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ТЕЛЕТАЙП НОВИН
НА БАТЬКІВЩИНІ ГОНЧАРОВОГО ДИТИНСТВА

РЕКТОР М. В. ПОЛЯКОВ - ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР НАУ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ»

Викладачі та студенти ДНУ ім. О. Гончара на Трійцю
взяли участь у традиційному святі вшанування пам’яті видатного українського письменника, громадського
діяча, Героя Соціалістичної Праці, Героя України, академіка О. Т. Гончара.

ЗА О СОБИСТИЙ ВНЕСОК
І ПРОФЕСІ ЙН ИЙ РІВЕНЬ

УЧАСТЬ
У ЗЕЛЕНОМУ СВЯТІ
Наші представники розповіли про щорічні Гончарівські читання в іменній
аудиторії, наукові конференції, покладання квітів до
погруддя на фасаді корпусу №2 університету у день
народження письменника,
випущені у світ книжку про
життєвий і творчий шлях
«Сторінки історії: Олесь
Гончар» і фільм «У всякого своя доля і свій шлях
широкий» та ін. Професор

А. М . П оп о вс ь кий п о ді лився сп ог адами про зустрічі з Олесем Терентійовичем.
Свято – художня програма з українських пісень та
тематичних поезій – відбулося, як завжди, біля літературно-меморіального музею-садиби на Полтавщині,
де минули дитячі й юнацькі
роки письменника.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

НА КАФЕДРІ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ГОСТІ З ЖОВТИХ ВОД
І ФАЛЬЦБУРГА
Кафедра романської філології приймала вчителів і
учнів Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі
Українки та коледжу Еркман Шатріан (м. Фальцбург).
Прийом проводився в рамках профорієнтаційної роботи
та розвитку освітянських зв’язків кафедри з Францією.
Студенти французького відділення привітали гостей іноземними мовами, які вони вивчають: французькою, англійською, італійською, німецькою, іспанською та португальською. Потім у слайдах показали історію України, її пам’ятки,
культурні традиції, ознайомили з історією міста та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
з сучасним університетом (кількість факультетів, особливості навчального процесу, заходи, що проводяться).
Після офіційної частини четвертокурсники, переможці
VI театрального фестивалю студентських франкомовних
театрів у Дніпропетровську, показали фрагмент із п’єси
Метерлінка «Синій птах».
У неформальній обстановці студенти поспілкувалися з
носіями французької мови, поговорили про життя молоді,
освіту, культуру України і Франції. Усі сфотографувалися,
обмінялися адресами та телефонами, а іноземні гості запросили нас до себе в чарівну Францію.
І. ГОРБАЧОВА,
студентка гр. УФ-09.

Учена рада Національного
аерокосмічного університету
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» вирішила за особистий
внесок у розвиток співпраці
між нашими університетами
та за високий професійний
рівень науковця і педагога
присвоїти звання почесного
професора ректору ДНУ ім.
О. Гончара М. В. Полякову. На
урочистостях, присвячених
80-річчю свого навчального
закладу, харків’яни вручили
Миколі Вікторовичу атестат
за №П-018.
В інтерв’ю інформаційноаналітичному агентству ректор, проф. М. В. Поляков сказав, що між двома університетами діють традиційні зв’язки.
Маємо подібні напрямки підготовки фахівців. Разом щороку за підтримки Національного
центру аерокосмічної освіти
молоді України проводимо науково-практичну конференцію
«Людина і космос».
Разом беремо участь і у спільному ТЕМПУС-проекті, присвяченому модернізації та розвитку
аерокосмічної освіти в університетах Казахстану, Росії та
України. Ректор В. С. Кривцов
очолює навчально-методичну
комісію Міністерства освіти та

ГРАН-ПРІ – В «ЧАРІВНИЦЬ»

Цього разу у фестивалі взяли
участь близько п’ятдесяти капел та
ансамблів бандуристів. І присвячувався він заслуженому працівнику
культури України, випускниці Київської консерваторії і нашого універ-

(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

науки України з аерокосмічної техніки, а зав. кафедри
Є. О. Джур та декан О. М. Петренко з Дніпропетровська
– члени цієї комісії.

НА ЗНІМКУ, взятому із
сайту ДНУ ім. О. Гончара, – ректор, проф. М. В.
ПОЛЯКОВ під час вручен ня відзнаки.

ВРУЧИЛИ ЗНАК І ДИПЛОМ

НА Х МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ «ДЗВЕНИ, БАНДУРО!»

ситету Л. С. Воріній. Лідія Степанівна – почесний президент фестивалю. Скільки бандуристів підготувала вона для України і Росії за більш
ніж 50 років трудового стажу!
Професійне журі вибирало найкра-

ДНУ
ім. О. ГОНЧАРА
– НА 7-ому
МІСЦІ
Київський міжнародний інститут соціології на замовлення відомої фінансовопромислової компанії «Систем Кепітал Менеджмент»
опитав керівників і співробітників підрозділів 32 провідних компаній України, щоб
з’ясувати, випускників яких
вищих навчальних закладів
вони найбільш охоче беруть
на роботу.
Тижневик «Кореспондент»
надрукував рейтинг: ДНУ
імені Олеся Гончара – на сьомому місці.

РЕКТОР, ПРОФ. М. В. ПОЛЯКОВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ «ЕЛІТА ПРИДНІПРОВ’Я-2010»

Ректор, проф. М. В. Поляков став одним із чотирьох лауреатів премії «Еліта Придніпров’я-2010». Почесний знак і диплом йому
вручили за вагомий вне-

РЕЙТИНГ:
ДЕ ЗДОБУТИ ОСВІТУ,
ЩОБ МАТИ ВИСОКУ
ЗАРПЛАТУ

С ПІЛКУВАЛИС Я
ВИКЛАДАЧІ
С ХІДНИХ МОВ
І ЛІТЕРАТУР

туризму облдержадміністрації, культури і мистецтв міськвиконкому, багато інших організацій. Тепер фестиваль є не тільки значною подією на
Дніпропетровщині та найвагомішою
подією для всіх бандуристів України,
він не лише підсумовує досягнення
цього виду мистецтва, а й окреслює
його ідейно-естетичну перспективу.

