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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УКРАЇНА: 20 РОКІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

Я ВІДЧУЛА ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЬ З А ДЕРЖАВУ
ТАК ПОЯСНИЛА СВІЙ ВНУТРІШНІЙ СТАН ІРИНА БЕЗДУГАН, КОЛИ ОДЕРЖУВАЛА ПЕРШУ ПРЕМІЮ
Ірина Бездуган із гр. ЮП07-4 зайняла перше місце
на Всеукраїнському конкурсі «Україна: 20 років
державотворення», який
організував Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда
Кучми «Україна». Я привітала дівчину з перемогою,
вона подякувала і поділилася зі мною ще й такою
радістю: у той день її групі оголосили результати
державного екзамену, у
неї – «відмінно», а, отже, й
диплом бакалавра з права
отримає з відзнакою.
– Іро, прошу Вас розповісти про конкурс.
– Дізналася про нього з
Інтернету. Звернула уваг у
на оригінальні умови. Щоб
зап овнит и анкет у, треба
було мати хороші знання з
політології, соціології, права – тобто знати все, що
пов’язано з незалежністю
України. Анкета передбачала тести: запитання і по
чотири відповіді на кожне.
Необхідно було вибрати одну з них і аргументувати,
чому саме цю. Були й легкі
запитання, наприклад, «Яка
форма правління в сучасній
Україні?», але більшість вимагала аргументацію не на
пару речень, а дійсно ґрунтовну, навіть, можна сказати, базову.
Запитань було чималенько, мабу ть, близ ько ч и й
більше 60. Я заповнювала
анкету тижнів три. Відправила її на електронну адресу.
1200 молодих людей різних курсів різних факультетів (не було ні для кого обме-

жень) з усіх вищих навчальних закладів України відправили анкети на конкурс.
Дозволили брати участь навіть школярам, хоча ми всі
розуміємо, що позиція школяра сформована ще не настільки.
Сто робіт висунули на відзначення: п’ять – на перше
місце, 15 – на друге, 30 – на
третє, 50 – на заохочувальні
премії.
Нас, авторів цих ста робіт, запросили на заключну
конференцію, яка відбулася в Київському національному уні версит ет і ім ені
Т. Г. Шевченка.
Виступило шестеро студентів. Я говорила другою.
Коли готувалася, а ця підготовка полягала в тому,
щоб за п’ять хвилин викласти весь зміст своєї анкети, я
склала для себе план, написала промову на три аркуші,
але з трибуни висловила ще
й деякі думки, які прийшли
спонтанно.
Були телеканали, багато
мікрофонів. Хвилювалася,
але не боялася: була дуже комфортна обстановка.
Відчувала, що всі присутні:
і народні депутати, і, головне (це ж яка підтримка!),
наш випускник, Президент
України 1994-2005 рр. Леонід Данилович Кучма та наш
ректор Микола Вікторович
Поляков дуже зацікавлено
мене слухали!
Як тільки відрізняється
цей захід від стандартних
круглих столів і конференцій! Основне, що в залі зібралася молодь, яка не
хоче працювати за кордо-

НА ЗНІМКАХ: переможці Всеукраїнського конкурсу «Україна: 20 років державотворення» бакалавр з права Ірина БЕЗДУГАН, бакалавр з політології Ольга СЛАВІНА та Президент України
1994-2005 р. р., Президент Фонду «Україна», наш
випускник Л. Д. КУЧМА.
Фото з альбомів І. Бездуган та О. Славіної.

