книгозбірні Катеринославських вищих жіночих курсів
з невеликим фондом в 1000 примірників.
У 20-і РОКИ бібліотека поповнилася книжковими колекціями
місцевих навчальних закладів, зокрема найстарішої в Російській
імперії Першої Катеринославської
чоловічої гімназії, яка напередодні Жовтневої революції налічувала
майже 16 тисяч томів. У її фондах
були наукові видання XVIII - XIX
ст. з філософії, історії, природознавства, енциклопедії, словники,
художня література мовами оригіналу. До нашого часу зберігаються
280 томів з печаткою народного
училища, яке було основою гімназії.
Особливо значною була частина бібліотеки князя Г. Потьомкіна,
придбана спеціально для майбутнього Катеринославського університету.
Джерелом поповнення бібліотеки, крім навчальних закладів, були
зібрання Вченої архівної комісії,
Гоголівського просвітницького то-

вариства, Народного університету
ім. Караваєва та приватні колекції.
Фонди швидко поповнювалися
новими виданнями. У 1936 р. тут
налічувалося 145693 примірники,
а перед війною – 261799. Працювали відділи наукової, навчальної та
іноземної літератури.
На жаль, дві третини фондів забрала війна. У період нацистської
окупації у Дніпропетровську діяла
робоча група оперативного штабу
Розенберга, яка відбирала найцінніші наукові видання, раритети і
персональні колекції для вивезення
в Німеччину.
Наша бібліотека була визначена
як стратегічна.
ТИСЯЧІ КНИГ просто зникли,
партійну літературу палили німецькі солдати наприкінці 1942 р.
Від грабіжників бібліотеку, як
могли, рятували співробітники університету. Щоб книги не приваблювали грабіжників, бібліотекарі Зінаїда Михайлівна Фаррет, Марія
Іванівна Попова, головний бухгалтер Сергій Сергійович Палєєв зривали обкладинки і титульні листи, а

- Що зроблено адміністративно-господарською частиною в 2007-2008 н.р.?
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.
Разом із фірмами «Дніпроелітбуд» та ЗАТ
«Дніпроінвестбуд» виконували роботи по добудовуванню блоку лекційних аудиторій: монтували метало-пластикові вікна, систему опалення, прокладали сантехнічні та електричні
мережі, здійснювали облицювальні роботи.
Освоєно приблизно 1,7 млн. грн.
За кошти, які виділило Міністерство освіти і науки України, фірма «Дніпроінвестбуд»
монтувала кабельні та телефонні мережі,
облаштовували фасад, благоустроювали
територію – виконали роботи приблизно на
1,72 млн. грн.
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТНІ РОБОТИ.
Відремонтовано їдальню корпусу № 1 (на
це витрачено 502,7 тис. грн. спецкоштів). Та
ще 532,7 тис. грн. спонсорських коштів, які
залишилися завдяки економії при проведенні капітального ремонту навчального корпусу № 1.
За рахунок коштів облдержадміністрації
(2,3 млн. грн.) ремонтуємо оранжерею Ботанічного саду.
100 тис. грн. централізованих надходжень з
МОНУ витрачено на виготовлення проектнокошторисної документації для капітального
ремонту гуртожитків № 6 та № 7 (підготовка до
Євро-2012; нам планують виділити по 9 млн.
грн. на ремонт кожного гуртожитка).

потім, врешті-решт, усі книги з різних корпусів зібрали в двох кімнатах корпусу № 2 (пр. К. Маркса, 36).
ВІДРОДЖЕННЯ нашої бібліотеки розпочалося після визволення
міста від окупантів і повернення з
евакуації університету.
Дві великі кімнати в корпусі
№ 2, заповнені від підлоги до стелі
книгами, і побачила Галя Золотухіна (Соболєва), яка 17 січня 1944
року, залишивши шкільну парту,
прийшла сюди працювати, аби допомогти хворій матері прогодувати
сім’ю. Ні стелажів, ні стільців, ні
столів. У штаті бібліотеки – шість
працівників. Вони розбирали завали книг – брали на облік, систематизували за галузями знань, готували до використання в навчальному
процесі.
Директором бібліотеки був тоді завідувач кафедри української
мови Василь Семенович Ващенко, ректором університету - щойно
прибулий із фронту доцент В.М.
Полежаєв. Як військова людина він
звернувся до всіх співробітників із
закликом-наказом збирати все, що