У роботі семінару «Актуальні проблеми вивчення
і викладання східних мов
і літератур» взяли участь
більше п’ятдесяти представників вищих навчальних закладів України та Німеччини, США, Японії.
Семінар узагальнив досвід
розвитку освіти в галузі сходознавства, заклав основу
обміну знаннями і досвідом
у майбутньому, показав актуальність розробки інноваційних компетенцій у вивченні та викладанні східних мов
і літератур, дав можливість
для створення нових спільних наукових проектів.

(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

сок у розвиток регіону.
HR-агентство «Gold Star»,
яке поставило собі за мету
виявити найкращих політиків, громадських діячів та керівників підприємств регіону,

щий дитячий та дорослий колектив,
найкращий колектив вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації.
Володарем Гран-прі став народний
ансамбль бандуристів «Чарівниці»
Дніпропетровської консерваторії.
Палац культури студентів ДНУ та
«Чарівниці» (тодішній керівник Л. С.
Воріна) чотирнадцять років тому започаткували фестиваль. Ініціативу
підтримали управління культури та

НА
МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ
НАУКОВОПРАКТИЧНОМУ
СЕМІНАРІ

обирало переможців у трьох
основних напрямках: комерційна, соціальна сфера і державний сектор.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

НАШІ ПІДРУЧНИКИ ГІДНІ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ
Завершено перший етап розгляду робіт,
поданих на здобуття Державних премій
України в галузі науки і техніки 2010 року.
На засіданні пленуму Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за результатами таємного голосування
до участі у конкурсі 2010 року допущено
40 робіт та 5 підручників.
Серед кандидатів – висунутий Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної
техніки» у шести книгах авторського колективу
у складі Полякова М.В., Джура Є.О., Шептуна
Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Джур О.Є., Ніколенка Є.Ю., Хуторного В.В., Кулика О.В.

У підручниках «Герметичність в ракетно-космічній техніці», «Твердопаливні ракетні двигуни.
Матеріали і технології», «Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні», «Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці»,
«Технологія виробництва ракетно-космічних
літальних апаратів», «Ракети-носії і космічні
ступені ракет як об’єкти керування», поєднаних у комплекс та представлених на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, сконцентровані науково-технічні
та педагогічні знання, отримані авторським колективом на підставі особистого промислового
і освітянського досвіду, як в сфері створення
найсучасніших конструкцій ракетно-космічних
літальних апаратів, новітніх конструкційних ма-

теріалів, сучасних методів випробувань і контролю, так і в сфері організації процесу підготовки фахівців, запровадження новітніх форм і методів навчання, створення високоефективних
форм взаємодії в системі вищий навчальний
заклад – підприємство.
Розпочалося громадське обговорення робіт, допущених до участі у конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки.
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки та колектив авторів вищезазначеного комплексу підручників звертаються до наукових та науково-технічних
організацій, наукових установ, підприємств,
вищих навчальних закладів, учених та спеці-

алістів, широкої громадськості з проханням
узяти участь в обговоренні робіт.
Відгуки та зауваження, а також матеріали
громадського обговорення робіт і їх авторських колективів просимо надсилати до 15
вересня 2010 року за адресою: 03680, м. Київ-150, вул. Горького,51, Комітет з Державних
премій України в галузі науки і техніки.
Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету: http://
www.kdpu-nt.gov.ua.
Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпропетровського національного
університету.
(Інформація розміщена на сайті
ДНУ імені Олеся Гончара).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ЩОДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА НА 2010-2015 рр.

НАША МЕТА – УНІВЕРСИТЕТ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ
Фун кціон уванн я вищого навчального закладу не мож ливе без визн аченн я стратег іч них завдань та орієнтирів. Таким стратегічним орієнтиром
для нашого університету мало
б стати отримання статусу дослідницького.
Найвагомішими ознаками дослідницького й водночас національного університету є високий
рівень його самостійності, спроможність генерувати нові знання
та наукові результати, наявність
інфраструктури, що забезпечує
ефективний трансфер освітніх та
наукових технологій, інтеграцію у
світовий освітньо-науковий простір, здатність формувати еліту
суспільства.
Про заходи, які необхідно для
цього здійснити.
Перш за все. Є вкрай важливим
упровадження ефективного механізму планування в бюджеті університету показників фінансового
й матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи, які б чітко
фіксувалися і не змінювалися незалежно від об’єктивних чи суб’єктивних чинників. Щоб виконання
запланованого за тим чи іншим напрямом діяльності було регламентоване лише графіками виконання
завдань та робіт.
По-друге. Нам необхідно прийняти до практичного виконання
тезу про незворотність шляху національної освіти в європейський
освітній простір, про остаточний
та достатньо близький у часі перехід до трьохступеневої системи
вищої освіти: бакалавр – магістр

