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НАШІЙ  ГАЗЕТІ  ВИПОВНИЛОСЯ  75  РОКІВ

Це було у вересні 1953 року. Я читав 
курс політичної економії на історич-

ному факультеті. Під час перерви між лек-
ціями підійшов до стенду, де розміщува-

лася університетська газета «За передову 
науку» (так тоді вона називалася). «Наре-
шті, – подумав я, – збулося те, про що ми, 
студенти перших післявоєнних випусків, 
мріяли.»

Незнайомий мені викладач спитав, що 
я думаю про зміст номера. Я відгукнувся 
схвально. Потім він запитав, чи знаю я га-
зетну справу. «Ні», – відповів я. «Але цьо-
му можна навчитися», – сказав він і запро-
сив після занять зайти до редакції.

Редакція була в цьому ж корпусі (вул. 
Шевченка, 59). Масивні, оцинковані за-
лізним листом двері з табличкою (саме ці 
двері описав у своєму автобіографічному 
романі «Розбіг» випускник ДДУ Павло За-
гребельний). У мої студентські роки цю 
кімнату займав режимний відділ. 

Відчинивши двері, я опинився в досить 
просторому приміщенні з одним вікном. 
Тут стояли стелаж, невеликий сейф, чо-
тири невеликих столи, столик для друкар-
ської машинки і кілька різних стільців.

Розмова з редактором була короткою. 
Яків Дорофійович Мамонтов запитав, чи 
згоден я ввійти до складу редакції як йо-
го заступник. Я попросив часу для обдуму-
вання пропозиції.

Роздумував недовго. Через особли-
вості свого характеру, важливим 

елементом якого є, кажучи сучасною мо-

вою, інноваційна складова, тобто праг-
нення вирішувати складні нові проблеми, 
а також керуючись приказкою, що не свя-
ті горшки ліплять, я через два дні знову 
прийшов до Якова Дорофійовича. З того 
дня й розпочалася моя восьмирічна робо-
та в університетській газеті.

Газета «За передову науку» тоді була 
органом ректорату, партійного і проф-

спілкового комітетів та комітету комсомолу 
Дніпропетровського державного універси-
тету. Виходила спочатку на двох, а з 
1963-го – на чотирьох сторінках щотижня. 

Яків Дорофійович Мамонтов, який ре-
дагував газету у післявоєнні роки, був до-
свідченим редактором. Розпочинав сіль-
кором районної газети на Смоленщині, 
потім працював у районних, міських, об-
ласних газетах. До виконання обов’язків 
ставився дуже серйозно і навіть дещо пе-
дантично. Він вичитував усі матеріали, які 
надходили до редакції, сам відбирав ті з 
них, які йшли в черговий номер, особис-
то пильнував за набором тексту і коректу-
рою, обов’язково забирав додому ще сирі 
відтиски зверстаних сторінок, вичитував 
їх і, якщо знаходив помилки, знову їхав у 
друкарню…

Відповідальним секретарем працюва-
ла Майя Володимирівна Фідчунова. У її 
обов’язки входило широке коло питань: 
від роботи з кореспондентським активом 
і збирання матеріалів до макетування 
номера. Вона ж везла підписаний редак-
тором макет у друкарню, виконувала всі 
функції, пов’язані з випуском газети. І все 
це якимось дивним чином вона поєднува-
ла з обов’язками матері трьох дітей і на-
писанням оповідань для журналу «Малят-
ко». 

Літературним працівником редакції у 
той період працював аспірант кафедри 
української літератури Фелікс Білецький. 
Він готував до друку матеріали, які над-
ходили від кореспондентів, а часто й сам 
писав.

Заступник редактора, яким тоді був я, 
по суті, виконував функції дублера редак-
тора, допомагав йому, а за необхідності, 
заміщав його. Одночасно я освоював нову 
для мене роботу, вчився тонкощам газет-
ної справи.

