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ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER

ЗАЦІКАВИВСЯ МАТЕМАТИКОЮ ПРИРОДНИЧІ НАУКИ – ПОНАД УСЕ
Павло Книш - один із
перших на механіко-математичному факультеті відзначений стипендією імені
В. І. Моссаковського.
Ще під час навчання в обласному ліцеї-інтернаті фізико-математичного профілю
за сприяння викладачів В. К.
Кірмана й О. В. Полякова
Павло серйозно зацікавився
математикою та її прикладними галузями. Питання куди йти вчитися після ліцею
не було - тільки на мехмат. Із
перших кроків в університеті
занурився в атмосферу наукової творчості, яка панує на
факультеті.
Написав дві статті для фахових видань, на Всеукраїнській студентській олімпіаді
з теоретичної механіки, що
відбулася торік, зайняв перше місце (до цих змагань його готували доценти Ю. А. Годес, В. І. Петришин та ін.).
В. СЯСЄВ,
декан.

НА ЗНІМКУ: бакалавр Павло КНИШ.

НА ЗНІМКУ: бакалавр Сергій ТРЕТЬЯКОВ.

За сумлінне навчання й
винятковий інтерес до природничих наук хімічний факультет висунув у другому
семестрі кандидатуру Сергія Третьякова на стипендію Президента України.
Інтерес до хімії у юнака виник задовго до того,
як цей предмет почали викладати у середній школі.
Якось йому до рук потрапив
старенький лабораторний
практикум з неорганічної хімії і неабияк зацікавив.
Перші досліди проводив
удома, а потім у Малій академії наук. Першу ж випускну
роботу виконав успішно. А
коли став студентом, одразу розпочав наукову роботу
під керівництвом професора
Л. І. Кас’ян та ст. наукового
співробітника В. О. Пальчикова. У коло інтересів Сергія входять досліди з хімії
каркасних сполук, зокрема
розробка методів синтезу
гетероциклічних похідних з
сульфолановим фрагментом

на основі віцинальних аміноспиртів, які містять оксиген та
нітроген. Ці сполуки можуть
використовуватися для розробки медичних препаратів.
Стежити за новинами в хімічній науці студентові допомагає вільне володіння англійською мовою.
Але коло інтересів не замкнулося на хімії та інших предметах природничого блоку.
Юнака захоплюють релігії
Стародавнього Сходу, він цікавиться (і займається) вирощуванням рослин-хижаків, любить слухати рок-музику, дуже
любить тварин і багато часу
приділяє своїй собаці. Незважаючи на напружений графік,
намагається вести активний
спосіб життя і часто виїжджає
за місто. Сергій – веселий, активний, залюбки спілкується з
товаришами й допомагає їм у
навчанні. Він привітний, ввічливий і скромний.
Л. ДМІТРІКОВА,
куратор, доцент
кафедри органічної хімії.

НА ЗАСІДАННІ РЕКТОРАТУ

ПРО РОБОТУ ПРОФКОМУ
Голова профкому університету
О. Л. Тупиця доповів на засіданні
ректорату про роботу профкому
протягом 2010 року.
Турботу про членів профспілки,
сказав Олег Леонідович, здійснювали кілька постійних комісій: із
житлово-побутових питань (голова
Грабовий В. А.), із культурно-масової роботи (голова Забродня С. В.),
по роботі серед жінок та дітей (голова Шевченко В. В.), зі спортивномасової роботи (голова Плошинська А. А.), по роботі зі студентами
та аспірантами (голова Пєстов
Д. Ю.), з охорони праці (голова Шилов

Є. А.), із соціально-економічних питань (голова Тупиця О. Л.), із організаційної роботи (голова Козорог
С. Б.), громадського контролю (голова Подольчак С. М.), по роботі з
ветеранами та пенсіонерами (голова Кондратюк Т. М.), по контролю за
виконанням Колективного договору
(голова Хейлик В. В. ), які працювали за планами, затвердженими рішенням профкому.
Доповідач розповів про те, як постійні комісії дбали про безпечні
умови праці, контролювали виконання Комплексних заходів Колективного договору, перевіряли студентські

буфети й їдальні, співпрацювали із
студентською радою університету та
студентськими радами гуртожитків.
Більш детально прокоментував
один із пріоритетних напрямів – лікування й оздоровлення. Для 77 працівників університету було придбано
путівки за кошти соціального страхування та профбюджету. Двом десяткам співробітникам компенсовано
путівки, які вони придбали самостійно. 182 особи оздоровлено на базі
відпочинку «Надія» у м. Приморськ.
127 співробітників та їх дітей і студентів відпочили у спортивно-оздоровчому таборі ДНУ ім. О. Гончара

«Сосновий бір». Усі діти наших співробітників, які хотіли, оздоровилися в дитячих оздоровчих таборах:
«Перлина», «Сонячний берег», «Троянда», «Дорожник», «Кипарис», «Лісова казка» та ін. 42 студенти зимові
канікули провели на базі відпочинку
«Верховина» (м. Яремча).
Профком видав 760 членам
профспілки грошову допомогу, а в
2011 році планується суму допомоги збільшити. Планується провести
огляди-конкурси на кращий гуртожиток, на кращу спортивну кімнату
гуртожитків, на краще профспілкове
бюро. Профком ініціював прийняття нового Колективного договору
на початку 2011/2012 навчального
року.
Т. РОМАШКА.

Календар
червня
6 червня –
День журналіста.

Вітаємо всіх, хто
співпрацює з нашою
газетою!
26 червня –
День молоді.
28 червня –
День Конституції.

ВІТАЄМО!