– доктор філософії. І вже зараз
необхідно розпочинати, як це вимагається від дослідницького університету, підготовку магістрів і
докторів філософії, науково-педагогічних та наукових працівників на основі власних наукових
досліджень, інтеграції наукової
діяльності з навчальним процесом.
Уже зараз треба думати над
структурними змінами в організації навчального процесу, зокрема,
наприклад, про перехід до таких
інституційних форм, як навчально-наукові інститути з деканатами за рівнями вищої освіти, які б
чітко розділили організацію навчальної та методичної роботи з
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та
магістр і забезпечили відповідне
поєднання наукової діяльності з
навчальним процесом при підготовці магістрів та фахівців освітньо-наукового рівня доктор філософії. Це б дозволило університету здійснювати нарощування та
ефективне використання кадрового наукового, науково-педагогічного та науково-технічного потенціалу, як це вимагається від
дослідницького університету.
На шляху до цього статусу нам
необхідно розробити і впровадити в навчальний процес створені
за результатами наукових досліджень новітні інтегровані технології, методики, технічні засоби навчання, що неможливо без інтеграції освіти з наукою і виробництвом,
без створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових
кафедр, їх підрозділів в інститутах

НАН України та державних галузевих академіях, в інших наукових
установах.
По-третє. Вже давно назріває
необхідність перегляду статусу наших наукових та науково-дослідних
підрозділів, проведення ретельного аналізу їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення та
ефективності функціонування в
структурі університету. Не може в
структурі дослідницького університету функціонувати наукова лабораторія чи інститут зі штатом у декілька наукових співробітників, які
не забезпечені ні фінансуванням,
ні технікою, ні обладнанням.
Зараз університету необхідно
будувати свою наукову та науководослідницьку діяльність, не тільки
спираючись на власний кадровий
та науково-технічний потенціал, а
відповідно до пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності, завдань
державних програм і державних замовлень, контрактів з вітчизняними
та закордонними компаніями, будувати систему наукової комунікації
та кооперації з інститутами НАН
України та державних галузевих
академій наук, створювати спільні
центри колективного користування наукоємним обладнанням, міжвідомчі галузеві науково-дослідні
лабораторії та інститути, науковокоординаційні центри тощо.
По-четверте. Потребує ретельного аналізу ефективність виконання укладених університетом
міжнародних договорів, їх наповнення конкретною роботою щодо участі університету у виконанні
міжурядових угод на основі ство-

рення спільних наукових центрів,
інститутів, інших об’єднань та проведення міжнародних заходів за рішенням Міністерства освіти і науки
та Уряду України, щодо співпраці з
міжнародними організаціями, високотехнологічними компаніями та
фірмами, щодо створення спільних науково-освітніх структурних
підрозділів (факультетів, кафедр,
лабораторій), реалізації програм
подвійних дипломів.
По-п’яте. Нам необхідне чітке
усвідомлення свого місця на ринку
освітніх та наукових послуг. Університет повинен чітко знати та вміти
прогнозувати, де і який вид послуг
він має право та може продати. Ми
не тільки повинні, а й вимушені шукати нові джерела позабюджетних
коштів для фінансування інновацій
в освітній діяльності та наукових
досліджень.
У своїй структурі університет повинен мати орган, який не тільки
давав би виважені конкретні пропозиції щодо можливостей надходження коштів за ті чи інші види робіт та послуг, а й ніс би відповідальність за наслідки їх реалізації.
По-шосте. Компоненти інтегрованого корпоративного інформаційного середовища університету
за окремими напрямами його діяльності нам ще треба тільки впроваджувати або тільки створювати:
і систему електронного каталогу
наукової бібліотеки, і систему документообігу університету, і контингент навчальних та методичних
матеріалів для самостійної роботи
студентів та системи їх дистанційного навчання, і сервіси інформаційного забезпечення науково-до-

слідної роботи тощо.
На шляху до статусу дослідницького університету треба ставити
перед собою саме ті завдання, що
ставляться перед дослідницьким
університетом, – «широко залучати
студентів до роботи у складі наукових колективів з розробки та впровадження складних наукоємних науково-технічних систем як необхідної
складової навчального процесу».
Чому фахівці університету з систем уп равлі ння, інформаційних
технологій та програмування не
формулюють для студентів реальні, важливі саме для університету
тематики їх науково-дослідних робіт, чому не створюються творчі
колективи студентів для виконання
комплексних дипломних робіт та
проектів з розробки конкретного,
необхідного для нас же самих програмного продукту чи інформаційної системи? Й чи є в університеті
структура, яка спроможна визначити ступінь необхідності та першочерговості розробки таких продуктів та систем, впровадити їх у практику діяльності університету?
Викладені думки потребують
осмислення та відповідей, що стали б основою для розробки стратегічної програми, а на її основі
– стратегічного (перспективного)
плану розвитку університету на
найближчий та наступні роки, який
дозволив би досягти поставленої
мети – отримати статус дослідницького.
(З кн. М. В. Полякова,
ректора Дніпропетровського
національного університету імені
Олеся Гончара «Деякі підсумки
роботи (1999-2009 рр.)
і завдання на майбутнє». –
Дніпропетровськ, 2010).

ДО 50-річчя ВИПУСКУ

НА ЦИХ ЗНІМКАХ 1980 РІК.
Біля навчального корпусу університету
зустрілися випускники біологічного факультету. На звороті фото написано: «И нежный
взгляд, и чистое чело, как это было все давно, и как же годы быстро пролетели…»
Ми вступили на біофак за покликанням і
одержали там не тільки знання, а й приклад
високої громадянської позиції, відданості
своїй справі, порядності.
Нас навчали професори О. Л. Бельгард,
Г. Б. Мельников, Л. В. Рейнгард, П. Є. Моцний, В. В. Стаховський, О. Д. Рева; доценти

М. Ю. Писарева (наш декан), О. М. Балкова,
М. О. Альбицька, С. М. Бровко, Т. М. Забудько-Рейнгард, М. О. Сідельник та ін.
Ми, всі 53 випускники, одержали дипломи вчителів біології і хімії середньої школи,
восьмеро - дипломи з відзнакою. Одинадцятеро згодом захистили дисертації на вчений
ступінь кандидата біологічних наук. Кожен
обрав свій життєвий шлях, але половина
курсу викладала біологію й хімію.
Л. БРЕСЛАВЕЦЬ (СОКОЛОВА),
випускниця біологічного факультету.

