Газета виходить із вересня 1934 року.

26 травня 2010 року.

№5 (2863)

ТЕЛЕТАЙП НОВИН
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

РЕЙТИНГ:
ХТО ДАЄ ШАНС
НА ВИСОКУ ЗАРПЛАТУ

РАЗОМ З ІНСТИТУТОМ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ДНУ
ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАНУ
ім. О. ГОНЧАРА –

Директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Національної академії наук України, академік Ю. С.
ШЕМШУЧЕНКО та ректор Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара, проф. М. В. ПОЛЯКОВ.

відувач кафедри адміністративного та
митного права Академії митної служби
України, д.ю.н. Д. В. Приймаченко.
Доповідачі зазначили, що через
особливості Придніпровського регіону
перспективним напрямом наукових досліджень є розробка космічного права,
питань захисту прав споживача та інтелектуальної власності, реформування судової системи, йшлося також про
необхідність видання збірника праць
першого декана юридичного факультету нашого університету, проф. В. Ф.
Тарановського та популярної правової
літератури для населення.
З Інститутом держави і права ім.
В. М. Корецького Дніпропетровський
національний університеті імені Олеся
Гончара пов’язує не тільки плідна співпраця з підготовки Міжнародних конференцій, у цьому Інституті наші правознавці найчастіше захищають дисертації. За це ректор, проф. М. В. Поляков
вручив академіку Ю. С. Шемшученку
медаль «За вірну службу ДНУ».
О. СОКОЛЕНКО,
завідувач кафедри
адміністративного і кримінального
права;
С. ПОЛЯКОВ,
декан юридичного факультету.

Учетверте ми провели в нашому
університеті Міжнародну конференцію «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного права» разом
з Інститутом держави і права імені
В. М. Корецького Національної академії наук України. Цього разу науковий
форум присвячувався 120-річчю від
дня народження В. М. Корецького,
уродженця Дніпропетровська.
Про високий рівень конференції свідчить не тільки велика кількість учасників
(146 заявок і статей, які ввійшли у збірник), а й те, що серед учасників – видатні науковці з усіх регіонів України та закордонні гості. На пленарному засіданні,
яке відкрив ректор, проф. М. В. Поляков,
виступили директор Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького, академік
Ю. С. Шемшученко, завідувач відділу
історико-правових досліджень цього Інституту, проф. І. Б. Усенко, президент
видавничої організації «Юрінком Інтер»,
к.ю.н. В. С. Ковальський, директор науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності, д.ю.н., член-кор Академії правознавчих наук О. П. Орлюк, за-

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

РОБОТУ ПРОФКОМУ ОЦІНЕНО ЗАДОВІЛЬНО.
ГОЛОВОЮ ЗНОВУ ОБРАНО О. Л. ТУПИЦЮ
Відбулася звітно-виборна конференція профспілкової організації університету.
Делегати заслухали звіти про
роботу профкому та ревізійної комісії протягом 2005-2010 р. р. В обговоренні взя ли участь завідувач
лабораторії Шилов Є. А., зав. методичног о кабінету Центру гумані-

тарних п роблем освіти Архіреєва
В. О, голова ради ветеранів Гладуш
В. А., викл адач кафедри фізв ихован н я та сп орт у Шев чен ко
В. В., голова студентського самоврядув ання Таібов О., декан історичног о факультету Світленко
С. І., заст упник директора Палацу студентів Пузирей Н. В., рек-

ОБЛАСНА ШКІЛЬНА ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ

ШУКАЄМО С ВОГО
АБІТУРІЄНТА
У навчально-виховному комплексі №148 відбулася обласна олімпіада з фізики для школярів
8-11 класів.
Складали завдання для тригодинного теоретичного туру і керували перевіркою робіт викладачі факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем С. Б. Григор’єв, С. П. Юдін, О. В. Гулов,
М. П. Дергачов, С. Ф. Лягушин, А. М. Овруцький,
асистували студенти.
Експериментальний тур – найбільш захоплюючий
– організували члени журі, співробітники університету Д. О. Куліков, В. С. Каземір, О. М. Коптєва,
О. Н. Смойловський, І. Уваров, І. Бормотова. Восьмикласники намагалися з’ясувати, чи плаватиме
наша картопля у Червоному або Мертвому морях,
дев’ятикласники за допомогою мультиметрів вивчали лампи розжарювання і відкривали причину їх
перегоряння в момент включення. Учні 10-го класу
проводили досліди з туалетним папером, вивчаючи
його мікроструктуру за капілярними явищами і, нарешті, найдосвідченіші олімпійці досліджували рельєф поверхні власної парти за допомогою металевої кульки і секундоміра.
Після закінчення олімпіади старшокласники отримали буклети факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем ДНУ ім. О. Гончара.
О. ОРЛЯНСЬКИЙ,
завідувач кафедри теоретичної фізики,
голова журі обласної олімпіади для школярів.

тор Поляков М. В., голова обкому
профспілки Бєлікова Г. В. Вони
г ов орили п ро роботу п рофспі лки, зокрема п ро роботу зі студентами, виховну робот у серед
студентів, роботу серед ветеранів, сп ортив но-масову і культурно-масову робот у, охорону праці, співп рацю проф сп ілки з адмі-

ністрацією університету та ін.
Одног олосно делегати конференції визнали роботу профкому за
звітний період задовільною й обрали головою нового складу профкому Тупицю О. Л.
С. КОЗОРОГ,
заступник голови профкому
університету.

ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВІ ВИДАННЯ
Галина Леонідівна Гальперн передала в дарунок нашому університету наукову бібліотеку свого покійного чоловіка.
Це книжки, які Віктор Веніамінович, випускник

фізичного факультету, збирав усе своє життя.
Зараз вони зайняли гідне місце серед фондів
наукової бібліотеки університету.
О. ОКУНЬ.