ДЕМОКРАТИЧНІЙ КОНСТИТУЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ – 15 РОКІВ
Прийняття 28 червня 1996 р. Верховною
Радою України Основного Закону - це визначна подія в нашій історії, історична віха в утвердженні державної суверенності
України.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативноправові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Безпосередньо на підставі Конституції гарантується звернення до суду для захисту конституційних
прав і свобод людини і громадянина.
Положення про пряму дію норм Основного Закону має змінити стереотипне
ставлення до нього як до декларації,
„політико-правового документа”, адже
в ньому проголошено і закріплено принцип верховенства Конституції, ї ї пріоритету у правовій сфері. На цьому принципі
має будуватися вся юридична система,
діяльність законодавчої, виконавчої та

судової влади.
Пряма дія норм Конституції дозволяє
громадянину вимагати у держави забезпечення можливості скористатися нормою, закріпленою Конституцією, а держава зобов’язана виконати таку вимогу.
Відповідно до цього правозастосовчий
орган має право реалізувати положення
Конституції, не очікуючи якогось акта,
мотивуючи своє рішення безпосередньо
відповідним положенням Конституції.
Саме тому обов’язки і відповідальність держави, всіх її органів і посадових осіб в умовах прямої дії Конституції суттєво підвищуються щодо забезпечення гарантій реального втілення
у життя одного з найважливіших положень основ конституційного ладу.
За своєю сутністю Конституція України
виходить із загальнолюдських, загальнонародних інтересів і потреб. Це акт,
котрий на найвищому правовому рівні
закріплює певний баланс інтересів усіх

соціальних верств суспільства, націй,
етнічних груп. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Конституція не допускає жодних привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, політичних,
релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження.
Конституція, яка увібрала в себе світовий досвід державотворення, зафіксувала основи міжнародного співробітництва, є першим і серйозним кроком на
цьому шляху.
Наша Конституція побудована на засадах, що найвищою цінністю в державі є людина. Але норми записані в ній,
не завжди відповідають дійсності, тому
Основний Закон має постійно удосконалюватися, щоб справді бути для народу.
Конституцію України приймати і змінювати може тільки парламент або народ
на всеукраїнському референдумі і більше ніхто.
Роки, що минули з часу проголошен-

ня Україною незалежності, достатньо
впевнено показали, наскільки важливим,
особливо для держави, що переходить
до нового суспільного устрою, захищає
принципи демократії та громадянського
суспільства, є існування Основного Закону, що відповідає цим ідеям. Україна
дійсно вистраждала свою, демократичну
Конституцію. Тепер постає нове, не менш,
а ще більш важливе завдання, яке повинен виконати наш народ, – поступово, на
демократичних засадах, неухильно керуючись принципами Права і Справедливості, впроваджувати в країні основи громадянського суспільства, демократичної
соціальної правової держави. Ці завдання повинні бути головними в житті нашого
народу, громадян вільної України.
Т. ЗАВОРОТЧЕНКО,
доцент кафедри теорії держави і
права, конституційного права
та державного управління.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.

21 червня 2011 року

На квітневих читаннях «Олесь Гончар відомий і невідомий»
відбувся конкурс читців-декламаторів прози.
НА ЗНІМКУ: уривок
із роману «Собор»
українською мовою
читають студенти гр.
УРК-09-02 ЦЗЕН Лі та
ЛІНЬ Цян; першокурсниця МОСКАЛЕНКО
Катерина читає монолог артистки з роману «Циклон», дівчина
зайняла перше місце,
свій виступ вона присвятила світлій пам’яті видатної акторки
Людмили Гурченко.
Фото Г. ОЛОВАРЬ.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО
РОЗПОРЯДКУ – ЦЕ ЗАКОН
ЗА ПОРУШЕННЯ –
ВІДРАХОВУЮТЬ
З УНІВЕРСИТЕТУ
За порушення правил проживання в гуртожитках №1 і №6 відраховані з університету студенти С.
Цапко, Д. Митько та А. Дикунов.
СПИРТНЕ В ГУРТОЖИТКУ
ЗАБОРОНЕНЕ !
Студенти В. Коломієць та О. Сумороков відраховані за розпиття
спиртних напоїв у гуртожитку №6.
Допомогти студентам налаштуватися на ритм навчання, спокійного побуту покликані заступники деканів із виховної роботи, викладачі,
які повинні чергувати в гуртожитках, і, звичайно ж, студради.
В. МОСІНА,
директор студентського
містечка.

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА НА 2011-2017 РОКИ

З РОС ТАТИМЕ ІМІДЖ УНІВЕРС ИТЕТУ
Учена рада затвердила Концепцію стратегічного розвитку
ДНУ ім. О. Гончара на 2011-2017
роки.
Стратег ічні цілі університету,
визначені цим документом: досягнення рівня вимог, що висуваються в державі і світі до університетів
дослідницького типу, та отримання
відповідного статусу, а також посилення регіонального й міжнародного іміджу в підготовці фахівців із
вищою освітою.
Виділено сім пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу. Розкажемо про них коротко.
Освіта. Університет чекають
перетворення в організації навчального процесу: деканати за
рівнями вищої освіти розділять
навчальну та методичну роботу з
підготовки бакалаврів і магістрів.
Магістрів і докторів філософії, науково-педагогічні та наукові кадри
готува тимуть на основі інтеграції
власної наукової діяльності з навчальним процесом. Навчальний
процес орієнтуватиметься на індивідуалізацію та творчу самостійну
роботу студентів. Наголос робитиметься на високоякісну практичну