Б іл я корп ус у Д н іп р оп етр овськ ог о
державного університету зібралися фізики.
Молоді, красиві, енергійні, 25 чоловік
уже мають ступінь кандидата фізико-математичних або технічних наук. Викладають
фізику в рідному університеті, транспортному, гірничому, медичному інститутах,
працюють в обчислювальних центрах, в
Академмістечку м. Красноярська. Надія
Ратаєва (Тульнова) – начальник спектральної лабораторії на Магнітог орському

металургійному комбінаті, Неля Ковбаса
(Блажко) – начальник лабораторії ДМЗ.
Великі плани у наших однокурсників на
майбутнє. Зокрема Олена Дуднік, Володимир Россіхін, Олександр Левченко, Григорій С урдутович пишуть докторські дисертації.
Університет дав нам хороші базові знання, за що йому велике спасибі.
О. ТОЛЧИНСЬКА (ЦЕЛУЙКО),
випускниця фізико-математичного
факультету.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
науково го співро бітни ка НД Л
математичних методів механіки деформівного твердого тіла кафедри
обчислювальної механіки і міцності
конструкцій механіко-математичного факультету (д/б теми 1-186-09)
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за фахом «механіка» (магістратура, аспірантура),
досвід науково-дослідної роботи
у галузі комп’ютерної механіки не
менше 3 років, вільне володіння
державною мовою України)
(документи на конкурс приймають-

ся протягом 2 тижнів з дня опублікування оголошення в газеті);
завідувача кафедри двигунобудування – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність ступеня доктора технічних наук (кандидата технічних
наук), вченого звання професора
(доцента), стаж роботи не менше 10
років, робота в проектно-конструкторських підприємствах ракетної
галузі, наявність навчально-методичних посібників, вільне володіння
державною мовою України),

завідувача кафедри алгебри та
геометрії – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(на явність науко вого ступеня
доктора фізико-математичних наук
за спеціальністю алгебра і теорія
чисел або геометрія і топологія,
вченого звання доцента або професора, стаж науково-педагогічної
роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації не менше
10 років, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри фізики твердо-

го тіла та оптоелектроніки – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність ступеня кандидата
фізико-математичних наук, стаж
науково -педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-IV рівня акредитації не менше 7
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри електронних
засобів телекомунікацій – 1 штатна
одиниця (0,5 ставки)
(наявність ступеня канди дата
технічних наук в галузі антени та
пристрої мікрохви льової техніки,

стаж науково -педагогічної роботи у
ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації не менше 5 років, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри адміністративного і кримінального права – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність ступеня кандидата наук з державного управління, досвід
науково -педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри української іс-

торії та етнополітики – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня
кандидата історичних наук, наявність наукових публікацій у фахових
виданнях, досвід науково-педагогічної роботи у галузі у ВНЗ ІІІ-IV
рівнів акредитації не менше 4 років,
вільне володіння державною мовою
України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10 серпня 2010 року

3 стор.

ПРОЧИТАЙ, ЗАПАМ’ЯТАЙ І РОЗКАЖИ ВСІМ!

ПІЙЛО Д Л Я ГЕРМАФРОДИТІВ ,
АБО ШІС ТЬ ПРИЧИН НЕ ПИТИ ПИВО
Якщо хтось із ваших близьких
вважає пиво корисним напоєм,
спробуйте намалювати йому
реальну картину наслідків його
вживання і розкажіть, що пиво
– це ще й алкоголізм, великий
живіт, хвора печінка, проблема
із серцем і статева слабкість.
1. Перший потерпілий – шлунок. Пиво, звичайно, слабоалкогольний напій, але все ж не газована вода, а отже, деяка кількість
етилового спирту в ньому є. Мало
того, у деяких сортах вміст алкоголю досягає 10-14%, тобто пляшка
пива може прирівнюватися до 50100 грамів горілки. Щоденне наповнення стравоходу, шлунка й
кишечника алкогольною рідиною з
елементами бродіння не може не
вплинути на їхній стан. Пиво дуже агресивно подразнює й отруює
слизову. Окрім цього, у разі регулярного його прийому залози, що
розташовані у стінках шлунка і виробляють шлунковий сік, спочатку
виділяють багато слизу, а потім
атрофуються. Травлення стає неповноцінним, їжа застоюється або
неперетрав леною на дходить у
кишківник. Результат – проблеми
з випорожненням і гастрит. До речі, хронічний алкогольний гастрит
супроводжується скаргами на за-

гальну слабкість, пригнічений настрій, зниження працездатності,
металевий присмак і гіркоту в роті,
болі в животі, відчуття важкості.
2. Удар по печінці. Алкоголь є
головним ворогом печінки, головна функція якої – очищення організму. Якщо змусити цей орган
боротися лише з пивом, можна порушити його антитоксичну функцію. І тоді печінка вже не слугуватиме надійним бар’єром для інших
сильнодіючих і отруйних речовин.
Зловживання хмільним напоєм
може розвинути запальні процеси
і навіть призвести до гепатиту. До
того ж, хронічний пивний гепатит
може протікати у прихованій формі, без яскраво виражених симптомів. Від регулярного вживання
пива страждає також підшлункова
залоза: напій пригнічує виділення
ферментів, тож порушується природний процес розщеплення поживних речовин.
3. … і по нирках. Головне завдання нирок – підтримання внутрішньої рівноваги організму. Вони
беруть участь у регуляції водноелектролітного балансу і кислотного складу організму. Пиво порушує
ці природні процеси, тому нирки
змушені працювати з потрійним навантаженням. Хто хоча б раз пив