НА 7-ому МІСЦІ
Серед 46-и кращих українських вищих навчальних закладів, за оцінками роботодавців, ДНУ
ім. О. Гончара – на сьомому місці. Такий рейтинг
нещодавно оприлюднив
тижневик «Гроші».
Як і в попередні роки,
«Гроші» оцінювали чотири категорії випускників: економістів, юристів, гуманітаріїв і «технарів». Було ск ладено
чо т ир и с пи с к и ви щ и х
навчальних закладів. В
один ввійшли навчальні
заклади, які випускають
е ко н омі с т і в, у д ру ги й
– юристів, у третій – гуманіта ріїв, у четвертий
– представників технічних спеціальностей. Ці
списки розіс лали прові дн им р обото давц ям,
які наймають фахівців
цих спеціальностей, і
попросили їх поставити
оцінки від «0» до «10».
При цьому «0» означав:
«Випускника цього навчального закладу я б не
взяв на роботу», а «10»:
«Взяв би і, можливо, на
вищу зарплату, ніж середня на ринку для молодого фахівця».
Оцінки, одержані навчальним закладом як
джерелом певного профілю, додавалися. Залежно від набраної суми
балів навчальний заклад і одержував місце
в рейтингу з тієї чи іншої
спеціальності.
(За інформацією
на сайті WWW.dengi.ua).

ВІТАЄМО!

ЗА ВІРНУ СЛУЖБУ - МЕДАЛЬ

Академіку Академії наук вищої школи України та
Міжнародної академії наук
вищої школи, заслуженому
діячу науки і техніки України професору В. З. Грищаку
– сімдесят.
Близько тридцяти з них після закінчення фізтеху та ас-

пірантури він віддав своєму
університет у. Кандидатську
дисертацію захистив достроково. Працював доцентом кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій,
деканом мехмату і новоствореного факультету прикладної математики. Здобув на-

уковий ступінь доктора технічних наук і вчений ступінь
професора. За його керівництва науково-дослідницькою
лабораторією результати досліджень були впроваджені в
розрахункову практику конструкторського бюро «Пів денне». У 1993 році Віктора

Захаровича Грищака запросив Запорізький державний
університет на посаду проректора.
У зв’язку з ювілеєм ректор, проф. М. В. Поляков
вручив колезі медаль «За
вірну службу ДНУ».
Я. СТЕПОВА.

ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ РАЗ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ
Двадцять другий раз став
чемпіоном України зі стрибків у воду викладач кафедри
фізичного виховання і спорту ДНУ ім. О. Гончара Ю. В.
Шляхов.
Свою першу перемогу чем-

піон одержав у восьмилітньому віці на чемпіонаті Дніпропетров ської обл асті серед
дітей. Чемпіоном України зі
стрибків у воду серед дорослих спортсмен став у 14 років. Тоді він став майстром

спорту і членом чоловічої
збірної країни. За дві золоті
медалі на Чемпіонаті у Стамбулі і золоту медаль у синхронних стрибках із триметрового трампліна на Кубку Європейських чемпіонатів йому

присвоєно звання майстра
спорту міжнародного класу.
З а ра з Юр і й Ві к т ор о в ич
– член Олімп ійської збірної
України.
(За інформацією М. ЖУК
(ІА «Час»).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

2 стор.

НА ЗУСТРІЧІ СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER

ПРО РОЗ ШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
С ТУДЕНТС ЬКОГО С АМОВРЯДУВАННЯ
Відбулася зустріч студентського
активу з керівництвом університету, присвячена розширенню повноважень органів студентського самоврядування.
Ректор, проф. М. В. Поляков розповів
про сьогодення університету, підкреслив високий рейтинг ДНУ ім. О. Гончара
і попит роботодавців на наших випускників. Він схвалив ініціативу студентства щодо наведення порядку в Ботанічному саду, подякував за активну
участь у проведенні днів довкілля.
Перший проректор, проф. О. О. Кочубей прокоментував зміни до Закону України „Про вищу освіту” у частині
здійснення студентського самоврядування.

Відповідно до Закону у складі Вченої ради квота складає 10%; лише за
узгодженням із радою студентів адміністрація прийматиме рішення щодо
студентських містечок та гуртожитків,
про відрахування, переведення й поновлення на навчання студентів, про
поселення й виселення їх із гуртожитку, про призначення заступника декана
і проректора, які відповідають за роботу зі студентами; на фінансування студентського самоврядування виділяється не менше 0,5% коштів спецфонду
закладу.
У ході зустрічі керівники університетських служб відповіли на запитання
студентів. Більшість із них стосувалися
нарахування й виплати стипендії, ре-

монту й умов проживання в гуртожитках, отримання матеріальної допомоги
та ін.
Підсумок зустрічі підбив проректор
із науково-педагогічної роботи у сфері
гуманітарної освіти та виховання молоді, проф. В. В. Іваненко: «Формула
подальшого розвитку студентського
самоврядування полягає в поєднанні
великої активності студентів та досвіду
ректорату, у знаходженні спільних точок дотику. Ми – партнери у здійсненні
головної місії освіти – підготовці нової,
якісної генерації кадрів, тож повинні діяти разом”.
(За інформацією на сайті ДНУ
ім. О. Гончара).

НА МІСЬКОМУ
ФЕСТИВАЛІ
«НА КРИЛАХ КОХАННЯ»

П’ЯТЕРО
УЧАСНИКІВ – НАШІ

Студенти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Фото О. ПОЛІЩУКА.