Виконувалися ремонтні роботи в навчальних корпусах №№ 3, 3а, 4, 6, 9 та в гуртожитках №№ 2, 3, 5.
СТАН ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВА ДНУ.
Кабельні лінії живлення електроенергією
корпусів та гуртожитків експлуатуються здебільшого 28-50 років, хоча їх слід замінювати
через 17 років.
В аварійному стані кабелі до централізованої котельні «Акваріуму» та до Палацу
студентів.
Стан електромереж у гуртожитках у критичному стані через те, що вони не розраховані на зростання споживання електроенергії
(кількість електрообладнання у гуртожитках:
комп’ютерів – 1282, ноутбуків – 192, холодильників – 1169, СВЧ-печей – 238, телевізорів – 227, музичних центрів – 100, електрочайників – 748, електричних скороварок – 92,
ксероксів, принтерів – 17). Через таке велике
навантаження плавиться електропроводка,
виходять із ладу захисні системи. АГЧ університету розробило «Програму енергозберігаючих заходів на 2008-2012 роки».
У 2009 році необхідно провести поточний
ремонт системи електропостачання в гуртожитках №№ 1, 2, 6, 7, перш за все на коридорах і в кімнатах.
ГУРТОЖИТКИ - ЦЕ ОСОБЛИВА ТЕМА!
На балансі університету - 7 студентських
гуртожитків на 3541 місце. На 20 листопада
2008 р. тут мешкали 3864 студенти.

може знадобитися університету. У
зруйнованих будинках знаходили
меблі, дошки, фанеру, з яких „клепали” стелажі для книжок. У дворі корпусу № 2 зберігся флігель, у
ньому виділили три кімнати для
читального залу. Читальний зал заповнили студенти, які вступили на
перший курс, та фронтовики, які
продовжували навчання, серед них
- Герой Радянського Союзу В. П.
Юбкін, О. М. Шиловський, В. М.
Туркін, В. І. Моссаковський.
Г. Г. Соболєва пройшла шлях
від рядового бібліотекаря до завідувача відділу наукової літератури.
Уже матір’ю трьох дітей закінчила
вечірню середню школу і Харківський бібліотечний інститут. Галина Григорівна досконально освоїла
всі ділянки бібліотечної роботи і
допомагала новим співробітникам
оволодіти бібліотечною професією.
Її вихованцями були Н. М. Лючкова, В. О. Гескіна, О. Е. Крамаренко, які пізніше очолили бібліотеки
міста.
ПРО 40-і РОКИ минулого століття Г. Г. Соболєва згадує так: „При-

Вперше за багато років нам вдалося подавати гарячу воду з 8 вересня.Але є проблеми з укомплектуванням гуртожитків м’яким
та твердим інвентарем: студенти привозять
здому ліжка, матраци, подушки. У гуртожитках не вистачає 1507 матраців, 2116 подушок, 1344 стільці.
Необхідно терміново розпочати капітальний ремонт гуртожитків №2 та №5. Інженерні системи каналізації та водопостачання,
кухні, санвузли, душові кімнати мають жахливий вигляд і не відповідають поняттю нормального рівня побуту.
СП ОРТИ ВНО - ОЗД ОРОВЧИЙ
ТАБ ІР
«СОСНОВИЙ БІР».
Це територія в 14 га землі, є рукотворне
озеро. Є багато труднощів з переоформленням землі, але найбільшою проблемою є постачання якісної питної води зі скважини за 5
км від табору. Водомережа не наша. Павлоградський машинобудівний завод її фактично покинув, ми її ремонтуємо, приводимо в
робочий стан.
Прошу деканів факультетів уже зараз готуватися до ремонту закріплених будиночків, звичайно ж, разом із підрозділами АГЧ.
ПОРЯДОК НАВОДИМО ВСІ РАЗОМ!
Територію студентського містечка, як правило, допомагають впорядковувати студенти, абітурієнти (протягом десятиденної практики), проводимо в університеті Дні довкілля, «чисті четверги» тощо.