хмільний напій, знає, як швидко після цього виникає бажання збігати
в туалет. По-науковому це називається поліурією – посиленим сечовиділенням, що пов’язано з дією
спирту на ниркові тканини і підвищенням їхньої фільтраційної здатності. Користуючись таким своїм
потужним сечогінним ефектом,
пиво вимиває з організму важливі
«будматеріали» – мікро- і макроелементи, особливо калій, магній і
вітамін С. У разі дефіциту калію відбуваються зриви серцевого ритму,
з’являється слабкість у ногах. Недостатня кількість магнію впливає
на настрій – людина стає роздратованою, плаксивою, погано спить.
Через нестачу вітаміну С знижується імунітет, частіше виникають застудні захворювання. У випадку запущеного пивного алкоголізму може трапитися склероз ниркових судин, крововиливи у нирки, інфаркти нирок. Надалі через поступове
руйнування спиртом мертві клітини
замінюються з’єднувальною тканиною, нирка зменшується у розмірах
і зморщується.
4. «Бичаче серце». Пиво всмоктується дуже швидко, тому кровоносні судини миттю переповнюються. Якщо ви п’єте пиво часто і
багато, виникає варикозне розши-

ЦЕ – ВАЖЛИВО

ХАРЧУВАННЯ: ЩО І СКІЛЬКИ
Енергетична потреба студентівчоловіків становить 2600 ккал., студенток – 2400.
12 процентів раціону повинні складати білки, переважно тваринного походження. Це дозволяє забезпечити
організм достатньою кількістю незамінних амінокислот і оптимально збалансувати їх. Жири мають становити
близько третини раціону, а жири рослинного походження – 30% від їхньої
загальної кількості.
У зв’язку з постійним напруженням
зорового аналізатора організм потребує ретинолу. Тому слід їсти печінку,
яйця, вершкове масло, моркву.
Їжа мусить бути антиатеросклеротичною. Природними джерелами
антиатеросклеротичних речовин є

риба, м’ясо птиці, м’я со великої рогатої худоби зі зниженим вмістом
жиру (яловичина, телятина), м’який
сир, рослинні олії, гречана та вівсяна круп и, бобові, свіжа зелень,
овочі, фрукти, продукти моря.
Для профілактики гіповітамінозів половину раціону повинні складати овочі, фрукти, соки.
У працівників розумової праці збільшена потреба в вітамінах (тіаміні, рибофлавіні, ніацині, аскорбіновій кислоті). Найбільше тіаміну (вітаміну В1)
у проростках пшениці, хлібі з борошна
грубого помелу, вівсяних пластівцях,
свинині. Джерелом рибофлавіну (вітаміну В2) є дріжджовий екстракт, теляча печінка, проростки пшениці, тверді
сири, молочнокислі продукти). Значна

рення вен, і серце збільшується.
Рентгенологи називають це явище синдромом «пивного серця»,
«бичачого серця» або «капронової панчохи». Головний орган, який
змушений щодня перекачувати зайву кількість рідини, стає слабким,
запливає жиром. Частішають серцеві скорочення, виникає аритмія,
підвищується тиск. Фізичні навантаження переносяться усе важче,
з’являється задуха. У пивних алкоголіків є ймовірність ішемічної хвороби серця. У результаті – вдічі збільшується смертність від інсульту.
5. Ожіночення та імпотенція. У
пиві міститься фітоестроген, який
є рослинним аналогом жіночого
статевого гормону – прогестерону.
Він потрапляє у напій з шишечок
хмелю, що використовуються для
надання пиву специфічного гіркуватого смаку. Тому систематичне
вживання напою вносить розлад у
роботу ендокринної системи. У чоловіків пиво пригнічує вироблення
тестостерону. На цьому тлі починають домінувати жіночі гормони,
що спричиняють зміни зовнішнього вигляду чоловіків: зменшується
кількість волосся на тілі й обличчі
та м’язова маса, натомість збільшуються грудні залози, змінюється тембр голосу, з’являється «пив-

кількість ніацину, нікотинової кислоти
(вітаміну РР) міститься у дріжджовому
екстракті, пшеничних висівках, свинячій печінці, рибі, хлібі із борошна грубого помелу. Аскорбінова кислота (вітамін С) є в чорній смородині, полуницях, суницях, капусті, лимонах, апельсинах, яблуках, бананах, петрушці,
болгарському перці.
Для рівномірног о навантаження
травної системи необхідно споживати
їжу не менше чотирьох разів на добу.
С. ВАЛЬЧУК,
головний лікар санепідемстанції
Жовтневого району
м. Дніпропетровська;
В. ЖУРАВЛЬОВ,
завідувач відділення гігієни
харчування санепідемстанції
Жовтневого району
м. Дніпропетровська.
(На замовлення газети
«Дніпропетровський університет»).

БУД ЕМО
РАЗОМ !
БУД ЕМО
ЛЮД ЬМИ !
Н аш е ж итт я н ап о внене спілкуванням
– знайомі, колеги, друзі. Усі, хто нас оточує.
І серед них є ВІЛ-позитивні люди. Помилкові
уявленн я про шл яхи
передачі ВІЛ-інфекції
змушують нас уникати
спілкування з тими, хто
живе з ВІЛ. Насправді
цей вірус нічим не загрожує при повсякденному спілкуванн і. Н е
уникайте тих, хто живе
з ВІЛ, вони потребують
вашої підтримки зараз.