Найактивнішою позаштатною співробіт-
ницею була Віра Олександрівна Шадура, 
викладач кафедри української мови, наш 
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Ми святкували піввіковий ювілей 
газети «За передову науку» і навіть не 
здогадувалися, скільки в наступні 25 
років відбудеться змін.

Це природно, що обличчя газети 
змінювалося, коли приходив но-

вий ректор чи редактор. Але воно карди-
нально змінилося, коли «орган ректорату, 
парткому, профкому, комітету комсомо-
лу» ми перереєстрували на «газету Дні-
пропетровського університету» і змінили 
назву на «Дніпропетровський універси-
тет» (її красиво написав на першій сто-
рінці випускник філологічного факульте-
ту Олексій Кочубей).

Змінили обсяг з двох сторінок до чоти-
рьох. Першу й четверту почали друкува-
ти у два кольори. Так краще!

Почали забувати принизливе слово 
«багатотиражка», бо воно тепер уже ніде 
не вживається. Закон про пресу в Украї-
ні зрівняв права всіх газет, незалежно від 
обсягу, і назвав їх усі однаково – друкова-
ні засоби інформації. І, ясна річ, редактор 

вузівської газети, згідно з Законом про 
пресу, має право на вільне одержання, ви-
користання і публікацію інформації.

Закон про пресу в Україні в 1997 році 
засвідчив також, що друковані засоби ін-
формації вільні від цензури, що не допус-
кається з боку посадових осіб державних 
органів чи установ вимога попереднього 
погодження чи заборона публікувати під-
готовлені редакцією матеріали до друку, 
якщо ті посадові особи не писали їх і не 
давали інтерв’ю.

Відбулися великі зміни і в полігра-
фії. Разом з усіма газетами в облас-

ному видавництві «Зоря» ми перейшли 
на комп’ютерний набір і верстку. А з 
2008-2009 н. р. здійснюємо набір і верстку 
в редакції газети «Дніпропетровський 
університет». Своєю роботою пишаємо-
ся: якість професіональна, не відрізняєть-
ся від обласного видавництва. Особливо 
привабливим вийшов номер на крейдяно-
му папері до 90-річчя університету.

По-сучасному організували й роз-
повсюдження. З 1997 року газета 

«Дніпропетровський університет» іде на 
обласну передплату, а з 2009-го – розмі-
щується на сайті ДНУ імені О. Гончара.

Усе це, звичайно, спонукає редак-
тора оновлювати масову роботу. 

Адже доручень писати до редакції, ана-
логічних колишнім комсомольським та 
партійним, не стало. Талановиті студенти 
перевантажені – намагаються здобути дві 
спеціальності. Про студентське самовря-
дування в університеті поки що пише теж 
тільки редактор газети «Дніпропетров-
ський університет». 

Справлятися у вирі подій допомагає до-
свід у районних і обласних газетах. Тіль-
ки й різниці, що в університеті маєш спра-
ву лише з інтелектуальною елітою, дуже 
талановитими людьми з вищою освітою і 
вищою кваліфікацією, дуже самовіддани-
ми своїй улюбленій роботі – викладаць-
кій і науковій. 

Але й такі, що люблять співпрацю з га-
зетою, є. Помічників для себе обираю з 
числа ентузіастів. Редакційний портфель 
порожнім не буває. Є матеріали різних 
жанрів, на різні теми. Художники і фото-
кори – теж позаштатні. Як правило, якщо 
людина вміє, від замовлення редактора не 
відмовляється. А якщо не вміє, вчиться. 
А в декого з дописувачів, наприклад, у 
проф. А. Г. Болебруха, вчуся й сама. До-
рожу кожним своїм помічником. Тому що 
в кожного з них свій оригінальний підхід 
до теми і свій спосіб відображення. Газе-
ту робимо разом.