міщення бібліотеки не опалювалося, теплого одягу ні в студентів,
ні в співробітників не вистачало,
зігрівалися біля „чугунки”. А їсти
на добу мали лише 400 грамів хліба...”
Крім роботи в бібліотеці, відбудовували зруйновані приміщення,
відвідували поранених у госпіталях, вночі охороняли навчальний
корпус. Одне таке чергування Г. Г.
Соболєва й досі забути не може.
Чергувала вона з бібліотекарем
З.М. Кузнецовою. З настанням темряви з’явилися неждані гості – пацюки. Усю ніч бібліотекарі просиділи на столі спиною одна до одної,
відбиваючись палицями від пацюків і холодіючи від страху.
Г. Г. Соболєва відпрацювала в
університетській бібліотеці 40 років, як і С. Я. Мушкін, історик за
освітою, людина з енциклопедичним складом пам’яті. Самуїлу Яковичу доручили працювати з рідкісним дореволюційним фондом та
складати бібліографічні картотеки,
систематизувати нові надходження. Як бібліограф він орієнтував-

Протягом трьох років найактивнішими і
найстараннішими у підготовці своєї матеріальної бази до нового навчального року є
економічний, біолого-екологічний та хімічний факультети.
На жаль, першокурсники не всіх факультетів відпрацьовують абітурієнтську практику
на благо університету.
ЗАВДАННЯ НА 2009 РІК.
Це – капітальне будівництво блоку лекційних аудиторій, капітальний ремонт оранжереї та теплиць Ботанічного саду, навчальних
корпусів та гуртожитків (яких саме, визначимося з бюджетно-фінансовою комісією),
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (реконструкцію) навчального корпусу № 2 у зв’язку з аварійним станом будівлі (як альтернативний
варіант – пошук інвесторів для будівництва
нового навчального корпусу) та підготовка
проектно-кошторисної документації для капітального ремонту гуртожитків № 6 і № 7.
Друге - підтримання всіх систем у робочому стані, особливу увагу слід звернути на роботу котелень.
Третє - реалізувати план заходів з енергозбереження в підрозділах ДНУ.
Четверте - виховна робота зі студентами
щодо збереження аудиторного фонду, майна, раціонального використання води, електроенергії і газу.

2 лютого 2009 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ДНУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – 90 РОКІВ

ся в усіх галузях знань, прекрасно
знав довідково-пошуковий апарат,
був незамінним консультантом для
науковців, аспірантів і студентів,
які шукали необхідну літературу
для написання наукових і творчих
робіт. Він міг підказати читачеві не
тільки, в якій літературі є необхідна інформація, а й у якій бібліотеці
є ця література.
Одного разу Самуїл Якович сказав: „Коли я піду, замість мене працюватимуть троє”. Ні, не троє, зараз
його роботу виконують п’ятеро.
Я ПРИЙШЛА працювати в бібліотеку у 1960-му. Бібліотека тоді
розташовувалася на вулиці Шевченка, 59. Директор Н. А. Гайворонська дуже прискіпливо перевіряла мої знання, розпитувала, де я
працювала, чому після закінчення
інституту відпрацювала лише один
рік, яка родина, чи маю житло. Я
потім зрозуміла, що Ніна Андріївна
дуже любила бібліотеку, і їй було
небайдуже, хто працюватиме з книгами. Її девіз – „Ми – для читачів, а
не читачі – для нас”. А ще: „Читач
завжди правий”.
Ніна Андріївна очолила бібліотеку за рекомендацією обкому комсомолу. Директором відпрацювала
35 років.
Мені спершу дісталася тимчасова (вакансій не було) робота в читальному залі. Я вперше потрапила у великий колектив. Завідувачка
читального залу Любов Дмитрівна
Нікодимова, бібліотекарі Зінаїда
Миколаївна Кузнецова, Софія Григорівна Грозовська в солідному віці. Височезні 10-поличні стелажі,
заповнені книгами і журналами.
Проводилась інвентаризація фонду: книги знімали з полиць, називали інвентарні номери, автора,
назву і ставили на місце. „На висоті” працювала я, як наймолодша.
НЕЗВАЖАЮЧИ на всілякі негаразди, бібліотекар З. М. Кузнецова
завжди була в гуморі. Не можу забути, як під час обслуговування читачів вона часто змінювала їх прізвища. Наприклад, читач Півненко
замовив книгу, а Зінаїда Миколаївна приносить її і викликає: „Петушков!”, і всі читачі вмирають зо
сміху.