ном, яка дійсно хоче зробити щось корисне для своєї
України.
Крім того, що студенти
проаналізували ситуацію,
що склалася за двадцять
років незалежності, вони
оцінили всі недоліки сучасних процесів становлення
держави, запропонували нові ідеї, як удосконалити ті чи
інші сфери. Можливо, це були зовсім невеличкі ідеї, але
якщо в сукупності зібрати їх
усі, напевне, вийде базова

МОЛОДІ ДОВІРЯЮТЬ
На конкурсі «Україна: 20 років
державотворення» Ольга Славіна з гр. СП-07-1 посіла третє
місце. Ця перемога не була випадковою. Протягом навчання в
університеті Ольга проявила се-

бе як старанна студентка, брала
участь у наукових конференціях
і круглих столах, одержувала
стипендію Президента України.
Говорить О. Славіна:
– Учасники конкурсу й конфе-

програма. Якщо все сказане й написане систематизувати, вийде документ, який
допоможе нашим політикам
сформулювати нові точки
відліку, як рухати життя далі.
Ми охопили практично
всі сфери і дійшли висновку, що розруха не в країні,
а розруха в головах. Необхідно змінювати мислення
кожної людини, щоб кожен
долучився до проблем держави й суспільства. Тільки

тоді ми матиме впевненість
у своєму майбутньому, коли
кожний докладатиме зусилля на благо держави, – так
звучала основна ідея на
конференції.
Нічого дивного, що всі
шість промов були ідентичними. Вважаю, це тому, що
ми говорили про речі очевидні.
Я зробила акцент на тому, що країні потрібне реформування. Пропонувала,
наприклад, обмежити імуні-

тет депутатів. Є механізми
психологічні і правові, треба
їх розробити. Відстоювала
пропорційну систему виборів депутатів із відкритими
списками.
– Що відчули Ви, коли
одержали Диплом лауреата
першої премії?
– Я відчула відповідальність за державу. Відчула,
що навіть сама зможу зробити для неї щось значуще.
Інтерв’ю взяла
Я. СТЕПОВА.

МОЛОДЬ ПРОПОНУЄ ІДЕЇ

ренції висловлювали думки щиро
й сміливо, чітко й відверто наголошували на сучасних проблемах.
Форум за участю студентів продемонстрував не тільки високий
рівень довіри влади до пропози-

цій молоді, а й здатність молоді
використовувати можливості для
висловлення своїх ідей публічно.
Хочеться вірити, що висловлені
ідеї не залишаться палкими промовами, а отримають практичне

втілення на благо України і стануть
натхненням для подальшого розвитку конкурсантів.
В. КРИВОШЕЇН,
заступник декана соціальногуманітарного факультету.

ТЕЛЕТАЙП НОВИН
ДО ЮВІЛЕЮ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДНУ ім. О. ГОНЧАРА –
НА ДОШЦІ ПОШАНИ
До 75-річчя від дня створення Жовтневого району м.
Дніпропетровська почесне місце на Дошці пошани району серед інших підприємств, організацій і закладів
зайняв і Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара. Університету відведено окремий
стенд, де розміщена загальна інформація.
«Щира вдячність колективу за багаторічну плідну працю, взаєморозуміння, співпрацю на благо наших громадян,
– написано в Сертифікаті, який видала Жовтнева рада ректору, проф. М. В. Полякову. – Ваш високий професіоналізм,
старанне та творче ставлення до виконання службових

обов’язків, відповідальність є запорукою розвитку Дніпропетровщини та добробуту кожного мешканця рідного міста
та району».
Т. ТОМІНА.

виток протягом 2010 року, обиралися в номінаціях «Підприємництво», «Політика», «Наука», «Культура» і «Спорт», – розповів член конкурсної комісії проф. В. В. Іваненко. – У кожній
номінації визначено по два переможці».

РЕКТОР ДНУ, ПРОФ. М. В. ПОЛЯКОВ –

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ВИДАТНИЙ ПАТРІОТ
ПРИДНІПРОВ’Я

… А КОШТИ – ДІТЯМ

Ректор ДНУ ім. О. Гончара, проф. М. В. Поляков одержав Диплом і медаль «Видатний патріот Придніпров’я»;
його ім’я занесено до Книги пошани видатних патріотів
Дніпропетровської області.
Конкурс проводило громадсько-патріотичне об’єднання
«Примножимо славу Придніпров’я».
«Вихідці з Придніпров’я, які найкраще дбали про його роз-

Рада студентів соціально-гуманітарного факультету
організувала ярмарок, який тривав два дні.
Продавали картини, м’які іграшки, прикраси, тістечка, печиво – багато чого, що студенти створили своїми руками.
Реалізовували все за символічну ціну. Захід проводили на
прохання благодійної організації «Янгол дитинства». Кошти
збиралися на придбання авто для транспортування дітей з
обмеженими фізичними можливостями.
(За інформацією на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.