П’ятеро із вісімнадцяти
учасників міського фестивалю «На крилах кохання»
– це наші студентки: Яна
Парова, Ольга Лящевська,
Вікторія Деркач, Анастасія
Авдєєва, Вікторія Лелеко.
Фестиваль, народжений з
ініціативи творчої групи Палацу студентів, підтриманий
комітетом у справах сім’ї та
молоді Жовтневої у місті Дніпропетровську ради, відбувся вже всьоме до Дня закоханих. У Палаці студентів ДНУ
ім. О. Гончара до цього свята
знову лунали пісні про найкрасивіше почуття, а учасники пісенного форуму отримали призи та подарунки.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

ВІДЗНАЧИЛИ ДРУГУ РІЧНИЦЮ

ПАМ ЯТІ П. З АГРЕБЕЛЬНОГО
Студенти-філологи відвідали аудиторію імені П. А. Загребельного, уважно оглянули всі експонати і зупинилися біля фото, яке завжди викликає в
них особливий душевний трепет: закохана пара вже стареньких людей.
Вони познайомилися, коли навчалися
в нашому університеті. Елла Михайлівна для Павла Архиповича все життя була не тільки вірною супутницею,
а й незмінною музою, щирою порадницею, першим читачем і критиком.

…Біля портрета патріарха української
літератури – букет квітів, протягом усього заходу горить свічка. Присутні переглянули фільм «Далекий, як зоря, близький, як промінь сонця», знятий ще за
життя письменника, а потім – фільм про
ІІ Всеукраїнську наукову конференцію
філологів «П. А. Загребельний: рецепція
та інтерпретація творчості», яка відбулася минулого року у ДНУ ім. О. Гончара.
Проф. Н. І. Заверталюк розповіла про
П. Загребельного і шістдесятників, як

Павло Архипович два роки редагував газету «Літературна Україна». Ліричним акцентом став виступ з авторським есе четвертокурсниці Анни Євтушенко про таїни
вічного кохання письменника й незбагненну мить його зародження. Фінальним
акордом прозвучав вірш Віктора Коржа
«Планета Павла Загребельного» у виконанні третьокурсника Євгенія Назаренка.
Ю. КУПІЧ, студентка гр. УУ-06-1;
Т. СОБКА, редактор газети
«Дніпропетровський університет».

ДЕЯКІ ПІДСУМКИ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОТЯГОМ 1999-2009 р. р.

КРОКИ ПО СТ У ПУ
Відкрито фізико-математичний ліцей; створено факультети: соціально-гуманітарний, економічний, фізики, електроніки і
комп’ютерних систем, факультет біології, екології і медицини,
української й іноземної філології
та мистецтвознавства; центри
заочної та вечірньої форми навчання, післядипломної освіти,
довузівської підготовки.
l Відкрито філію ДНУ ім. О. Гончара в м. Баку.
l Створено регіональний центр
моніторингу освіти, регіональний
центр дистанційної освіти, регіональний дистанційний центр учнівських та студентських олімпіад.
l Структурними підрозділами
ДНУ стали коледжі: педагогічний,
ракетно-космічного машинобудування, машинобудівний, економіки
та бізнесу, промисловий (м. Жовті
Води).
l Створено центри: науковокультурний українсько-польський,
українсько-німецьких досліджень,

історії та розвитку української мови та ін.
l У навчальному процесі розпочато впровадження вимог Болонського процесу :
– впроваджена двоциклова система підготовки «бакалавр» – «магістр» («спеціаліст»);
– розроблено Положення про
кредитно-модульну систему ДНУ
ім. О. Гончара;
– уведена система кредитів в організації навчального процесу;
– запроваджена європейська кредитно-трансферна система оцінювання академічної успішності.
l Для забезпечення якості надання освітніх послуг розроблена внутрішня система контролю якості:
– проведено атестацію всіх кафедр університету на відповідність
вимогам МОН України при ліцензуванні та акредитації напрямів і спеціальностей, за результатами якої
проведено структурні зміни (оптимізовано кількість кафедр);
– уведена тестова форма дер-

жавних іспитів та фахових випробувань при вступі на навчання за
освітньо-професійними програмамами «спеціаліст» – «магістр».
l У рамках виконання міжнародних грантів та двосторонніх угод
із закордонними вищими навчальними закладами Німеччини, Італії,
Польщі та Іспанії ведеться робота
щодо забезпечення і супроводу
мобільності студентів та викладачів.
l Відкрита 21 нова спеціальність: дизайн, міжнародна економіка, прикладне матеріалознавство,
інтелектуальні системи прийняття рішень, економічна статистика, філософія, видавнича справа,
апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення, міжнародні
відносини, переклад, маркетинг,
архівознавство, лабораторна діагностика, дефектологія, технологія
харчування, археологія, фізіологія,
реклама і зв’язки з громадськістю,
педагогіка вищої школи, гідрометеорологія, системний аналіз.
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* * *
Стипендію міської ради у
першому семестрі 2009/2010
н. р. отримували Ольга Новак
(гр. ХФ-06-2), Ганна Нікітіна
(гр. УФ-07-1), Олеся Костеленко (гр. ІІ-07-3), Надія Родкіна (гр. УД-06-1), Анастасія
Величко (гр. СР-06), Ірина
Чичкан (гр. ЕІ-06-1).
* * *
Стипендію Жовтневої районної у місті ради у першому семестрі ц. н. р. отримували Станіслав Капралов
(гр. ЗФ-06-1) та Анна Шишигіна (гр. УУ-06-3).
* * *
Стипендію Президента України у другому семестрі
2009/2010 н. р. одержують
Антон Литовченко (гр. К Л09м), Олег Коваленко (г р.
ММ-07-3), Катерина Грищенко (гр. ІІ-06-2), Оксана Баштанник (гр. СП-06-2).
* * *
Стипендію імені М. С. Грушевського після зимової сесії виборола Ольга Новак
(гр. ХФ-06-2).
* * *
Стипендію імені Олеся
Гончара зараз має Марі я
Бурдастих (гр. УУ-06-4).
* * *
Стипендія імені В. М. Чорновола в цьому семестрі – в
Анастасії Федченко (гр. ЗЖ07-1).
* * *
Обласна іменна стипендія
весь навчальний рік – в Алли
Путрі (гр. ЮП-07-4).
* * *
Стипендію міської ради у
другому семестрі виділено
Ії Новицькій (гр. ДС-06-1), Віталію Богданову (гр. ЕП-061), Олесі Костеленко (гр. ІІ07-3), Ганні Нікітіній (гр. УФ-