не черевце» і відкладається жир
на стегнах і талії. Виходить, що
пристрасний шанувальник пива
за біологічними ознаками поступово перетворюється в жінку. Такий гормональний збій напряму
впливає на плодючість і статеву
спроможність.
6. Пивний алкоголізм. Було б
наївно думати, що до слабоалкогольного пива не звикаєш. Ще й
як звикаєш! Існує навіть окремий
медичний термін – пивний алкоголізм. Він відрізняється від горілчаного тим, що розвивається
у три-чотири рази швидше і потяг випити при цьому сильніший.
Це частково пов’язано з певними
життєвими правилами і звичками, з доступністю й легкістю вживання напою. Немає необхідності
накривати стіл, скликати велику
компанію, вигадувати причину,
тому що «попити пивця» можна й
самому – ідучи вулицею або сидячи перед телевізором. З погляду наркології, пивна залежність
– варіант алкоголізму, що важко
піддається лікуванню. І боротися
з ним набагато складніше. «Пивоголіки» дуже рідко звертаються до
психіатрів і наркологів. Частіше вони приходять у лікарні зі скаргами
на серце, печінку, шлунок. Лікарі ж,
оглядаючи пацієнта, встановлюють головну причину всіх недуг
– надмірне вживання пива.
(Передруковано з видання
«FORUM» історичного факультету
ДНУ ім. О. Гончара).

УВАГА:

ДИРОФІЛЯРИОЗ
З 2003 року у Дніпропетровську зареєстровано 14 випадків дирофіляриозу, половина з них виявлено у Жовтневому районі міста.
Із приходом тепла кожен із нас ризикує з укусом комара
отримати порцію личинок глиста дирофіляриозу. Їх можуть
занести в організм людини комарі, якщо вони нап’ються крові
хворої тварини.
Личинка осідає під шкірою. Найчастіше зазнають ураження
обличчя, повіки, гомілки, у дітей - живіт, сідниці. Через п’ятьшість місяців личинка перетворюється на дорослу ниткоподібну особину, а в людини утворюється «пухлина» - зазвичай, у ділянці надбрівної дуги, носо-губної складки, щік, очей,
зокрема під слизовою нижньої повіки, за вухом, на молочній
залозі, на стегні.
Хворі звертаються до медичної установи зі скаргами на нездужання, підвищення температури, головний біль, почервоніння, набряк, свербіж.
Інколи гельмінт сам прориває отвір на вузлику і виходить
назовні, але, як правило, його видаляють хірургічним способом. При несвоєчасному видаленні «пухлина» може нагнивати і утворювати абсцес. Дуже часто медики у таких випадках ставлять первинний діагноз «флегмона», «атерома»,
«кіста», «грижа», «новоутворення», «інфільтрат».
Так, лікар-онколог міської лікарні №19 під час тонкоголкової функціональної біопсії новоутворення в ділянці лівої молочної залози видалив у 17-річної мешканки Дніпропетровська П. гельмінт завдовжки 7 сантиметрів. Первинний діагноз дівчині ставили «кіста з запаленням».
Хірург міської поліклініки №2 під час оперативного втручання в ділянці задньої поверхні лівого стегна вилучив у 49річного дніпропетровця гельмінт завдовжки 12 сантиметрів.
Первинний діагноз чоловіку визначали «атерома із хронічним запаленням».
Основним джерелом гельмінтозу є хворі собаки. Протягом
2005-2009 р.р. фахівці ветеринарної медицини Жовтневого
району обласного центру обстежили 764 собаки і виявили,
що кожна тринадцята з позитивним результатом на дирофіляриоз. Власники тварин повинні пам’ятати: якщо у тварин
неадекватна поведінка, є дефекти шерсті, захворювання
шкіри та інші, треба звертатися до ветеринарів. Своєчасне
обстеження собак, аналіз крові дозволяють встановити діагноз і вилікувати тварин, а отже, попередити дирофіляриоз
серед людей.
Л. ШТЕПА,
лікар-паразитолог санепідемстанції
Жовтневого району м. Дніпропетровська.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
молодшого наукового співробітника НДІ
біології (д/б 4-227-10) – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(вища освіта за фахом, наявність наукових праць у галузі біології, вільне володіння
державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня опублікування оголошення в газеті);
професора кафедри двигунобудування
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність ступеня доктора технічних
наук (кандидата технічних наук), вченого
звання професора, стаж науково-педаго-

гічної роботи не менше 25 років, наявність
підручників з грифом МОНУ, навчально-методичних посібників і наукових робіт у фахових виданнях, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри соціальної психології
і психології управління – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність ученого ступеня кандидата психологічних наук, наявність ста жу
роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації не
менше 2 років, наявність наукових публікацій, вільне володіння державною мо вою
України),

доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата
мистецтвознавства, наукові публікації у фахових наукових виданнях, стаж роботи у вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівня акредитації не менше 10 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри електронних обчислювальних машин – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність ступеня кандидата технічних
наук, вченого звання доцента, досвід науко-

во-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівнів акредитації відповідного профілю не менше 10 років, вільне
володіння державною мовою України),
доцента кафедри соціології – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(захищена кандидатська дисертація, наявність ступеня кандидата наук, стаж викладацької роботи в вищих навчальних закладах 4 рівня акредитації – 2-3 роки після
закінчення аспірантури, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри фізичної та неорганічної хімії – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(вища освіта за фахом кафедри, науковий
ступінь кандидата хімічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ IV рівня акредитації не менше 10 років, вільне володіння
державною мовою України та технологіями
розробки електронних навчальних закладів),
доцента кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти за напрямом «Філологія», наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук, вільне володіння
державною мовою України),
(Закінчення на 4 стор.)