 Найбільше запам’яталася мені робота 
задля газети Л. О. Сахна, К. С. Дуба, В. Ф. 
Коржа, М. О. Павлюсюка, С. Ф. Лягуши-
на, О. С. Поліщука, А. О. Афоніна, В. В. 
Богуцького – починаю називати і розумію, 
що називати треба ще дуже багатьох. 

 Моя опора – декани і завідувачі кафедр. 
Декани факультетів та їх заступники, 
професори В. Ф. Варгалюк, О. М. Кісельо-
ва, доценти В. О. Сясєв, В. П. Бондаренко, 
В. І. Сорокін та ін. до редакційної роботи 
залучають своїх студентів та аспірантів. 

В останні роки університет став ще 
більшим і різноманітнішим. Газета 

намагається відображати всю багатогран-
ну діяльність нашого навчального закла-
ду, всю розмаїтість студентського життя і 
внутрішнього світу великого й дружного 
колективу викладачів та студентів, їхні 
надії і сподівання.

«Газета накопичила багатий досвід 
змістового наповнення і привабливого 
зовнішнього оформлення», – відзначив 
в одному із своїх наказів ректор, проф. 
М. В. Поляков. «Наша газета – надійний 
організатор партнерських стосунків між 
студентами і професорами, між ректора-
том і колективом університету, між уні-
верситетом і громадськістю регіону, краї-
ни упродовж усієї історії» – це теж витяг з 
наказу ректора, проф. М. В. Полякова.

А я хочу сказати, що редакцію завжди 
підтримував ректорат, тому що особисто 
ректор задає тон сприятливого ставлення 
до газети. Ректор і проректори дають ін-
формацію, підказують теми, концепцію 
видання.

Завжди було так, кожного року ректор і 
голова профкому вітає редакцію і її поза-
штатний актив з Днем преси, а тепер – з 
Днем журналіста. Грамоти, подарунки, 
премії – увага ректора й профкому, без-
сумнівно, активізує студентів і виклада-
чів до співпраці з газетою.

Є безліч варіантів, як краще подати 
текст. Але одне правило ми зали-

шаємо вічним: писати про університет з 
любов’ю, а про студентів – як про своїх 
дітей. Тому, як свідчать відгуки, читачам 
подобаються добрий і оптимістичний 
тон, толерантність газети, утвердження в 
ній атмосфери успіху, гарне поліграфічне 
оформлення шпальт, можливо, навіть і те, 
що майже не стало критики. Реакція на 
публікації в газеті є орієнтиром у нашій 
роботі. Таким чином ми втримали рівень 
однієї з найкращих вузівських газет Дні-
пропетровщини!

Були номери, що особливо виділялися. 
Це, мабуть, масивний тираж до Прези-
дентських виборів, випуски до приїзду в 
університет Президента України, нашо-
го випускника Л. Д. Кучми, ювілейні но-
мери.

Чи була ініціатива газети? Напевне, ре-
монт першого корпусу та ліфту, заміна зі-
псованих столів і стільців на нові – це в 
якійсь мірі реакція ректорату і на крити-
ку газети занедбаного корпусу.

Нині стало доброю традицією сві-
жий номер нашого часопису пе-

редати до органів влади, подарувати сто-
личному чи закордонному навчальним за-
кладам. З інших університетів приїздять 
учені і заходять до редакції за газетою. 
Тому що газета – це джерело об’єктивної 
інформації.

 Т. СОБКА, редактор газети «Дніпропетровський університет»:
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стиліст і перекладач з російської мови. А 
переклади іноземних матеріалів, які іно-
ді використовували в газеті, допомагали 
робити викладачі відповідних кафедр, се-
ред яких найактивнішою була Лідія Яківна 
Фрусіна.

Кореспондентська мережа універси-
тетської газети була в ті роки числен-

ною й активною. Згідно з рішенням коміте-
ту комсомолу на кожному факультеті був 
постійний кореспондент, який виконував 
цю роботу як комсомольське доручення. 
У його обов’язки входили підготовка і зби-
рання матеріалів, які відображали життя 
факультетського колективу. Імена їх, на 
жаль, не збереглися в пам’яті, але я твер-
до пам’ятаю, що завдяки їх успішній діяль-
ності редакційний портфель рідко коли 
був порожнім.