07-1), Анастасії Величко (гр.
СР-06), Сергію Медведєву
(гр. ТН-07-1).
* * *
Стипендію Жовтневої районної у місті ради призначено Дар’ї Кузьменко (г р.
ЗФ-09с) та Денису Дорошенку (гр. ПМ-09м).
* * *
Стипендію Вченої ради університету на другий
семестр ц. н. р. призначено Ганні Судзиловській (гр.
УУ-07-3), Анастасії Калашніковій (гр. УК-07-1), Аліні
Кривцун (гр. УА-06-4), Діані
Баценковій (гр. УК-06-2), Валентині Галушко (гр. ІІ-06-2),
Анні Рій (гр. СР-06-1), Дар’ї
Бородіній (гр. СЦ-07-1), Юлії
Орлянській (гр. ТА-06-2),
Наталії Жезловій (гр. ТЗ09с), Олександру Балдіну
(гр. ТП- 06-1), Олександру
Пономаренку (г р. ТД- 09м),
Катерині Протасовій (гр. ВВ06-2), Алісі Байді (гр. ВЗ-061), Наталії Маньковській (гр.
ЖЗ-09м), Ользі Вільголенко
(гр. ЗВ-07-1), Юлії Антибурі (гр. ДФ-06-1), Ользі Мінчук (гр. ЮП-06-4), Анастасії
Карловій (гр. ЕП-06-1), Ірині
Чичкан (гр. ЕІ-06-2), Олені
Баранник (гр. ЕС-06-1), Ігорю Процю (гр. КТ-09м), Дмитру Сидорову (гр. КР-09м),
Дмитру Чернетченку (гр. КА09м), Ярославу Федьку (гр.
А-06-1), Сергію Третьякову
(г р. ХФ-07-2), Галині Крупській (гр. ББ-06-2), Катерині
Полохіній (гр. БХ-06-6), Анні
Кондратьєвій (гр. БЕ-06-7),
Катерині Зінов’євій (гр. ГІ06-1), Павлу Книшу (гр. МХ07-1), Анні Скляренко (гр.
ММ-06-2), Ксенії Шумельчик
(гр. ПМ-07-1), Олені Ракіті
(гр. ПМ-07-1).

НА МІСЬКІЙ ПЕРШОСТІ З ШАХІВ

ПЕРШЕ І ТРЕТЄ МІС ЦЯ
Успішно виступили наші шахісти на першості міста серед студентів: одна команда зайняла перше місце, друга
– третє.
За це ректор, проф. М. В. Поляков відзначив Грамотами
Сергія Войнова, Дар’ю Орлянську, Павла Тимошенка (факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем), Сергія
Коваленка (механіко-математичний факультет), Марію Маргачову (фізико-технічний факультет), Володимира Сабаніна
(факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства), Костянтина Тимошенка (факультет прикладної математики) та Марицю Цирульник (історичний факультет).
Чемпіонат відбувся в шаховому клубі імені академіка В. І.
Моссаковського.
О. ХМЕЛЬНИКОВ,
голова шахового клубу.

l Створено 17 нових навчальних
лабораторій, серед яких: міжкафедральна лабораторія термічних методів стерилізації, навчально-наукова лабораторія дистанційного
моніторингу довкілля та геоінформаційних технологій, лабораторія
сучасних технологій навчання іноземним мовам, навчальна лабораторія з етнографії України, ресурсний центр підготовки магістрів,
клінічна лабораторна діагностика,
навчальна лабораторія харчових
технологій.
l Створено студентське самоврядування, воно є одним із кращих серед вищих навчальних закладів Дніпропетровщини.
l Впроваджено в життя колективу низку власних інструктивно-регулятивних документів гуманітарно-виховного спрямування:
– Концепцію національно-громадянського виховання молоді в ДНУ
імені Олеся Гончара;
– Комплексну програму соціогуманітарної освіти молоді в ДНУ
імені Олеся Гончара;
– Кодекс честі та гідності студента ДНУ імені Олеся Гончара;
– Кодекс працівника ДНУ імені
Олеся Гончара;

– Концепцію формування ціннісних орієнтирів студента ДНУ імені
Олеся Гончара та ін.
l Зберегли й розвинули знані в
Україні та за кордоном наукові школи університету, широкий спектр
наукових досліджень за всіма пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки України. Обсяги фінансування наукових досліджень
за цей період зросли з 1,5 до 11
млн. грн.
l У 1998 році в університеті працювало 5 спеціалізованих вчених
рад із захисту докторських дисертацій за 14 спеціальностями та 3
спецради із захисту кандидатських
дисертацій за 9 спеціальностями.
У 2009 році працює 9 докторських
спецрад за 22 спеціальностями
та 5 кандидатських спецрад за 10
спеціальностями. За цей час відкрито кандидатську спецраду з
математичного аналізу, спецраду
з політології, якій у минулому році
надано статус докторської, спецраді з економіки надано статус докторської, відновлено кандидатську
спецраду з інформаційних технологій. Співробітники, докторанти,
аспіранти університету захистили
102 докторські та 583 кандидат-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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3 стор.
ВІДБУЛИСЯ
ГОНЧАРІВСЬКІ ЧИТАННЯ

З ОФІЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ У 2009 РОЦІ
l Підготовка докторів наук велася в докторантурі ДНУ ім. О. Гончара. На 1 січня
2010 року навчалося 15 докторантів (з них 7
цільовиків з інших навчальних закладів і 1 за
контрактом).
l 7 наших співробітників (Нікілєв О. Ф., Ващенко В. В. з історичного факультету, Стукало Н. В., Мешко Н. П. з факультету міжнародної економіки, О. Л. Тупиця з соціально-гуманітарного, Гнатушенко В. В. з факультету
фізики, електроніки та комп’ютерних систем,
Бутиріна М. В. з факультету систем та засобів масової комунікації) захистили докторські
дисертації. Цей показник трохи нижчий від
середнього за останні 12 років.
l В університеті працювали дев’ять спеціалізованих учених рад із захисту докторських
дисертацій з 22 спеціальностей та 5 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських
дисертацій за десятьма спеціальностями фізико-математичних, технічних, біологічних,
історичних, економічних, філософських, філологічних та політичних наук. У цих радах
захищено 71 кандидатську та дев’ять докторських дисертацій (у 2008 році відповідно 84
та 14). Найбільше було захистів із філологічних (29) та фізико-математичних (13) наук.
Незважаючи на зростання кількості докторів наук, лише 55 кафедр (з 99) зараз очолюють доктори наук, три – кандидати наук,
професори, решту – кандидати наук, доценти. Мало завідувачів-докторів наук на

факультеті міжнародної економіки, хімічному, економічному і особливо на факультеті
української й іноземної філології та мистецтвознавства.
l Аспірантів у нашому університеті навчалося 395 (з них 163 – заочники, 2 іноземці).
Восени зараховано ще 73 особи і, крім цього, 33 – на контрактній основі.
l 49 співробітників та випускників аспірантури ДНУ ім. О. Гончара захистили кандидатські дисертації (у 2008 році було 59 захистів).
Достроково або в строк захистили дисертації Расщупкіна М. С. (факультет фізики,
електроніки та комп’ютерних систем), Щолокова Г. В. (соціально-гуманітарний факультет), Панченко С. О. (факультет української
й іноземної філології та мистецтвознавства), Турбай Н. А. (механіко-математичний
факультет), Чаус Г. Г., Фали Л. І. (факультет
біології, екології і медицини), Шоріна А. Ю.
(факультет систем і засобів масової комунікації),Троценко О. В. (геолого-географічний
факультет), Криворучко О. В. (факультет
міжнародної економіки), Нямещук Г. С. (економічний факультет).
l 34 випускники аспірантури (53%) залишилися працювати в університеті.
l Одному нашому співробітнику присвоєно звання старшого наукового співробітника, двом – доцента, професора – жодному.
(З доповіді ректора, проф. М. В. Полякова
на засіданні Вченої ради університету).

«ВІН ІШОВ ЖИТТЯМ
І КРОКУВАВ ВІЙНОЮ»

В аудиторії, яка носить ім’я а кадеміка Олеся
Гончара, відбулися Гончарівські читання «Він
ішов жит тям і крокував війною», присвячені
92-ій річниці від дня народження славетного
українського митця, фронтовика і патріот а та
65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, організовані Центром вивчення творчості
О. Т. Гончара.
З доповіддю «Забути їх не можу я» виступила професор кафедри української літератури
Н. І. Заверталюк. «Забути їх не можу я» – це
слова Олеся Терентійовича про фронтових
побратимів – рядових героїв, з якими митець
ішов пліч-о-пліч, визволяючи Україну, Румунію, Чехо-Словаччину, Угорщину, Австрію.
Професор наголосила, що тема війни і перемоги, нерозривно пов’язана з патріотизмом

та красою вірності, ніколи не полишала Олеся Гончара. У романі «Прапороносці» автор
поетизує кожного рядового, возвеличуючи
їх щоденний героїзм. Тогочасна цензура і в
цьому вгледіла крамолу, оскільки в деяких
епізодах ішлося про відчайдушну сміливість
і героїзм штрафбату. Але навіть під тиском
митець не відмовився від цих слів. Н. І. Заверталюк залучила багатий матеріал про
фронтові дороги письменника – його спогади та щоденникові записи.
Про брата розповіла О. Т. Сова, яка після
війни залишилася йому єдиною рідною людиною, замінила сім’ю і створила умови для
праці.
Творча група студентів і викладачів факультету української й іноземної філології та
мистецтвознавства представила літературно-музичну композицію «Він ішов життям і
крокував війною», де за воєнною поезією та
щоденниковими записами митця відтворено
його фронтові шляхи до Перемоги, що пролягали через Будапешт, Прагу і Відень. Прозвучали уривки з «Щоденників», ілюстровані
слайдами, та сценічно втілені фрагменти роману «Прапороносці». Лунали пісні Великої
Вітчизняної війни.
Н. ГОРОДНЮК,
доцент кафедри
української літератури.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ: ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
ТА УНІВЕРСИТЕТУ м. ЛЕ-МАН (ФРАНЦІЯ)

Переговори з французькою делегацією.

У листопаді минулого
року Дн іпропетровський
націон альн ий університет імені Олеся Гончара
відвідала делегація Університету м. Ле-Ман: декан технічного факультету Мішель Пізеріл, його
заступник Рамдан Аіт та
про фесор факультету економіки, куратор Догово ру
подвійного диплому С ебастієн Менар.
Це була не перша наша зустріч. Відносини почалися в
лютому 2008-го, коли підписали Договір про співпрацю
між нашими університетами.
У жовтні 2008 року розробили Договір про подвійний
диплом магістра для студентів факультету міжнародної
економіки ДНУ імені О. Гончара. Цим Договором передбачається для випускників
факультету міжнародної економіки можливість отримати
диплом магістра Університету м. Ле-Ман. Частину дис-

ДЕЯКІ ПІДСУМКИ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОТЯГОМ 1999-2009 р. р.