підготовку фахівців. Обдаровану
молодь шукатимуть у системі середньої освіти регіону через створення профільних класів, освітніх
округів та Центрів. І надалі розвиватимуть в університеті безперервну освіту та паралельне
навчання.
Наука. Університет виконуватиме інноваційні проекти з розробки,
виробництва та впровадження нової високотехнологічної продукції
(приладів, устаткування, матеріалів, технологічних процесів, систем управління тощо), активізує
участь у випуску дослідних зразків
і малих серій наукоємної продукції,
у передачі підприємствам зразків
нової техніки та технологій для організації серійного й масового виробництва.
Наукове співробітництво поглиблюватимемо через участь у
створенні науково-виробничих
об’єднань, базових кафедр та їх
підрозділів в інституціях Національної академії наук України та
державних галузевих академій, в
інших наукових установах через
формування спільних наукових колективів; спільні наукові проекти

виконуватимуться із закордонними вченими.
Для ефективного партнерства
університетської науки і бізнесу
діятимуть експериментальні лабораторії, проблемні групи, відділ
інноваційної діяльності, трансферу
технологій.
Велика увага приділятиметься
студентському науковому товариству. Воно формуватиме нове покоління педагогів-дослідників.
Кадрова політика. Контрактна
система наймання науково-педагогічних працівників стане дієвим
інструментом кадрової політики
та виконання актуальних завдань
розвитку університету. Підвищення кваліфікації та перепідготовка
науково-педагогічних і наукових
працівників
здійснюватиметься
за інноваційними напрямами навчально-виховного процесу та
наукової діяльності. Комплексна
система стимулювання керівного
складу, науково-педагогічних і наукових працівників до інноваційної
діяльності орієнтуватиметься на
об’єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом.

Інформатизація. Передбачається створення єдиного інформаційного середовища. Для студентів
впроваджуватимуть дистанційну
освіту, виготовлятимуть електронні підручники, навчальні посібники,
конспекти лекцій.
Міжнародні зв’язки. Це – створення і впровадження в навчальний процес університету спільних
із зарубіжними навчальними заклад ами-партнерами маг істерських та аспірантських програм;
створення міжнародних науководослідних колективів для виконання спільних наукових досліджень
із фундаментальних і прикладних
проблем, підготовка й видання монографій та підручників за результатами цих досліджень; організація коротко- та довгострокового
навчання й стажування студентів,
аспірантів і докторантів за освітніми й науковими програмами, програмами літніх шкіл та освітньокультурних обмінів; залучення
висококваліфікованих провідних
науково-педагогічних та наукових
працівників зарубіжних вищих навчальних закладів і фахівців наукових установ до проведення у

ЖОВТНЕВОМУ РАЙОНУ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА – 75 РОКІВ
(Закінчення. Початок тематичної добірки до ювілею див. у №№4, 5 за 2011 р.)

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН СЬОГОДНІ
Жовтневий район розташований у
центральній частині міста, на правому
березі р. Дніпро. Район витягнутий з півночі на південний схід. Довжина району
– 10 км, ширина у найширшому місці – 5,9
км. Площа району в затверджених у 1970
році межах – 4413 га, що складає 11 відсотків території міста. Індивідуальною
житловою забудовою орієнтовно зайнято 13 відсотків території району, багатоповерховою – 20, ще 67 відсотків території перебувають під акваторією річки
Дніпро, лісонасадженнями та балками,
парками та зонами відпочинку, промисловими майданчиками підприємств та
ін.
РАЙОН займає один із трьох пагорбів, на
яких розташоване місто, і в ландшафтному відношенні є наймальовничішим районом Дніпропетровська. В акваторії Дніпра,
у межах території району розташовані острови: Олексіївський, Монастирський, Камінуватий, Становий, один із Шефських островів, острівні споруди веслового каналу;
автомобільні мости: Центральний та Південний, залізничний Мерефо-Херсонський
міст, пішохідний міст та канатна дорога на
острів Монастирський через протоку р. Дніпро.
Чисельність населення Жовтневого району на 1 січня 2011 року становила 162,1
тис. осіб. За 2010 рік народилося 1,3 тис.,
а померло – 1,9 тис. осіб. Питома вага населення, зайнятого у всіх сферах економічної діяльності, – 62,2%. Введено 3364 нові
робочі місця.
СТАНОМ на 1 січня 2011 року кількість
суб’єктів, зареєстрованих у Єдиному дер-

жавному реєстрі підприємств та організацій України, становить 14934 одиниці.
В умовах пожвавлення світової економіки з початку 2010 року на більшості підприємств району спостерігається поступове
відновлення позитивної динаміки економічного зростання.
Обсяг реалізованої продукції промисловості, робіт, послуг і відпускних цінах підприємств за 2010 рік склав 1 млрд. 996,3
млн. грн. Це на 60% більше, ніж за 2009 рік,
що закріпило динаміку відновлення промислового виробництва. Загальний обсяг
роздрібного товарообороту за дев’ять місяців 2010 року склав 2 млрд. 320 млн. грн.,
що на 611 млн. більше, ніж 2009 року. Обсяг реалізованих послуг за 2010 рік склав
1 млрд.705 млн. грн. Темп зростання у
фактичних цінах до 2009 року – 106%.
ЖОВТНЕВИЙ район є найбільший культурний і науковий осередок міста. На його
території розташовані два професійні театри, кінотеатри «Салют», «Оріон», Палац
студентів, Палац дітей та юнацтва, планетарій, цирк, акваріум ДНУ ім. О. Гончара
та зоологічний куточок на Монастирському острові. Район достатньо урбанізований: на його території розташовані великі
житлові масиви: «Перемога» і «Сокіл» та
історичні поселення Мандриківка й ЛоцКам’янка.
Район багатий на парки та сквери. Це –
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара, парки
ім. Юрія Гагаріна, ім. Володі Дубініна, меморіальний Севастопольський парк, Центральний парк культури та відпочинку імені
Тараса Шевченка, Мандриківський гідропарк.