У СІЧНІ 1961 року бібліотека
одержала додаткові посади, і Ніна Андріївна Гайворонська запропонувала мені посаду старшого
бібліотекаря у відділ навчальної
літератури. Відділ обслуговував
студентів усіх факультетів і курсів.
Фонд універсальний за змістом:
крім підручників, наукова, художня і науково-популярна література,
журнали.
Перше знайомство з колегами.
Всі в окулярах, в чорних халатах,
зустріли привітно. Елла Емануїлівна Вассерман – з окулярами на
кінчику носа, з червоним олівцем
в кишені. Белла Йосипівна Журавська погано чула і перепитувала
студентів, що їм треба, їй голосно
повторювали колеги. Варвара Мефодіївна Костенко – в хустинці,
в тапочках і теплих шкарпетках.
Перші дні роботи – це жах перед
невідомими запитами читачів, які
замовляли „Цубербіллера”, „Фіхтенгольця”, „Волькенштейна”. Що
воно таке і на якій поличці лежить?
Варвара Мефодіївна спокійно, неквапливо підводиться, веде мене
до полиць і показує систему розстановки – де вища математика, фізика і т. д.
За браком місця на полицях сотні
книг стояли на підлозі, прив’язані
мотузками до дерев’яних стелажів.
Підручники розподіляли за талонами – читачі стояли вздовж вулиці К. Лібкнехта аж до приміщення
їдальні, що викликало здивування у перехожих: „За чим черга?”
У 60-і роки студенти одержували
комплект підручників з 10-15 примірників.
Валютне фінансування на придбання зарубіжних видань одержували з Москви. З 1939 по 1992 рр.
надходив обов’язковий примірник
наукових книг, виданих на терені
СРСР.
ПОТЯГ ДО КНИГ був надзвичайний. За новинками літератури
записувалися в чергу. Збірки поезії
Є. Євтушенка, Р. Рождественського,
Б. Ахмадуліної, Ю. Друніної користувалися великим попитом. Кожна
публікація В. Аксьонова, Ю. Трифонова, І. Грекової, Є. Гуцала, О. Гончара, В. Шукшина, Ю. Бондарева,
О. Солженіцина викликала жваві

дискусії. Читачі відкривали світ
невідомих раніше Е.-М. Ремарка,
Е. Тріоле, С. Моема, Е. Хемінгуея,
А. Хейлі.
У 60-70-і РОКИ штат бібліотеки
поповнився молодими спеціалістами, які пізніше стали керівниками
відділів. Це – Ніна Йосипівна Таркановська, Ніна Петрівна Сумська,
Зінаїда Гаврилівна Литвиненко,
Ірина Валентинівна Бері, Маргарита Еміліївна Марченковська, Олександра Петрівна Мостова, Ніла
Петрівна Новак, Тетяна Вікторівна
Гребеник, Белла Яківна Стесіна.
З 1960 року до цих днів працює
в бібліотеці ветеран праці Людмила
Ілларіонівна Радченко. Працювала
в усіх відділах, досконало знає технологію обслуговування читачів.
Сьогодні вона – комендант бібліотечного корпусу.
Валерія Іванівна Самінська рідкісну професію бібліографа освоювала під керівництвом С. Я. Мушкіна з 1958 року. Закінчила наш
філологічний факультет. Створювала картотеку з філології, консультувала читачів, проводила заняття
зі студентами з основ бібліографії,
виступала в студентських групах з
оглядами літератури про творчість
письменників, науковців, педагогів. Декілька років була профоргом
бібліотеки, членом комітету народного контролю університету, відмінник освіти. Зараз – завідувач довідково-бібліографічного відділу.
Поряд з нею майже двадцять років працювала головним бібліографом Людмила Давидівна Чорна, історик за фахом, знавець історичної
літератури, гідна наступниця Самуїла Яковича Мушкіна.
ПРОТЯГОМ усієї історії бібліотеки на її колектив випадали великі випробування – підтоплення
підвальних книгосховищ (тільки в
1957 році їх було три), ртутне забруднення і демеркуризація силами
бібліотекарів (в 1970 р.), пожежа в
одному з приміщень, де розташовувалася частина фондів („лазняпральня”), загроза пограбування
приміщень на вул. Шевченка, 59,
численні переселення в різні приміщення, непристосовані до роботи – усе це негативно впливало на
стан фондів і призводило до великих втрат.