Дніпропетровський національний університет згідно з контрактом на підготовку аспірантів
оголошує набір до аспірантури
(з відривом і без відриву від виробництва) на 2010 рік за такими
спеціальностями:
За бюджетом
з відривом від виробництва
01.01.01 Математичний аналіз
01.02.04 Механiка деформiвного твердого тiла
01.02.05 Механiка рiдини, газу
та плазми
01.04.02 Теоретична фiзика
01.04.03 Радiофiзика
01.04.05 Оптика, лазерна фiзика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.05.01 Теоретичнi основи iнформатики та кiбернетики
01.05.02 Математ. моделювання та обчислюв. методи
02.00.03 Органiчна хiмiя
02.00.05 Електрохiмiя
03.00.04 Бiохiмiя
03.00.07 Мiкробiологiя
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.16 Екологiя
05.01.01 Пpикладна геометpiя,
iнженерна графiка
05.02.01 Матеpiалознавство
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динамiка та мiцнiсть
машин
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.07.02 Пpоектування, виробництво та випробування літальних
апаратів
05.13.03 Системи та пpоцеси
кеpування
05.13.06 Інформацiйнi технологiї
05.13.07 Автоматизацiя процесів керування
05.23.17 Будiвельна механiка
07.00.01 Iсторiя України
07.00.02 Всесвітня історія
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.11 Математичні методи,
моделі та інформаційні технології
в економіці
09.00.05 Iсторiя фiлософiї
10.01.01 Українська література
10.01.04 Лiтература зарубiжних
країн
10.01.05 Порівняльне літерату-

рознавство
10.02.01 Українська мова
10.02.02 Росiйська мова
10.02.04 Германські мови
11.00.11 Конструктивна
географія і раціональне використання
природних ресурсів
19.00.01 Загальна психологiя,
iсторiя психологiї
22.00.01 Теорiя та iсторiя соцiологiї
22.00.04 Спеціальні та галузеві
соціології
23.00.01 Теорiя та iсторiя полiтичної науки
23.00.02 Політичні інститути та
процеси
27.00.04 Теорія та історія журналістики
без відриву від виробництва
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.16 Екологія
05.02.01 Матеpiалознавство
05.13.06 Інформацiйнi технологiї
05.23.17 Будiвельна механiка
07.00.01 Iсторiя України
07.00.02 Всесвітня історія
07.00.06 Iсторiографiя, джерелознавство та спецiальнi iсторичнi
дисциплiни
07.00.07 Iсторiя науки i технiки
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
10.01.04 Лiтература зарубiжних
країн
10.01.05 Порівняльне літературознавство
11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів
19.00.01 Загальна психологiя,
iсторiя психологiї
23.00.01 Теорiя та iсторiя полiтичної науки
27.00.04 Теорія та історія журналістики
За контрактом
01.00.00 – Фізико-математичні
науки
01.01.01 Математичний аналіз
01.01.02 Диференційні рівняння
01.01.06 Алгебра і теорія чисел
01.02.04 Механіка деформова-

ного твердого тіла
01.02.05 Механіка рідини, газу
та плазми
01.04.02 Теоретична фізика
01.04.03 Радіофізика
01.04.05 Оптика, лазерна фізика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектриків
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 Мат. моделювання та
обчислювальні методи
02.00.00 – Хімічні науки
02.00.01 Неорганічна хімія
02.00.02 Аналітична хімія
02.00.03 Органічна хімія
02.00.05 Електрохімія
03.00.00 – Біологічні науки
03.00.02 Біофізика
03.00.04 Біохімія
03.00.07 Мікробіологія
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.13 Фізіологія людини
тварин
03.00.16 Екологія

і

04.00.00 – Геолого-мінералогічні науки
04.00.09 Палеонтологія і стратиграфія
05.00.00 – Технічні науки
05.01.01 Прикладна геометрія,
інженерна графіка
05.02.01 Матеріалознавство
05.02.09 Динаміка та міцність
машин
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.07.02 Проектування, виробництво та випробування ЛА
05.13.03 Системи та процеси
керування
05.13.05 Комп’ютерні системи
та компоненти
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація технологічних процесів
05.23.17 Будівельна механіка
07.00.00 – Історичні науки
07.00.01 Історія України
07.00.02 Всесвітня історія
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни
07.00.07 Історія науки і техніки

08.00.00 – Економічні науки
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.11 Математичні методи,
моделі та інформаційні технології
в економіці
09.00.00 – Філософські науки
09.00.05 Історія філософії
09.00.09 Філософія науки
10.00.00 – Філологічні науки
10.01.01 Українська література
10.01.02 Російська література
10.01.04 Література зарубіжних
країн
10.01.05 Порівняльне літературознавтсво
10.02.01 Українська мова
10.02.02 Російська мова
10.02.04 Германські мови
11.00.00 – Географічні науки
11.00.11 Конструктивна географія
13.00.00 – Педагогічні науки
13.00.01 Загальна педагогіка
та історія педагогіки
14.00.00 – Медичні науки
14.02.03 Соціальна медицина
19.00.00 – Психологічні науки
19.00.01 Загальна психологія,
історія психології
19.00.07 Педагогічна та вікова
психологія
21.00.00 – Національна безпека
21.06.01 Екологічна безпека
22.00.00 – Соціологічні науки
22.00.01 Теорія та історія соціології
22.00.04 Спеціальні та галузеві
соціології
23.00.00 – Політичні науки
23.00.01 Теорія та історія політичної науки
23.00.02 Політичні інститути та
процеси
27.00.00 – Соціальні комунікації
27.00.04 Теорія та історія журналістики
Д о к ум е н т и п ри йм а ю т ь з
1 липня до 17 вересня п.р.