Територію району прикрашають історичні
будівлі ХVІІІ-ХІХ століть; культові споруди:
Свято-Преображенський кафедральний собор, Хоральна синагога; пам’ятники видатним особистостям та історичним подіям.
Об’єкти культурної спадщини, занесені в
Державний реєстр національного культурного надбання: Палац князя Потьомкіна
(Центральний парк культури та відпочинку
ім. Т. Г. Шевченка); перша чоловіча класична гімназія (площа Жовтнева, 2), будинок
земської лікарні (площа Жовтнева, 14); будинок музею старожитностей (просп. Карла Маркса, 16); будинок гірничого інституту
(просп. Карла Маркса, 19); реальне училище (просп. Карла Маркса, 36), будинок
міської управи (просп. Карла Маркса, 47);
Спасо-Преображенський собор (площа
Жовтнева).
Об’єктів культурної спадщини, занесених
у перелік пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Дніпропетровської області, – 46.
Окрасою району є музеї: художній, історичний ім. Д. І. Яворницького, меморіальний будинок-музей Д. І. Яворницького, діорама «Визволення Дніпропетровська».
На території району ведуться роботи з
реставрації цінної історичної забудови,
значні роботи з благоустрою території, з
реконструкції існуючої забудови та великі обсяги сучасног о будівництва, після чого деякі споруди стають візитною карткою
міста. Це житлові комплекси «Дніпровський», «Башні», головний корпус Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара на просп. Ю. Гагаріна,
центр відпочинку «Бартоломео», спортив-

ДНУ ім. О. Гончара лекцій, тренінгів, семінарів тощо.
Університет – регіональний
центр освіти, науки, культури.
Це – активна участь університету
в роботі обласного відділення Малої академії наук та його осередків у районах і містах; розширення
напрямів співпраці Регіонального
центру моніторингу освіти ДНУ ім.
О. Гончара із закладами освіти у
сфері розробки інноваційних методик навчання, методичного забезпечення навчальних дисциплін,
обміну педагогічним досвідом; розширення номенклатури та сфери
освітніх, консультативних, інформаційних і просвітницьких послуг,
які університет надає населенню
регіону, тощо.
Розвиток матеріально-технічної бази – необхідна умова реалізації університетом своєї місії.
Планується завершення будівництва і введення в експлуатацію
об’єктів навчального та житлового
призначення, модернізація лабораторної бази, оснащення університету сучасною комп’ютерною технікою
та мережевим устаткуванням.
Я. СТЕПОВА.

но-оздоровчий комплекс «Цунамі», торговельно-розважальний комплекс «Репортер», торговельний комплекс «Паркотель».
Сьогодні Жовтневий район є центром великих трудових і наукових досягнень, дедалі потужнішим стає його економічний, науковий та духовний потенціал, визначено
чіткий, виважений план діяльності районної ради, а також перспективи та напрями
розвитку господарського комплексу району, засад місцевого самоврядування.
ЗА 2006-2010 роки закінчено роботи з
комплексного благоустрою Набережної
імені Леніна; реконструйовано вулиці Чернишевського, Шевченка, Коцюбинського, Жуковського, Виконкомівську, площу
імені Д. Бєдного, відкрито 13 спортивних
майданчиків, шість дитячих майданчиків,
проведено реконструкцію курдонеру по
пр. Карла Маркса, 20, відкрито пам’ятник
артилеристам Великої Вітчизняної війни
на розі вулиць Гусенка та Погребняка. Закінчено реконструкцію Севастопольського
парку. Зміцнюється матеріальна база відділу комунального господарства. Велика увага приділяється розвитку освітньої
галузі.
Завдяки згуртованій роботі депутатського корпусу, структурних підрозділів районної ради Жовтневий район постійно посідає
в місті Дніпропетровську призові місця з
благоустрою, з проведення дозвілля молоді, з підготовки медалістів у школах району,
переможців та призерів обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад.
Підсумком роботи виконкому щодо впровадження системи управління якістю в
структурних підрозділах ради та виконкому став сертифікат на систему управління
якістю, який наш район отримав одним із
перших у місті.
В. ЛУКАШОВА,
голова Жовтневої ради
м. Дніпропетровська.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

21 червня 2011 року
ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ
ПІДГОТОВКИ
КАДРІВ ВИЩОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ
В ДНУ
ім. О. ГОНЧАРА
В 2010 РОЦІ
ЦИФРИ І ФАКТИ
l Працювало дев’ять спеціалізованих учених рад із
захисту докторських дисертацій із 22 спеціальностей і
п’ять спеціалізованих рад
із захисту кандидатських
із десяти спеціальностей.
У грудні створено спецраду
зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит».
l У радах ДНУ ім. О. Гончара захищено 102 кандидатські і 9 докторських
дисертацій. Показник захисту кандидатських дисертацій – найвищий за всі
роки діяльності спецрад, а
показник захисту докторських трохи нижчий, ніж
середній за цей період.
l Докторські дисертації
захистили сім співробітників університету (О. Ю.
Дашкова – мехмат; О. В.
Михєєв та О. В. Федоненко – факультет біологі ї,
екології і медицини; Н. В.
Венгер – історичний факультет; В. В. Кривошеїн та
В. І. Палагута – соціальногуманітарний факультет;
І. Г. Батраченко – факультет психології).
Незважаючи на зростання кількості докторів наук
в університеті зараз лише
54 кафедри (з 97) очолюють доктори наук, 2 – кандидати наук, професори,
37 – кандидати наук, доценти, 4 – кандидати наук без
ученого звання.
І зараз є спеціальності і
факультети, недостатньо
укомплектовані кадрами
вищої кваліфікації. На факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства і юридичному близько десяти років
немає захистів докторських дисертацій.
l 63 співробітники та випускники аспірантури ДНУ
імені Олеся Гончара захистили кандидатські дисертації, десятеро – достроково або у строк.
l Показники присвоєння
вчених звань професора
та доцента – на рівні середніх за останні десять років:
8 і 28. Звання старшого наукового співробітника присвоєно одній особі.
(Із доповіді ректора, проф.
М. В. Полякова на засіданні
Вченої Ради університету).