Тепер наукова бібліотека розміщується в одному з найкрасивіших корпусів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

1974 РОКУ, взимку, бібліотека
переселяється в корпус № 2, де їй
відведено триярусне книгосховище, перший і цокольний поверхи та
чотири кімнати на другому поверсі.
Умови для роботи досить пристойні, але бібліотечні фонди зростали і
потребували нових площ.
1978 РІК. Закладено фундамент
нового корпусу наукової бібліотеки ДДУ.
У 1989 РОЦІ розпочинається
нова сторінка в житті бібліотеки.
Семиповерхова споруда прикрасила студентське містечко, і двомільйонний фонд за рекордний термін
– шість місяців! – переміщено з
пр. К. Маркса, 36 на вул. Казакова, 8. Це був дійсно екзамен для
колективу бібліотеки. По живому
ланцюжку з рук в руки, без ліфтів
і вантажопідйомників, 116 тисяч
пачок подано на всі поверхи і розміщено на полицях. У цокольних
приміщеннях ще продовжувалися
зварювальні роботи, монтувалися
стелажі і обладнання, встановлювалися грати на вікна, а книги вже
були на поверхах.
Першими приймали читачів відділи іноземної й художньої літератури. До початку навчального року
упорядковані фонди читальних залів і навчальні бібліотеки.
Величезне навантаження по перебазуванню бібліотеки припало
на колектив, у якому були люди
старшого покоління і молодь. Жод-

ного „конвейєра” не пройшло без
співробітників: Лариси Іванівни
Ткач, Олександри Петрівни Мостової, Тетяни Степанівни Іванової,
Валентини Андріївни Мартинової,
Белли Яківни Стесіної, Алли Ульянівни Шаталової, Сергія Георгійовича Лукошкова, Людмили Миколаївни Лучки, Марії Костянтинівни
Фесенко, Зої Микитівни Верещак,
Галини Іванівни Малишко, Валентини Федорівни Шев’якової та ін.
Допомагали студенти й аспіранти.
Мрія про сучасну бібліотеку збулася!
ЗАРАЗ наукова бібліотека ДНУ –
одна з найбільших серед бібліотек
вищих навчальних закладів Придніпров’я. Затишні читальні зали,
прекрасний зимовий сад, комп’ютерний зал з доступом в мережу
Інтернет, постійно діючі виставки
книг, фотоконкурси, мистецькі заходи, зустрічі з письменниками і
науковцями. Бібліотека створює
електронні каталоги, електронні
картотеки, впроваджує нові інформаційні технології. Надбані за
багато років і збережені книжкові багатства в кількості 2 млн. 167
тис. примірників відкриті тисячам
читачів (не тільки нашого університету) для розвитку науки, освіти
і культури.
С. КУБИШКІНА,
директор наукової бібліотеки ДНУ, заслужений працівник
культури України.

ЗАСНОВНИКУ БОТАНІЧНОГО САДУ

Завідувач кафедри фізіології рослин, д.б.н., проф.
О. В. РЕЙНГАРД.
За його ініціативи і під
його керівництвом у 1933
році створено Ботанічний
сад університету. Олександр Володимирович був і
першим його директором.
Ботсад - науково-дослідний підрозділ ДНУ, він оголошений заповідною територією і перебуває під захистом держави.
Сьогодні тут можна ознайомитися з багатьма представниками рослинного
світу земної кулі, в т. ч. занесеними до Червоної книги Європи й України. Така
екзотична природна окраса
обласного центру надихає
романтиків на поезію.
Фото М. КАВУНА.

За заповітом професора О. В. Рейнгарда поховано в
Ботанічному саду, недалеко від оранжереї. Стоїть ось
такий невеличкий пам’ятник - гранітне деревце з обрубаними гілками і табличка на ньому.