Вступні іспити проводяться
з 23 вересня до 22 жовтня п.р.
Вступники подають до відділу аспірантури такі документи:
1. Заява на ім’я ректора.
2. Особовий листок.
3. Автобіографія.
4. Протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником.
5. М едич на дов ід ка форма
№ 286-у.
6. Копія дипломів:
- бакалавра і додатку з оцінками,
- спеціаліста або магістра і додатку з оцінками.
7. Реферат з обраної спеціальності (тему визначає науковий керівник, до відділу аспірантури подається з оцінкою).
8. Копія довідки про ідентифікаційний код.
9. П осв ідч ення пр о ск лад ені кандидатські іспити (для осіб,
які склали кандидатські іспити до
вступу).
10. Список наукових праць, завірений вченим секретарем (для
осіб, які мають наукові праці).
11. Договір на підготовку фахівця
в двох примірниках.
12. 2 конверти.
Документи у випускників поточного року приймають за наявності
рекомендації ДЕК для вступу в аспірантуру, що оформляється витягом із засідання вченої ради відповідного факультету.
Аспіранти-цільовики з інших ВНЗ
подають також копії документів, що
підтверджують згоду керівництва
ДНУ на підготовку фахівця.
Вступники складають іспити:
1. спеціальність;
2. іноземна мова (англійська, німецька, французька);
3. філософія.
4. українська мова (за проф.
спрямуванням).
Вступники мають право на надання їм додаткової оплачуваної
відпустки (30 календарних днів,
з 16.09.2010 р. до 15.10.2010 р.
включно).
Всі документи подаються до відділу аспірантури та докторантури
особисто вступником у картонному
швидкозшивачу, за наявності паспорта та диплома про вищу освіту.
Телефон для довідок: 374-98-25.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
(Закінчення.
Початок на 2-3 стор.)
доцента кафедри біофізики та
біохімії – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(на явність ступеня кандидата
біологічних наук, захист дисертації
за спеціальністю 03.00.04 - біохімія,
досвід науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі
ІІІ-IV рівнів акредитації менше 3
років, вільне володіння державною
мовою України),
старш ого викладача кафедри
обчислювальної математики та математичної кібернетики – 1 штатна
одиниця (0,5 ставки)
(громадяни України з вищою
освітою за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень»,
досвід викладацької діяльності не
менше одного року, вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача кафедри
систем автоматизованого управління – 1 ш татна одиниця (0,5 ставки)
(вища освіта, науково-педагогічний стаж роботи за спеціальністю
«Автоматика і управління в тех-

нічних системах» не менш 5 років
або без обмежень за стажем для
кандидатів технічних наук, вільне
володіння державною мовою України),
асистента кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики – 1 штатна одиниця
(0,5 ставки)
(громадяни України з вищою
освітою за спеціальностями «Прикладна математика» або «Інтелект уа льн і систе ми при йня ття
рішень», вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
доцента кафедри зарубіжної літератури – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(на явність ступен я кандидата
філологічних н аук за спе ціальністю 10.01.0 4 «Літе ратура з арубіжних країн», до свід науково педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ- IV
рівня акредитації не менш е 7 ро ків, вільн е во ло діння державною
мово ю України),
асистента кафедри диференці-

альних рівнянь – 1 ш татна одиниця
(0,5 ставки)
(досвід викладання з дисциплін
кафедри, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
доцента кафедри іноземних мов
для гуманітарних факультетів (англійська мова) – 1 ш татна одиниця
(повна ставка)
(на явність наукового ступеня
кандидата філологічних наук, наявність базової фахової освіти зі
спеціальності «Англійська мова і
літер атура», на явн ість наукови х
публікацій, наявність стажу роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації
не менш 10 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцен та кафе др и української
літератури – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність науко во го ступеня
кандидата філологічних наук, наявність наукових публікацій у фахових виданнях, досвід науковопедагогічної роботи в галузі у ВНЗ
III-IV рівнів акредитації не менше 3

років, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
доцента кафедри української
мови – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(кандидат філологічних наук за
спеціальністю 10.02.01 «Українська мова», досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ- IV рівня
акредитації не менш е 7 років, вільне воло діння державною мовою
України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника кафедри органічної хімії хімічного факультету (д/б теми 7-231-10) 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата
хімічних наук, досвід роботи за
спеціальністю не менше 10 років,
наявність статей та патентів за
держбюджетною тематикою, вільне володіння державною мовою
України),

провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії «Комп’ютерни х технологій історичних досліджень» історичного
факультету (д/б теми 1-185 -09) –
1 штатна одиниця (0,75 ставки)
(науковий ступінь доктора наук, наявність наукових проектів та
розробок у галузі історії історичної
науки, вільне володіння державною
мовою України),
старшого викладача кафедри
радіоелектронної автоматики – 1
штатна одиниця (0,5 ставки)
(гр ома дяни з ви щою освітою,
які закінчи ли а сп ір ан туру по спе ціальності «Н еруйн івний ко нтр оль», досвід на уко во- до слідно ї
ро боти не мен ше ні ж 3 ро ки ,
вільне во лодіння де ржавн ою мо вою),
старшого викладача кафедри
образотворчого мистецтва та дизайну – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(вища освіта за фахом, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України),
асистента кафедри іхтіології та

гідробіології – 1 штатна одиниця
(0,5 ставки)
(наявність вищої освіти за спеціальністю «Біологія», освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або навчався в аспірантурі, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в газеті);
доцента кафедри медичної психології, психодіагностики та психотерапії – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
( на яв ніст ь вче н ого ст упе ня
кандидата психологічних наук за
спеціальністю «Медична психологія», стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня
акредитації не менше 5-х років, наявність наукових публікацій за фахом, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в газеті).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч.
корпус №1, кімн. 217, тел.: (056)
374-98-27.
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