І МІЖНАРОДНІ ЗИМОВІ
ПРАВОВІ ЧИТАННЯ

СЕРТИФІКАТ
УЧАСНИКА
Із яскравими враженнями Олеся М атусевич
(гр. ЮП-09-02) та її однокурсниці повернулися із
Закарп аття, де вперше
в нашій країні відбулася
Всеукраїнська зимова правова школа «Шлях до успіху молодого юриста».
Олеся розповідала, що
слухали найкращих лекторів - заступника голови
Верхов ної Ради України
М. В. Томенка і успішних
юристів-практиків. Творча
атмосфера спонукала молодь спробувати свої сили
в конкретній правознавчій роботі. Кіровоградські
юнаки та дівчата запропонували провести цим складом учасників I міжнародні
зимові правові читання на
базі їхнього державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка: педагогічний університет уже на це згоду дав,
а Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у
Кіровоградській області їх
підтримує.
На тих правових читаннях
Олеся була наймолодшою
учасницею. Але її виступ на
тему врегулювання спору
способом медіації викликав
великий резонанс не тільки
серед студентів, а й серед
юристів-теоретиків з ученими ступенями, які прибули на конференцію з різних
міст. Справа в тім, що поки
що існує лише законопроект «Про медіацію», і другокурсниця ретельно проаналізувала його на всіх стадіях
читання у Верховній Раді,
порівняла наш законопроект
із аналогічними законами в
інших країнах з романо-гер-
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манською системою права.
Це дало змогу передбачити
можливі казуси при впровадженні українського законопроекту. Спочатку доповідачка відповідала на запитання адвокатів, а потім у залі
зав’язалася жвава дискусія
молодих і досвідчених правознавців.
О. Матусевич привезла з
правових читань Сертифікат
учасника.
Я. СТЕПОВА.
V МІЖВУЗІВСЬКИЙ
КОНКУРС ЧИТЦІВ
«ЛЮБОВ І ВЕСНА»

ЙШЛОСЯ
І ПРО ЛУКАША,
І ПРО МАВКУ,
І ПРО ГАЛЮ…
Конкурс, який традиційно проводить кафедра перекладу та лінгвістичної
підготовки іноземців, цього разу об’єднав більше
тридцяти іноземних студентів, які приїхали навчатися у Дніпропетровськ з
одинадцяти країн світу.
На кілька годин ці юнаки
й дівчата перетворилися на
справжніх артистів. У залі
звучали твори українських і
російських поетів Л. Українки, О. Пушкіна, А. Ахматової
та ін., українські й російські
народні, естрадні пісні й пісні з улюблених кінофільмів
і навіть російська народна
казка «Ріпка».
За результатами яскравого творчого суперництва
в номінації «Декламування
поезії» перемогли студент
підг отовчого
відділення
ДНУ ім. О. Гончара Річард
Пантош (Бразилія) за вірш
Р. Рождественськог о «О
любви» та першокурсниця
Дніпропетровської державної медичної академії Сара

Світлана ВОРОНІНА з факультету прикладної математики – Міс університет2011. На думку журі, вона поєднала в собі
високий інтелект, творчість і красу сучасної студентської особистості.
(За матеріалами сайту ДНУ ім. О. Гончара).

Мафшах із Марокко за вірш
О. Пушкіна «Колокольчики
звенят».
Кращим у номінації «Виконання пісні» став спільний
виступ Сари Буалі з Марокко
та Юссефа Сулеймана Омара з Сирії (підготовче відділення медичної академії)
– вони виконали пісню «Несе Галя воду».
А приз глядацьких симпатій заслужено дістався
чудовому дуету Ширбазар
Енхболд (Монголія) і Альшахада Мохаммеда (Ангола) з підготовчого відділення Національного гірничого
університету за виконання
пісні «Подмосковные вечера».

Тетяна ТКАЧУК – студентка факультету
фізики, електроніки та комп’ютерних систем, багаторазова чемпіонка України із зимового орієнтування, чемпіонка Європи
серед юніорок з рогейну, майстер спорту
України.