10-й ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТСЬКИХ
ТА МОЛОДІЖНИХ ТЕАТРІВ “ТЕАТРАЛЬНА СЕСІЯ”

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

На кафедрі безпеки життєдіяльності
відбулася зустріч випускників.
Спочатку випускники привітали своїх улюблених викладачів: С. П. Фоміна, А. Г. Шишацького, В. Т. Агапову, Г. А. Кроїк, В. І. Довгаля, О. В. Долженкову, В. П. Добрелю, О. В.
Золотько, Ю. М. Мелікаєва, О. Г. Петляка, Л. О.
Дорганову, І. В. Ходурську, В. П. Романенка,
І. С. Козєєва, Т. В. Садову, завідувача лабораторії О. С. Горського.
Після вступного слова завідувача кафедри
БЖД, д.т.н., професора С. П. Фоміна представники груп випускників різних років К. Коробка,
Д. Бут, Ю. Іванова, Ю. Піцик, О. Рибалкіна, К.
Шмакова, О. Шевченко, Н. Хлуткова обмінялися промовами з кураторами та викладачами.
З анкет, які заповнили колишні студенти,
всі дізналися, що переважна більшість випускників працюють за спеціальністю. Ре-

шта, діяльність яких не пов’язана з вирішенням екологічних проблем, активно втілюють
у життя ідеї безпечної життєдіяльності.
Наші випускники отримали таку потужну
комплексну фізтехівську підготовку, що не
мають проблем у будь-якій сфері діяльності,
і їх із задоволенням беруть на роботу.
Під оплески присутніх викладачі кафедри
виконали Гімн інженерів-екологів (слова і
музика Гімну к.т.н., доц. В. П. Добрелі).
Учасники зустрічі були приємно вражені,
коли довідалися, що про повсякденне життя
рідної кафедри вони можуть дізнатися з сайту за адресою www.eco.dp.ua.
Випускники та викладачі кафедри хочуть
зробити такі зустрічі традиційними.
В. РОМАНЕНКО,
ст. викладач кафедри
безпеки життєдіяльності.

У ювілейному фестивалі студентських та молодіжних театрів “Театральна сесія2008” взяли участь дванадцять колективів України, Росії та Молдови.
Протягом п‘яти днів йшли вистави у переповненій великій залі Палацу студентів. На сцені
були представлені найрізноманітніші жанри: від драми до водевілю, від трагедії до комедії.
ДНУ представляв народний театр-студія “Маски”, який одержав Дипломи у номінаціях
“Глядацькі симпатії”, “Краща режисура”, “Краща жіноча роль”, “Краще музичне оформлення”.
Інші колективи теж не залишилися без призів. За традицією режисерське журі присуджує
Дипломи у дванадцяти професійних номінаціях.
Фестиваль “Театральна сесія” запровадив Дніпропетровський національний університет.
Проходить він за підтримки міської ради.
З кожним роком кількість охочих взяти участь у фестивалі збільшується. Цього разу приїхали кілька театрів-дебютантів із Києва, Донецька та Кременчука.
А господар свята, народний театр-студія “Маски” ДНУ, чекає на нове поповнення акторського складу, щоб і в 2009-му виступити на студентському фестивалі достойно.
І. ТРАХТ,
головний режисер Палацу культури студентів ДНУ ім. О. Гончара,
заслужений працівник культури України.

ЗАПРОШУЄМО

Шановні студенти
денної форми навчання ДНУ!
Запрошуємо Вас до санаторіюпрофілакторію (на базі гуртожитку №2 за адресою пр. Гагаріна,
38) для оздоровлення та лікування без відриву від навчання.
Ми забезпечимо Вас триразовим
повноцінним харчуванням (за необхідності – дієтичним).
Ми запропонуємо Вам:
● масаж оздоровчий, лікувальний, антицелюлітний;
● лікувальні ванни з морською
сіллю, ефірними маслами та хвойним екстрактом;
● парафіно-озокеритні аплікації;
● біорезонансну терапію в поєд-

нанні з магнітним та інфрачервоним випромінюванням;
● дарсонвалізацію (лікування
проблемної шкіри обличчя, укріплення волосся);
● різноманітні фізіотерапевтичні
процедури (УВЧ, інгаляції, кварц,
ультразвук тощо);
● вітамінотерапію;
● медикаментозну терапію;
● культорно-розважальні заходи
(відвідування театрів, кіно тощо).
Для студентів, що перебувають
на оздоровленні в санаторії-профілакторії ДНУ, планується:
● допомога стоматолога-терапевта;
● голкорефлексотерапія;

День відкритих дверей Дніпропетровський
національний університет імені Олеся Гончара
проводить 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 факультет), вул. Казакова, 24, корпус №17
ДНУ (біолого-екологічний факультет), просп. К.