Більшість громадських кореспонден-
тів брали участь у роботі редакції не з 
обов’язку, а за покликом душі, виражаю-
чи цим властиві всім інтелігентним людям 
любов і повагу до друкованого слова. Це 
проф. В. С. Ващенко, викл. Л. Я. Потьом-
кіна та К. А. Охомуш, студенти О. Капто, 
М. Кіпа, незмінний і безвідмовний фотоко-
респондент (всі з філологічного факульте-

ту), аспіранти-біологи А. Травлєєв і Л. Апос-
толов, геологи П. Огнєв та Я. Шаєвич, істо-
рики В. Грибанов та А. Димар… 

Ректор Г. Б. Мельников і проректори С. М. 
Бровко та М. І. Алхімов не тільки оператив-
но забезпечували нас інформаційним ма-
теріалом, а й виступали зі статтями.

Передові статті, інформацію про партій-
ні і профспілкові конференції, нариси та 
ін. писали редакційні працівники. 

Постійно треба було пам’ятати про іс-
нування суворої, уїдливої цензури. 

Наприклад, ми не мали права згадувати 
про фізико-технічний факультет, офіційні 
назви й адреси закладів та підприємств, з 
якими співпрацював університет. 

Запам’ятався один курйозний випадок. 
Під час літніх канікул група викладачів і 
співробітників геолого-географічного фа-
культету здійснила похід на шлюпках за 
маршрутом Дніпропетровськ–Запоріжжя. 
До спорудження греблі Дніпрогесу тут бу-
ли знамениті Дніпровські пороги, через які 
відважні лоцмани проводили  в старовину 
річні судна. Учасники походу відзначили 
цей факт у своєму нарисі до газети, не за-
бувши при цьому перерахувати й назвати 
всі 12 порогів та вказати їх місце розташу-

вання. Цензор, користуючись службовими 
інструкціями, безжально викреслив цю 
частину нарису, і сторінку довелося пере-
верстувати.

Коротко про організаторську функцію 
газети. З ініціативи редакції регуляр-

но проводився огляд-конкурс факультет-
ських стіннівок. Традиційними лідерами 
були стіннівки фізико-технічного (редак-
тор В. Лобанов) та геолого-географічного 
(редактор Я. Шаєвич) факультетів.

Серйозну підтримку газета «За передо-
ву науку» надавала авторам-початківцям. 
У «Літературній сторінці», якій відводили 
третю, а часто – четверту сторінки, пуб-
лікували твори В. Сологуба, В. Коржа, 
К. Чернишова, С. Бурлакова, І. Пуппо, 
О. Сахна, які згодом стали професійними 
літераторами.

За станом здоров’я Я. Д. Мамонтов зму-
шений був у 1956 р. залишити пост редак-
тора. На цю посаду призначили виклада-
ча філфаку І. Бондаренка. У нього зовсім 
не було досвіду газетної роботи, тому ко-
жен свій крок він звіряв із думкою секре-
таря парткому. Це його й підвело. За під-
казкою тодішнього секретаря парткому він 
опублікував статтю, у якій очорнив двох 

газети «За передову науку»:

НАШІЙ  ГАЗЕТІ  ВИПОВНИЛОСЯ  75  РОКІВ

Доцент кафедри україн-
ської мови І. Ю. ШАШКІН 
«стояв біля витоків журна-
лістської спеціальності в 
Дніпропетровському універ-
ситеті» («ДУ» №№21-22 за 
2007 рік).