МІЖНАРОДНИЙ
КОНКУРС ЮНІОРІВ
З КУЛІНАРНОГО
МИСТЕЦТВА І СЕРВІСУ

ДВА СРІБЛА
І ДВІ БРОНЗИ
Студен ти третього та
четвертого курсів О. Андрієнко, Я. Каменський,
О. Крисан, К. Оровецька,
Г. Романенко, С. Семенуха, А. Сидоренко, А. Сторожен ко, К. Шапліченко,
М. Чабаненко представляли на Міжнародному конкурсі юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу в

Київському національному торговельно-економічному університеті команду
України.
Олена Андрієнко та Софія Семенуха в номінаціях
«Карвінг» і «Страва сучасної
української кухні» завоювали срібні медалі; Катерина
Оровецька, Катерина Шапліченко в номінаціях «Страва
з птиці» й «Ресторанні десерти» відзначені бронзою.
Решта наших учасників стали дипломантами.
Команду дніпропетровців
прийняли в почесні колективні члени Асоціації кулінарів України.
(За інформацією
на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

ІV РЕГІОНАЛЬНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ТУРНІР «ЕВРИКА-2011» (МОЛОДША ЛІГА)

НАЙКРАЩІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ВСТУПУ В ЛІЦЕЙ
Регіональний математичний турнір
– оригінальне змагання, не схоже на
всі інші.
Наприклад, міні-олімпіада «Математика навколо нас» для семикласників
містила звичайні завдання з математики «Школа», олімпіадні завдання, логічні
задачі, задачі, що вимагають інтуїтивних
міркувань, задачі на застосування математики в інформатиці, географії, біології, астрономії, фізиці, мовознавстві тощо.
Для шестикласників «Школа»-тест
містив десять тестових завдань із математики, а індивідуальна карусель «Логіка. Пошук. Інтуїція» передбачала послідовне виконання завдань, які мали
характер олімпіадних завдань, логічних

за дач, задач, які вимагають інтуїтивних міркувань. Пропонувалися три рівні
складності.
Практичний тур «Технології» для шестикласників складався із конструювання та виготовлення власними руками
складних конструкцій, а практичний тур
із графічних завдань для семикласників
«Вимірювання та проектування» вимагав
проілюструвати нетривіальні застосування математики; інший практичний
тур – «Менеджмент» пропонував задачі
на пошук найкращих управлінських рішень.
Шестикласники змагалися в математичних іграх, а восьмикласники провели
діалог з комп’ютером і т. д.

Тур нір ор га нізува ли Д ніпро петров ський обласний ліцей-інтернат фізикоматематичного профілю, Регіональний
центр моніторингу освіти та механікоматематичний факультет.
До оргкомітету та журі входили кандидати й доктори наук, провідні фахівці
механіко-математичного, гео лого-географічного, економічного факультетів,
факультету біології, екології та медицини, української й іноземної філології та
мистецтвознавства.
Для організації конкурсу залучали
студентів-призерів Всеукраїнських та
Міжнародних олімпіад, переможців «Еврики» попередніх років, учнів Дніпропетровського ліцею-інтернату фізико-ма-

тематичного профілю.
Для участі у фінальній частині турніру
за результатами кваліфікаційних випробувань було відібрано близько двохсот
учнів загальноосвітніх навчальних закладів та провідних ліцеїв Дніпропетровська, Кривого Рогу, Павлограда, Жовтих
Вод, Новомосковська, Синельникового,
Верхньодніпровська, районів області.
Переможців змагань нагородили по дарунками, а найкращих учнів 7-го класу
рекомендували до вступу у Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю.
О. ХАМІНІЧ,
директор Центру довузівської
підготовки.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Сміливі завжди
мають щастя
Тебе спинив перетин долі?
Життя здалось гірким на смак?
Ти не один, як вітер в полі!
Повір у це – і буде так!
Можливо, другом стане ворог,
А друзі гірше ворогів
Тобі у серце кинуть порох
І жменю злих брутальних слів.
Але згубити віру нині
Нам легше, ніж зробити крок!
Любов свою шукай в людині:
Вона підносить до зірок!
Збери усі свої поразки,
Невдачі, сумнів, біль і страх.
Ніколи не питай підказки
В людей підступних чи невдах!

Тебе хитатиме планета,
Чужі труїтимуть слова,
Та знай – не вічні ці тенета!
Нікому легко не бува!
Не бійся схибити, упасти:
Шляху немає без біди.
Сміливі завжди мають щастя!
Рушай! Наважуйся! Іди!

Крила життя
Аби чолом торкнутися до неба,
Пройти крізь тінь людей
брутально злих,
Нам справжніх крил, напевно,
і не треба,
Любов і творчість будуть
замість них.
Краса прийде до кожної оселі,
Коли від струн розійдеться
вогонь.

Усе почнеться з краплі акварелі
І списаних катренами долонь.
Думки й слова, і п’єси, і полотна,
Мелодії живими стануть знов,
Бо є душа, прекрасна і невтомна,
Що в камені пробуджує любов.
Нам вірить друг,
рятує випадковість,
Ми, як усі, сприймаємо буття…
Але любов – то завжди
неповторність.
Любов – це творчість,
творчість – це життя!

Вічні світила
Розливається повінню небо
Міріадами різних світів,
І торкається берега берег
Ешелонами сірих мостів.

Хтось розсипав невидимі струни,
Потім знов їх докупи зібрав…
Акварельні тремтливі етюди
Ніч сховала у чорний рукав.
У небесному темному морі
З мерехтливих зірок-кораблів
Я сплітаю сузір’я прозорі
У мільйони карбованих слів.
Ось сторінка для тебе й для
мене
Загорається знову і знов…
Тільки в небі є вічні світила,
Ніби юність і перша любов.
* * *
Летітиму світом
розбещеним вітром,
І в обрії дикі плече загорну.
Сплітатиму зрання
смеркання й світання
В небесно-мінливу прозору весну.