● криотерапевтичний комплекс
для профілактики простудних захворювань, підвищення імунітету,
підтримання стійкого гомеостазу, в
лікуванні проблемної шкіри, целюліту, надмірної ваги та ін.;
● у разі необхідності - проведення повного лабораторного обстеження на базі кафедри лабораторної діагностики.
За одну зміну (21 – 24 календарні
дні) санаторій-профілакторій оздоровлює 50 осіб.
Про початок зміни Ви можете дізнатися з оголошень у навчальних
корпусах, гуртожитках або в профкомі ДНУ.
Для оформлення в санаторійпрофілакторій ДНУ необхідні:

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

заява (видає профком ДНУ: 1-й
корп., кім. 120);
квитанція про оплату (10% від
вартості путівки, для сиріт - безкоштовно);
санаторно-курортна карта (видає дільничний терапевт або профільний спеціаліст міської лікарні
№ 18 );
копії паспорта та ідентифікаційного коду.
Студенти, які зміцнили здоров’я в нашому профілакторії,
почуваються значно краще і легше справляються з навчальними
навантаженнями.
Л. КОЛОМІЙЧЕНКО,
головний лікар
санаторію-профілакторію ДНУ.

філології та мистецт 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).

Поштовий конверт, вимпел,
папка для паперів, пакет, ручка з
символікою ДНУ - усе це буде ще
не один рік чудовим подарунком
для гостей нашого університету.
Фото О. ПОЛІЩУКА.

загублений студентський
квиток НР №05063172, виданий на ім’я Подколзіної Лади
Юріївни;
загублений студентський
квиток НР №05064052, вида-

ний на ім’я Дегтяренко Аліни
Валеріївни;
загублений студентський
квиток НР №04496470, виданий на ім’я Луцик Мирослави
Андріївни;

загублену залікову книжку
№052077, видану на ім’я Милосердової Людмили Олександрівни;
загублений студентський
квиток НР №05986069, виданий Дніпропетровським національним університетом на

ім’я Гусак Олени Володимирівни;
загублений студентський
квиток НР №05986060, виданий Дніпропетровським національним університетом на
ім’я Бурцевої Дар’ї Олександрівни;

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ ПОСАД:
завідувача кафедри загального та російського мовознавства – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь доктора філологічних наук, вчене звання професора, досвід роботи у ВНЗ III – IV
рівнів акредитації не менше 10 років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри загального та
російського мовознавства – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата філологічних наук, вчене звання доцента, досвід роботи у ВНЗ III – IV
рівнів акредитації не менше 10 років, вільне володіння державною
мовою України),
асистента кафедри експериментальної фізики – 2 штатні одиниці
(повні ставки)
(вища освіта, закінчена аспірантура або магістратура за фахом,
досвід педагогічної роботи у ВНЗ III
– IV рівнів акредитації не менше 3
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри української літератури – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища філологічна освіта, науковий ступінь кандидата філологічних наук, досвід педагогічної роботи, вільне володіння державною
мовою України),
доцента факультету безперервної освіти – 1 штатна одиниця (0,5
ставки)
(науковий ступінь кандидата економічних наук, наявність педагогічного стажу, 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.

загублений студентський
квиток НР №05986272, виданий Дніпропетровським національним університетом на
ім’я Бабенко Юлії Вадимівни;
загублений студентський
квиток НР №05912631, виданий Дніпропетровським на-

ціональним університетом на
ім’я Коржа Дмитра Анатолійовича;
загублений
студентський
квиток НР №05913516, виданий Дніпропетровським національним університетом на ім’я
Буряк Катерини Андріївни.
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