КРОКИ ПО СТ У ПУ
ські дисертації. За звітний період у
спецрадах ДНУ ім. О. Гончара захищено 113 докторських, 780 кандидатських дисертацій.
l Співробітники, докторанти, аспіранти захистили 102 докторські
та 583 кандидатські дисертації.
l Учене звання професора отримали 78 співробітників університету, доцента – 252 та старшого наукового співробітника – 34.
l Учена рада ДНУ ім. О. Гончара присвоїла звання почесного
доктора Дніпропетровського національного університету 22 видатним українським та зарубіжним науковцям.
l Підготовлено і випущено 1093
аспіранти, у т. ч. із захистом – 426.
В університеті залишилося працювати 418. Підготовлено докторантів – 91 (захистився – 41).
l Для зарубіжних країн підготовлено 938 фахівців, 266 магістрів.
l ДНУ ім. О. Гончара відвідала
241 іноземна делегація.
l ДНУ ім. О. Гончара виграв 27

міжнародних проектів (із них – 12
ТЕМПУС-проектів), уклав 67 договорів про співпрацю у сфері обміну студентами та викладачами, виконання спільної наукової роботи,
культурного обміну з закордонними партнерами Німеччини, Франції, Великобританії, Швеції, Іспанії,
Італії, Польщі, Туреччини, Болгарії, Росії, Білорусі, Латвії, Бразилії,
США, Канади, КНР.
l Капітально відремонтовано
наукову бібліотеку, навчальні корпуси №1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, Палац студентів, частково відремонтовано
всі гуртожитки і навчальні корпуси,
Палац спорту; завершується будівництво блоку поточних аудиторій.
l Протягом десяти років стабільно здійснювалися надходження із
загального фонду державного бюджету для забезпечення всіх захищених державою статей видатків,
а саме: заробітну плату, стипендії,
утримання дітей-сиріт, комунальні
послуги, що забезпечило уникнення будь-якої заборгованості перед

студентами та працівниками університету.
l У 1999 р. за рахунок позабюджетних коштів працювало 50-75
викладачів, а сьогодні – майже
425.
l Навчальні аудиторії та службові приміщення обладнуються
новими меблями. Придбано більше двох тисяч комплектів комп’ютерної техніки та технічних засобів
навчання на суму 18355,0 тис. грн.
l Співробітникам надано в будинку по вулиці Казакова 4-а 61
квартиру і 32 квартири для повторного заселення.
l Оздоровлено за санаторно-курортними путівками і путівками на
базах відпочинку: співробітників і
їх дітей – 4763; студентів (санаторій-профілакторій, СОТ «Сосновий бір», Карпати) – 10981.
l Надано матеріальної допомоги:
– співробітникам більше 1 млн.
710 тис. грн.;
– студентам – 1 млн. 704 тис.
грн.

циплін, які студенти засвоїли
в ДНУ, французи згодні перезарахувати. За кордоном
треба буде вивчити тільки ті
предмети, які не вивчалися
в ДНУ. Перелік їх допоможе
скласти куратор від французького університету. Таким
чином, якщо французькі студенти долатимуть програму
магістра протягом двох років, то наші студенти можуть
отримати ступінь магістра
Університету Ле-Ман за рікпівтора.
Договір про подвійний диплом вступив у дію з 1 вересня 2009-го. Зараз у Франції навчається наша перша
студентка Марія Баклан. У
ДНУ імені О. Гончара дівчина
отримала диплом магістра
за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності», а у Франції вона
навчається за спеціальністю
«Мі жнародні ві днос ини».
«Марія дуже старанна, і я
впевнений, що вона успішно

l З метою соціальної підтримки
більше ніж 100 студентам-сиротам
організоване щоденне харчування
за рахунок прибутку торгово-промислового підприємства університету.
l До 1999 року в ДНУ працювало
4 відмінники освіти України, 4 заслужені діячі науки і техніки України, 8 заслужених працівників освіти України, 2 заслужені працівники
культури України, 17 співробітників
були нагороджені орденами та медалями.
Сьогодні в ДНУ імені Олеся Гончара працюють 97 співробітників,
нагороджених знаком «Відмінник
освіти України». Мають почесні
звання: «Заслужений діяч науки і
техніки України» – 34; «Заслужений працівник освіти України» – 36;
«Заслужений працівник культури
України» – 10; «Заслужений діяч
мистецтв України» – 1; «Заслужений журналіст України» – 2; «Заслужений економіст України» – 2;
«Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України» – 1; «Народний художник України» – 1.
l За цей час 2 співробітники стали лауреатами Державної премії
України, 3 – лауреатами премії ім.

впорається з програмою навчання», – сказав під час нашої зустрічі проф. Себастієн
Менар.
У січні ц. р. на навчання у
Францію поїхали ще дві студентки факультету міжнародної економіки.
Француз ькі кол ег и запропонували поширити дію
Договору й на такі факультети: прикладної математики, фізики, електроніки
та комп ’ютерних систем,
біології, екології та медицини й ін. Крім того, вони
зап ропонували нам подумати над проектом, згідно
з яким викладачі ДНУ імені
Олеся Гончара протягом місяця читатимуть для французьких студентів лекції та
проводитимуть семінарські
заняття.
Результатами переговорів
залишилися задоволеними
обидві сторони і це, безумовно, є запорукою поглиблення
наших відносин.
О. ДЖУСОВ,
завідувач кафедри
менеджменту, доцент.
Фото І. ДУБІНІНОЇ,
студентки гр. ВВ-06-1.