Я сни з підвіконня
візьму у безсоння
І кинусь безкрило у перший політ,
А дружбу і зраду
в лозу винограду
Сховає від мене здивований світ.
Я зорі вечірні –
олії ефірні –
Багряною чашею вип’ю до дна.
Жариною й хлібом,
і місячним німбом
Медова, мов сонце, хай пісня луна!
Розпеченим літом
натішуся світом,
Смагляво всміхнеться
гаптована ніч.
І в прянощах слова
злетить колискова
У зими і весни, в гудіння сторіч!
В. СКАЧЕНКО,
студентка гр. ВМ-10-2.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ-2011, ЯКІ БАЖАЮТЬ НАВЧАТИСЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТАРИФИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
НА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ БАКАЛАВР У 2011/2012 н. р.
Денна форма навчання
Напрям підготовки
Правознавство – 12800 грн.;
Міжнародна економіка,
Міжнародні економічні відносини,
Міжнародні ві дносини –
11300 грн.;
Менеджмент,
Психологія – 10700 грн.;
Реклама і зв’язки з громадськістю,
Журналістика,
Маркетинг,
Фінанси і кредит – 9700 грн.;
Економіка підприємства,
Управління персоналом та
економіка праці – 9100 грн.;
Політологія – 9000 грн.;
Економічна кібернетика,
Облік і аудит,
Комп’ютерні науки,
Системний аналіз,
Інформатика,

Програмна інженерія,
Видавнича справа та редагування,
Соціальна робота,
Соціологія,
Телекомунікації – 8500 грн.;
Історія – 8200 грн.;
Комп’ютерна інженерія,
Прикладна математика,
Прикладна статистика,
Географія,
Дизайн,
Образотворче мистецтво,
Філософія,
Системи технічного захисту
інформації,
Авіа- та ракетобудування,
Авіоніка – 8000 грн.;
Харчові технології та інженерія,
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування,

Біологія,
Лабораторна діагностика,
Корекційна освіта,
Гідрометеорологія,
Прикладна фізика,
Фізика,
Мікро- та наноелектроніка,
Теплоенергетика,
Радіотехніка,
Інженерне матеріалознавство,
Машинобудування,
Електротехніка та електротехнології,
Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів,
Приладобудування,
Прикладна механіка,
Радіоелектронні апарати,
Проектування та виробництво ракето-космічних літальних апаратів,
Двиг уни ракето-космічних
літальних апаратів,

Енергетичні установки космічних літальних апаратів,
Автоматика і управління в
технічних системах,
Імпульсні теплові машини,
Радіоелектронні пристрої,
системи та комплекси,
Літальні апарати – 7500
грн.;
Механіка,
Інженерна механіка,
Прикладна механіка – 7200
грн.;
Математика,
Статистика – 6700 грн.;
Геологія,
Хімічна технологія,
Хімічна технологія високомолекулярних сполук,
Хімія – 6500 грн.;
Філологія:
Англійська мова та література,
Переклад (англійська мова

та література) – 11700 грн.;
Китайська мова та література – 11200 грн.;
Японська мова та література – 10700 грн.;
Німецька мова та література,
Французька мова та література – 9700 грн.;
Українська мова та література,
Російська мова та література – 7500 грн.
Заочна форма навчання
Правознавство – 6500 грн.;
Психологія,
Менеджмент – 5400 грн.;
Комп’ютерна інженерія –
5000 грн.;
Журналістика,
Фінанси і кредит – 4850 грн.;
Економіка підприємства –
4600 грн.;

Політологія – 4500 грн.;
Облік та аудит,
Комп’ютерні науки – 4300
грн.;
Історія,
Соціологія,
Інформатика – 4250 грн.;
Географія – 4000 грн.;
Машинобудування,
Біологія – 3800 грн.;
Математика – 3250 грн.;
Філологія:
Англійська мова та література – 6000 грн.;
Українська мова та література – 3700 грн.
Вечірня форма навчання
Психологія – 6000 грн.;
Фінанси і кредит,
Комп’ютерна інженерія,
Економіка підприємства,
Облік і аудит – 5000 грн.;
Програмна інженерія – 4900
грн.

ТАРИФИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
НА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ СПЕЦІАЛІСТ У 2011/2012 н. р.
Денна форма навчання
Спеціальність:
П равоз нав ст во – 1290 0
грн.;
Міжнародна економіка,
Міжнародні економічні відносини,
Міжнародні ві дносини –
11400 грн.;
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
Психологія – 10900 грн.;
Реклама,
Зв’язки з громадськістю,
Фінанси і кредит,
Банківська справа,
Журналістика,
Маркетинг – 9800 грн.;
Економіка підприємства,
Управління персоналом та
економіка праці,
Політологія – 9200 грн.;
Соціологія,
Соціальна робота,
Облік і аудит,
Економічна кібернетика –

8700 грн.;
Видавнича справа та редагування,
Інформатика,
Прог рамне забезп еч ення
систем,
Інформаційні управ ля ючі
системи та технології,
Технології та засоби телекомунікацій,
Історія – 8500 грн.;
Археологія,
Архівознавство – 8300 грн.;
Прикладна статистика,
Прикладна математика,
Філософія,
Образотворче мистецтво,
Дизайн,
Комп’ютерні системи та мережі,
Географія – 8000 грн.;
Харчові технології,
Корекційна освіта,
Мікробіологія,
Вірусологія,
Біохімія,

Зоологія,
Ботаніка,
Біологія,
Фізіологія рослин,
Фізіологія людини і тварин,
Екологія та охорона навколишнього середовища,
Мікро- та наноелектронні
прилади і пристрої,
Ф із ич на т а б іо ме д ичн а
електроніка,
Прикладна фізика,
Радіофізика і електроніка,
Фізика конденсованого стану,
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення,
Прикладне матеріалознавство,
Металорізальні верстати та
системи,
Роботомеханічні системи
та комплекси,
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії,