Ми, студенти українсько-
го й російського відділень, 
складали першу групу спе-
ціалізації «Журналістика». 
І. Ю. Шашкін був нашим ку-
ратором, організовував для 
нас лекції, семінарські за-
няття, практики в газетах і на 
радіо. Закоханий у журналіс-
тику, сам журналіст-практик, 
він дуже щиро розповідав 
нам, що це найкраща, хоч і 
дуже нелегка, професія. Нас 
легко було переконувати, бо 
майже всі ми ще в шкільні ро-
ки дописували до газет. Нас 
захоплювала перспектива, 
газетярі, з якими ми працю-
вали,  і наш Іван Юхимович, 
стрункий, з планками воєн-
них нагород на піджаку, за-
вжди усміхнений і доброзич-
ливий.

КАФЕДРА  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  І  ГАЗЕТА  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ»

Доцент М. П. СІРИЙ проводив 
заняття цікаво, а ми, студенти, 
почувалися з ним комфортно. 
Здавалося, педагогіка – його по-
кликання. Але яким же було моє 
здивування, коли  я зрозуміла, 
що газетярську справу Микола 
Павлович любить не менше, а, 
може, й більше, ніж викладацьку.

Якщо під руку потрапля-
ла яка-небудь газета, хоч 
би міська, обласна чи яка 
інша, він тут же розгортав 
її і починав не просто уваж-
но читати, а аналізувати за 
всіма правилами досвідче-
ного журналіста. «Це вже 
стало моєю потребою. І не 
хочу цього, а воно само со-
бою так виходить», – бува-
ло пояснював мені Микола 
Павлович. Колишній відпо-
відальний секретар універ-
ситетської багатотиражки, 
він радів, коли поруч – за-
цікавлений слухач і розмір-
ковував уголос. Я уважно 
вслухалася в деталі, що 
якби оцей знімок поставити 
сюди, а отой – туди, а за-
головок – отак, і таки, зре-
штою, погоджувалася: ва-
ріант Миколи Павловича, 
безумовно, вдаліший.

Професор Дмитро Харитоно-
вич  БАРАННИК – мій Учитель,  
колега і друг газети «Дніпропе-
тровський університет».  Розпо-
чинав вести рубрику «Як ми го-
воримо?» і з задоволенням  готу-

вав матеріали на інші 
теми: до Дня Перемоги  
чи до ювілею універси-
тету.

Філологія була його 
пристрастю. Із проблем 
мови електронних і пи-
семних форм масової 
комунікації академік 
АН вищої школи Ук-
раїни створив наукову 
школу.  Багато працю-
вав для науки. Але не 
було випадку, щоб у 
якусь мить через вели-
ку зайнятість Дмитро 
Харитонович відмо-
вився поспілкуватися  
задля газети стільки, 
скільки було потрібно.

Професор Микола Пили-
пович КОЛОМІЄЦЬ належав 
до небагатьох авторів газети 
«Дніпропетровський універ-
ситет»,  який писав більш ніж  

зразково: чітка думка, 
логічний виклад, ви-
разна лексика, калігра-
фічний почерк, писав із 
першого разу без жод-
ного виправлення і пе-
реписування.

Перестала цьому ди-
вуватися, коли дізнала-
ся, що Микола Пилипо-
вич – учень професора 
В. С. Ващенка (до війни 
в  Україні  разом із В. С. 
Ващенком  було чотири 
професори-україністи). 
Професор М. П. Коломі-
єць відомий як лексико-
граф, автор словників.

Доцент Микола Савелійович 
КОВАЛЬЧУК – це школа академі-
ка Д. Х. Баранника. 

Усе життя, крім трьох обов’яз-
кових років відпрацювання у се-
редній школі за направленням 
після закінчення університету, 
Микола Савелійович поруч із 

своїм наставником на фа-
культеті. Вони схожі не 
тільки почерком роботи, 
а навіть голосом і темпом 
мовлення.

Згодом молодший за-
мінив старшого на посаді 
завідувача кафедри, а в 
науці так і продовжує ви-
вчати мову засобів масової 
інформації. Відколи ж не 
стало Дмитра Харитонови-
ча, за двох старається для 
газети «Дніпропетровський 
університет».