М. Янгеля НАН України, ще 38 нагороджені орденами й медалями.
l З 1 вересня 1998 р. започаткували присвоєння почесних звань:
«Заслужений професор ДНУ», «Заслужений викладач ДНУ», «Заслужений працівник ДНУ», «Заслужений науковий співробітник ДНУ», а
з 2008 р. – нагородження медаллю
«За вірну службу ДНУ». Сьогодні
93 співробітники мають ці почесні
звання, а 119 – нагороджені медаллю.
l За інтегрованими показниками науково-педагогічної діяльності
впродовж останніх років університет стабільно має один із найвищих
рейтингів серед вищих навчальних
закладів країни.
l Завдяки вагомим здобуткам
університет Указом Президента
України від 11 в ересня 2000 р.
отримав статус національного закладу освіти, а в 2008 році одержав
Почесну грамоту Кабінету міністрів
України.
(З кн. «М. В. Поляков, ректор ДНУ
ім. О. Гончара. Деякі підсумки роботи
(1999-2009) і завдання на майбутнє»).

Про завдання на майбутнє читайте в одному з наступних номерів газети.

ДО 50-річчя ВИПУСКУ
Якби котрійсь із наших
дівчат на курсі сказали, що
Сашко Овчаренко не гідний диплома випускника
філфаку, вона б обурилася, якщо б не прийняла це
за жарт. Однак так і сталося. Успішно провчившись
на українському відділенні всі п’ять років, він не
одержав диплома разом
із нами. Та про це не знав
майже ніхто: ми роз’їхалися за призначеннями і
гадки не мали, якого болю
завдано нашому Сашкові.
Не захистив?! Дипломну
роботу про творчість Тараса Шевченка?! Свого кумира?! Якого міг цитувати напам’ять сторінками?!..
А гарний він був! Волосся
чорне, як крило ворона, лице
смагляве. Карі, аж чорні очі.
Поводився тихо, врівноважено, тактовно. Але, попри
все те, була в ньому якась
відгородженість, щось він ніс
у собі глибоке, значуще. Чого
ми, сміхотливі, тоді не здатні
були ні відчути, ні оцінити.
Однак, якраз те, що він ніс у
собі, до чого дійшов своїм допитливим розумом, і треба було ретельно приховувати. Щоб
не потрапити на прискіпливий
гачок «компетентних органів»,
які ретельно стежили за тим,
хто вибивається із загальної
маси. Та ще й у незмінній українській вишиванці. Та ще й говорить з усіма і скрізь українською. Та ще й напам’ять знає
Шевченка. Та ще й докопується, чому в поемі скорочення і
що там було, за тими рядками
з крапок… Та якби ж тільки це,
а то захоплюється історични-

НАШ САШКО ОВЧАРЕНКО

ми постатями козацької України, подіями тих далеких часів!
Все! Націоналіст! (Може, навіть буржуазний…)
Після невдалої спроби захиститися, попри гіркі розчарування й обиду, Сашко
знайшов у собі сили поновити спробу через кілька років.
Та поневіряння не закінчилися. На жодній роботі не міг затриматися (а мав уже сім’ю!).
Школі не підійшов. Аякже, не
тільки не відмовився від вишиванки, а ще й справжні козацькі вуса завів! Душа його
палала – і вилилася у вірші,

які, знав, ніхто не надрукує. А
вони лилися нестримно. Аж
надто, коли переїхав до Боярки, що під Києвом.
Піду молитися в діброву,
У бір піду молитись сам;
Де є мій Бог і є мій Храм,
Там я молюсь
за душу й мову.
І де ніхто не осквернить
Мою сльозу і мою муку,
Коли оплакую розлуку
І згадую щасливу мить.
І де під вічністю зорі
Моя чарівна Україна
Зі мною, як з самітним
сином,

Ховає скарб від крамарів…
Добірку віршів «Храм самоти» видав на свій кошт у
Києві. І то аж 1998 року. У ній
зазначається: «У світі для
мене найвища потреба, щоб
у душах жило українськеє
«Я». І таке:
Суєслови у масках
брехливо ридають,
Що вони співчувають
у горі твоїм,
А воно не твоє лиш:
Нестямно безкрає
Скрізь панує всевладно
у краї німім,
У забутій душі

і занедбаній мові,
І у зламаній шаблі,
Дідівській святій…
Болить йому від прозріння: рідний край надто довго
був рабським – так що й душу рабську здобув! Бо заради самозбереження «відцурався сам від себе», «Під
ошатним рідним небом плодив духовних ти калік». А вони «відцуралися від мови заради ласого шматка…» Але
ж тоді народ стає схожим на
отару більше,
…ніж на людей
з найменням гордим
Цієї славної доби,
Бо не з тії вони когорти,
Щоби зродити
з боротьби
Тебе, мій краю,
власним Римом
З державницьким,
своїм ім’ям.
Кажуть, він поспішав у
Київ на роботу (в літературний музей). Та вийшов з електрички й упав на пероні. Щоб
більше уже не підвестися.
Востаннє бачила Овчаренка так: на екрані телевізора майнуло знайоме лице
і надто неповторна зовнішність поважного чоловіка у
вишиванці, з козацькими вусами, але й вуса, й волосся
на голові були вже не такі
чорні, як колись. Це був він!
У колі пікетуючих із лозунгами про необхідність підняти
на державний рівень музейну справу. Вразило те, що
плакатик, який був у його ру-

ках (вимога дати зарплату), –
ніби випадково потрапив до
його рук, здавалося, чоловік
соромиться його виставляти напоказ. Без зарплати не
проживеш, але головним для
Сашка завжди було інше:
щоб у серцях людей жила
Україна, українськеє «Я»! Бо
ж – занадто чесний, занадто
непримиренний до пустословів і зрадників, шалено (і навічно) закоханий був в Україну (а цього дехто й зараз не
прощає). І, мабуть, найкомфортніше він почувався у
своєму, витканому з надій і
любові, Храмі Самоти.
У науковій бібліотеці ДНУ
імені Олеся Гончара тепер
є його книжечка, передана
сім’єю автора (через нас,
однокурсників). А в обласну
бібліотеку ми передали не
тільки шість таких книжечок,
а й велику, прекрасно видану книгу «Літературне сузір’я Києво-Святошинського
краю», де є нарис про нашого
Олександра Овчаренка. Для
нас він завжди наш.
Л. ПУРИК (КРИСАНЬ),
випускниця українського
відділення філологічного
факультету 1960 року,
член об’єднаного комітету
з підготовки ювілейної
зустрічі випускників.
Ювілей університетського випуску 1960 року
за сприяння ректорату
вирішено урочисто відсвяткувати 11 вересня
ц. р. з випускниками всіх
тодішніх факультетів.