Прилади і системи неруйнівного контролю,
Теплофізика,
Двигуни ракето-космічних
літальних апаратів,
Ене рг ет ич н і ус та но в к и
космічних літальних апаратів,
Проектування та виробництво ракето-космічних літальних апаратів,
Літальні апарати,
Автоматика і управління в
технічних системах,
Імпульсні теплові машини,
Радіоелектронні пристрої,
системи та комплекси,
Механіка суцільних сере довищ,
Теоретична та прикладна
механіка – 7500 грн.;
Статистика,
Математика – 6700 грн.;
Хімія,
Хімічна технологія високомолекулярних сполук,

Гідрогеологія – 6500 грн.;
Філологія:
Англійська мова та література,
Переклад (англійська мова
та література) – 11800 грн.;
Китайська мова та література – 11300 грн.;
Японська мова та література – 10800 грн.;
Німецька мова та література,
Французька мова та література – 9700 грн.;
Українська мова та література,
Російська мова та література – 7500 грн.
Заочна форма навчання
Правознавство – 6500 грн.;
Менед жмент зовнішньоекономічної діяльності –
5500 грн.;
Психологія – 5400 грн.;
Комп’ютерні системи та мережі – 5000 грн.;

Фінанси і кредит,
Журналістика – 4900 грн.;
Економіка підприємства,
Політологія – 4600 грн.;
Соціологія – 4500 грн.;
Інформатика,
Історія – 4300 грн.;
Географія – 4000 грн.;
Біологія,
Мікробіологія,
Вірусологія – 3700 грн.;
Математика – 3300 грн.;
Філологія:
Англійська мова та література – 6000 грн.;
Українська мова та література – 3700 грн.
Вечірня форма навчання
Психологія – 6000 грн.;
Комп’ютерні системи та мережі,
Облік і аудит,
Фінанси і кредит,
Банківська справа,
Економіка п ід приємств а
– 5000 грн.

ТАРИФИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
НА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МАГІСТР У 2011/2012 н. р.
Денна форма навчання
Спеціальність
П равоз нав ст во – 14100
грн.;
Міжнародна економіка,
Міжнародні економічні відносини,
Міжнародні в ідносини –
12500 грн.;
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
Психологія – 11800 грн.;
Фінанси і кредит,
Банківська справа,
Реклама,
Зв’язки з громадськістю,
Журналістика,
Маркетинг – 10700 грн.;
Політологія,
Управління персоналом та
економіка праці,
Економіка підприємства –
10000 грн.;

Облік і аудит,
Економічна кібернетика –
9400 грн.;
Інформатика,
Прог рамне забезпечення
систем,
Інформаційні уп рав ляючі
системи та технології,
Технології та засоби телекомунікацій,
Соціальна робота,
Соціологія,
Історія – 9350 грн.;
Археологія,
Архівознавство – 9200 грн.;
Прикладна математика,
Географія,
Філософія,
Прикладна статистика,
Комп’ютерні системи та мережі – 8800 грн.;
Екологія та охорона навколишнього середовища –

8300 грн.;
Мікро- та наноелектронні
прилади і пристрої,
Ф із ич на т а б і оме д ич на
електроніка,
Прикладна фізика,
Радіофізика і електроніка,
Фізика,
Фізика конденсованого стану,
Лабораторна діагностика,
Мікробіологія,
Біохімія,
Зоологія,
Ботаніка,
Біологія,
Фізіологія рослин,
Фізіологія людини і тварин,
Теплофізика,
Прикладне матеріалознавство,
Металорізальні верстати та
системи,
Роботомеханічні системи

та комплекси,
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії,
Прилади та системи неруйнівного контролю,
Двигуни ракето-космічних
літальних апаратів,
Ен ер г ет и ч ні у с т ан о в к и
космічних літальних ап аратів,
Проектування та виробництво ракето-космічних літальних апаратів,
Літальні апарати,
Автоматика і управління в
технічних системах,
Імпульсні теплові машини,
Радіоелектронні пристрої,
системи та комплекси –
8250 грн.;
Механіка суцільних сере довищ,
Теоретична та прикладна

механіка – 8000 грн.;
Харчові технології – 7700
грн.;
Гідрогеологія,
Хімічна технологія високомолекулярних сполук,
Хімія,
Математика,
Прикладна та теоретична
статистика – 7200 грн.;
Філологія:
Англійська мова та література,
Переклад (англійська мова
та література) – 12900 грн.;
Китайська мова та література – 12500 грн.;
Японська мова та література – 11800 грн.;
Німецька мова та література,
Французька мова та література – 10600 грн.;

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
доцента кафедри аналітичної хімії
– 1 штатна одиниця (0,75 ставки)
(наявність наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія,
вчене звання доцента, досвід на-

уково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше
10 років, досвід роботи на посаді
доцента не менше 5 років, вільне володіння державною мовою
України),

старшого наукового співробітника НДЛ механіки руйнування та
пластичного деформування матеріалів кафедри теоретичної і прикладної механіки механіко-математичного факультету (д/б теми 7-200-09)

– 1 штатна одиниця (0,9 ставки)
(науковий ступінь кандидата наук,
досвід роботи за напрямом механіки деформівного твердого тіла
та наявність відповідних наукових
праць і винаходів, вільне володін-

Українська мова та література,
Російська мова та література – 8250 грн.
Заочна форма навчання
Правознавство – 7200 грн.;
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
Психологія – 6000 грн.;
Журналістика,
Банківська справа,
Фінанси і кредит – 5300
грн.;
Економіка підприємства –
5000 грн.;
Мікробіологія,
Вірусологія,
Біологія – 4100 грн.
Філологія:
Англійська мова та література – 6600 грн.;
Українська мова та література – 4000 грн.

ня державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч.
корпус №1, кімн. 217, тел.: (056)
374-98-27.
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