З Миколою Савелійови-
чем можна порадитися не 
тільки як із фахівцем-мов-
ником, а й як із досвідче-
ним читачем, щирою й по-
рядною людиною, він і на-
пише, й організує.

Т. СОБКА, 
редактор газети 

«Дніпропетровський 
університет».

За рядками рядки (аж рябіє в очах!)
Мерехтять у буденному вирі…
В тих друковано-стислих рядках
Оживає любов  наша, радість і віра.

К. ДУБ, доцент.

шанованих викладачів-філологів. Спочат-
ку звільнили невдаху редактора, а згодом 
– і секретаря парткому Щербака. 

Так у 1958 р. я став спочатку в.о. ре-
дактора, а через кілька місяців – ре-

дактором. Змінився склад редакції. За-
ступником редактора став Ю. М. Колотій, 
замість Ф. М. Білецького – Л. О. Сахно, 
звільнилася М. В. Фідчунова.

Значну допомогу мені, початківцю, на-
давали тодішні секретарі парткому М. Ф. 
Носовський, а особливо Ф. А. Ярмиш, який 
у свій час редагував газету у Дрогобичі.

«За передову науку» була однією з кра-
щих серед газет навчальних закладів Дні-
пропетровська. Хоча, звичайно, трапляли-
ся й сірі за формою і слабкі з точки зору 
актуальності номери, але були й зразкові. 
Вони зараз і згадуються. У кінці 50-их рр. 
минулого століття у вищій школі створю-
валися студентські будівельні загони. Два 
такі загони було створено і в нас. Їх робо-
ту висвітлювала газета «За передову на-
уку». Про будзагін на Новокриворізькому 
гірничо-збагачувальному комбінаті я 
і Л. О. Сахно випустили два номери. Про 
будзагін, який працював на цілинних зем-
лях Західноказахстанської області, два 
номери випустив Ю. М. Колотій. Нашу ініці-
ативу підтримала навіть «Комсомольська 
правда»! 

У 1961 р. я передав редакторські спра-
ви своєму заступнику Ю. М. Колотію. 

Роботу залишав із неприхованим жалем, 
але треба було терміново розпочинати пи-
сати кандидатську дисертацію. 

За 75 років газета «Дніпропетровський 
університет» відобразила шлях станов-
лення і розквіту одного з найстаріших 
навчальних закладів України.

Бажаємо, щоб і в майбутньому кожна 
сторінка була актуальною, очікуваною і 
важливою.

Правління обласної організації 
Національної спілки журналістів 

України.

* * *
75 років, три чверті століття… Для 

газети – це досить солідний вік. Але 
«Дніпропетровський університет» – все 
одно видання юне, оскільки пише про сту-
дентів і для студентів. І в цьому ми, ва-
ші однолітки-вечірнянці, вам по-доброму 
заздримо.

А що побажати? Передусім – гострого 
пера, зіркого погляду і вірних друзів. Не-
хай «Дніпропетровський університет» 
завжди буде об’єктивним літописцем 

свого славного навчального закладу, збері-
гає і примножує традиції, впевнено кро-
кує в майбутнє.

З ювілеєм, друзі!
Журналісти 

«Днепра вечернего».

* * *
Найціннішою пам’яттю про студент-

ські роки випускникам Дніпропетровсько-
го національного університету імені Оле-
ся Гончара залишаються вирізки перших 

публікацій у своїй газеті. Письменники, 
історики, філологи, журналісти, геогра-
фи, інші молоді фахівці розпочинають 
професійну майстерність на скромних 
шпальтах університетського часопису. 
Хай так буде й надалі! Газеті «Дніпро-
петровський університет» – потужного 
творчого потенціалу, гострого пера, щи-
рих сердець!

Редакція газети 
«Вісник Національного гірничого 

університету».

ПРИВІТАННЯ  НА  АДРЕСУ  ЮВІЛЯРА