ЯК МИ ГОВОРИМО?

РЕКТОРУ ПРОФЕСОРУ, РЕКТОРОВІ
ПРОФЕСОРОВІ ЧИ РЕКТОРОВІ ПРОФЕСОРУ?
В українській мові вживається два закінчення давального
відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни
– -ові, -еві (-єві) і -у (-ю): батькові, Тарасові і брату, фотографу. Закінчення -ові, -еві переважає в південно-західній
частині України, -у (-ю) – у північно-східній.
В останні десятиліття активізувалося закінчення -у (-ю), властиве російській мові. З’явилися цілі
блоки з цим закінченням: «Висловлено недовіру директору Івану Петренку та його заступнику

Віктору Коваленку».
Отже, викиньмо -ові, -еві з української мови, і це буде ще один
крок до зближення української
мови з російською, хоч ще в 60-х
роках мовознавці застерігали: з
точки зору граматичної культури
конструкції з формами на -у (-ю)
не можна вважати правильними
(А. Т. Жовтобрюх).
Прочитаймо уважно поезії Т. Г.
Шевченка і переконаємося, що
поет переваг у надавав формам
на -ові, -еві. Леся Українка, присвячуючи вірш Драгоманову, пише: «Дядькові Михайлові». На

відзначенні 80-річчя від дня народження на приміщенні колишньої української гімназії в Дрогобичі зробили напис, у якому всі
іменники в давальному відмінку
із закінченням -ові: «Великому
синові України Іванові Франкові –
дрогобицька земля». Публіцист і
редактор газети «Українська думка» (Великобританія) у невеликій
присвяті до роману «Нас розсудить Бог» усі іменники чоловічого
роду вживає тільки із закінченням
-ові, -еві: «Присвячую гетьманові – мученикові Павлові Полуботкові, безстрашному борцеві

за права й вольності українського народу».
У сучасній українській мові у
давальному відмінку однини іменників чоловічого роду паралельно
вживаються обидва закінчення:
а) назви істот мають переважно закінчення -ові (тверда група),
-еві (м’яка і мішана групи): батькові, синові, сторожеві, коневі,
слюсареві (але може бути також:
батьку, сину, сторожу);
б) назви неістот переважно мають закінчення -у: зубу, мосту,
суду, заводу (але може бути також: судові, заводові).

Закінчення -у мають іменники
на -ів (-їв), -ов, -ев, -ин, -ін (-їн):
Львів – Львову, Київ – Києву, рів
– рову, острів – острову. Прізвища з суфіксами -ин, -ін, -їн
можуть мати закінчення -у, а також -ові: Кравчишин – Кравчишину, Кравчишинові, Зорін – Зоріну,
Зорінові...
В офіційно-діловому стилі, якщо особа називається кількома
іменниками, то закінчення, щоб
уникнути одноманітності, чергуються. Отже, треба писати так:
ректорові професору Іванові Петровичу Коваленкові; учителеві
Зоріну Василеві Івановичу; вельмишановному професорові Шевченку Петрові Степановичу.
С. ГАНЖА,
доцент кафедри
української мови.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
старшого викладача кафедри
радіоелектроніки – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації
не менш ніж 3 роки, наявність публікацій у фахових виданнях за
напрямом наукової роботи, вільне

володіння державною мовою України),
викладача кафедри фізичного
виховання та спорту – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої освіти
за фахом, досвід науково-педагогічної та організаторської роботи у

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ:
загублений студентський
квиток НР №05912671, виданий Дніпропетровським
національним університетом імені Олеся Гончара
на ім’я Лавренюк Катерини

Сергіївни;
загублений студентський
квиток НР №06784352, виданий Дніпропетровським
національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я

ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, звання
майстра спорту міжнародного класу, досвід роботи з водних видів
спорту, вільне володіння державною мовою України),
завідувача кафедри експериментальної фізики – 1 штатна одиниця
(повна ставка)

Катаєвої Наталії Юріївни;
загублений студентський
квиток НР №06784359, виданий Дніпроп етровським
національним університетом
на ім’я Медведєвої Варвари
В’ячеславівни;
заг ублений студентський

(наявність ступеня доктора наук,
стаж науково-педагогічної роботи
у вищій школі не менше ніж 10 років, наявність опублікованих протягом останніх 5 років наукових робіт
у фахових виданнях, науково-методичних робіт, вільне володіння
державною мовою України)

квиток НР №06784404, виданий Дніпропетровським
національним університетом на ім’я Корчак Марини
Олександрівни;
загублений студентський
квиток НР №05912668, виданий Дніпропетровським

(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.

національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Козлова Артема Олександровича;
загублений студентський
квиток НР №06784490, виданий Дніпропетровським
національним університетом

імені Олеся Гончара на ім’я
Савчук Лідії Валеріївни;
загублений студентський
квиток НР №06856982, виданий Дніпропетровським
національним університетом на ім’я Третьяк Вікторії
Віталіївни.
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