ІХ ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

БІЛЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

САД СЛАВИ
2 липня ц. р. біля наукової бібліотеки університету урочисто закладено сад Слави.
Карликова верба люкс, деревоподібний горизонтальний ялівець, більше півсотні дерев незвичайних
порід. Біля кожного деревця – табличка, де написано прізвище й ім’я того, хто посадив. А висаджували
саджанці видатні люди Дніпропетровщини, справжні лідери, патріоти, які вивели нашу область у число кращих в Україні. Таким чином створено прекрасний куточок у Дніпропетровську і у своєрідній формі
відзначено заслуги видатних людей. Саджанці, а
також цілий розарій презентував від садового центру «Рив’єра» відомий меценат, бізнесмен і фінансист Дмитро Фоменко.
Іменні деревця посадили ректор, проф. Микола
Поляков, проректори й декани ДНУ ім. О. Гончара,
заслужений лікар України, депутат обласної ради,
головний лікар пологового будинку №2 Людмила
Падалко, голова Ліги азербайджанців Дніпропетровщини Сархош Ісмаілов, громадський діяч Валерій Гомілко, директор департаменту споживацького
ринку і сфери послуг міської ради Олександр Дорошенко, депутати від Партії регіонів, митрополит
Дніпропетровський і Павлоградський Іриней та інші
громадські діячі, відомі вчені, політики, педагоги,
промисловці.
Сад Слави висаджено за підтримки Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів. Чому на території Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара? Тому що наш заклад дав путівку у трудове життя багатьом відомим
ученим, педагогам, політикам і державним діячам.
Ясно, що сад збільшуватиметься, тому що багато представників політичної й творчої еліти вважатимуть за честь посадити в ньому своє дерево.
Т. СОНЯЧНА.
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ОБРАЛИ МИКИТУ ПЛЯС ОВА
Відбулася ІХ звітно-виборна
конференція студентського самоврядування університету.
Олег Таібов прозвітував про
роботу студентського самоврядування в 2010/2011 н. р. На другий
термін Олег не балотувався.
Таємним голосуванням головою
студентської ради обрали Микиту
Плясова з економічного факультету. Головні напрями роботи
студрад він озвучив так: захист

прав студентів, турбота про виконання студентами своїх обов’язків, робота із радами студентів
гуртожитків, створення наукових
товариств на факультетах, сприяння розвитку клубної системи,
розвиток соціального та культурно-масового напрямів діяльності.
У своїй промові Микита зазначив,
що рада студентів університету
відкрита для пропозицій кожного
студента.

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ

Дерево в саду Слави садить ректор,
проф. М. В. ПОЛЯКОВ.

У Палаці культури студентів
відбувся благодійний концертвистава, організований за підтримки депутата Дніпропетровської міської ради, нашого ректора, проф. М. В. Полякова та депутата Жовтневої районної ради,
голови профкому О. Л. Тупиці.
Близько тисячі запрошень отримали діти співробітників, аспірантів, докторантів ДНУ ім. Олеся
Гончара, дитячих садків та шкіл
виборчого округу.
Міжнародний День захисту дітей – це не лише веселе свято для
дітлахів, але й можливість звернути увагу світової громадськості на
відповідальність за долю нашого

майбутнього. «Дитинство – це чудова пора сподівань на здійснення
бажань. У цю пору закладається
фундамент майбутнього, здійснюється пошук життєвого шляху.
Оволодівайте знаннями, вчіться
творчо мислити, розвивайте свої
здібності, щоб стати достойними
громадянами України!», – закликав Микола Вікторович Поляков.
Для маленьких глядачів виступали театр танцю «Рассвет», народна циркова студія «Веселка»,
театр танцю «Ля-Ві», танцспортклуб «Ритм», народний ансамбль
«Веселка» та ін.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

VІІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ ДНІПРОВСЬКОГО НАДПОРІЖЖЯ»

ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ ЗНАННЯ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ
Чотири секції: «Історичні постаті Дніпровського Надпоріжжя», «Історія міст
і сіл Дніпровського Надпоріжжя», «Суспільно-політичне життя на Придніпров’ї»,
«Археологічні старожитності Дніпровського Надпоріжжя» працювали на конференції!
Яку секцію обрати, щоб послухати? Очі
розбігаються. Усі по-своєму приваблюють.
Дивлюся в програму, можливо, по прізвищах зорієнтуюся. Доктори історичних наук
Г. К. Швидько, В. С. Савчук, І. С. Стороженко, О. Б. Шляхов, І. Ф. Ковальова, кандидати
наук нашого університету – їх слухати завжди цікаво. А навпроти прізвищ, яких не
знаю, тому що вони з інших навчальних закладів, посади говорять про них – теж або
професор, або провідний науковець, знаний
краєзнавець, здобувач вченого ступеня… Є
й кілька студентів, але ж, ясно, що це найкращі студенти, які, напевне, планують у
перспективі займатися наукою. Отож, зрозуміло, що на конференції зібралися люди
компетентні.
Йшлося про все те, що ми як громадя-

ни Дніпропетровщини повинні знати. Ми
таки щось із того й знаємо, але щось знаємо приблизно, щось не точно, щось десь
колись чули. Послухавши конференцію, ці
знання систематизувались, підкріпились історичними документами. І про дворянський
рід Лаппо-Данилевських в історії Катеринославщини, і про визначного підприємця
Придніпров’я І. І. Ясюковича, і про життя та
діяльність священомученика Онуфрія (Гагалюка) на Дніпропетровщині в 1920-і роки…
Дійсно, як у документальному фільмі, проходило перед очима життя наших попередників. Це тому, що дослідження представлені на конференції, були різноманітними
за тематикою, але ніби доповнювали одне
одного. Науковці дослідили й організацію
навчального процесу в Катеринославській
гімназії, і розвиток бібліотечної справи, побут та дозвілля, розваги катеринославців, і
громадсько-політичне життя кінця ХІХ – початку ХХ століття. Але йшлося і про інші часи – про містечко Самарчик у 1750 р., і діяльність Катеринославської міської Думи
в 1917-ому, і про Велику Вітчизняну війну.

Йшлося і про зовсім близьке нам – про наш
університет: наприклад, про життя і долю
М. Г. Куїса, який двічі був ректором, про історію створення науково-дослідних кафедр
у Катеринославі.
«Напередодні в Палаці студентів відбулося відкриття музею музичних інструментів. Особливо вразила унікальна знахідка – «флейта пана» (кінець ІІІ – початок ІІ
тисячоліття до нашої ери, – сказав на відкритті конференції ректор, проф. М. В. Поляков. – Флейту знайшла археологічна експедиція, якою керує проф. І. Ф. Ковальова,
біля села Колпаківка Магдалинівського району. Ця археологічна пам’ятка має велике
значення для розвитку наших уявлень про
духовну культуру людей первіснообщинного суспільства на придніпровських теренах
і суттєво збагачує історичне краєзнавство
рідного краю.»
Є зокрема й таке досягнення історичного
краєзнавства. Торік за фінансової підтримки Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної держадміністрації
вчені історичного факультету університету

та наукові співробітники Дніпропетровського історичного музею імені Д. І. Яворницького завершили науково-популярне двотомне
видання «Діячі державної влади і місцевого
самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси», яке істотно доповнює
історико-краєзнавчу персоналістику.
Науковий обмін учених-істориків, освітян,
краєзнавців, музеєзнавців, археологів, архівістів та всіх тих, хто цікавиться проблемами
історичного краєзнавства Придніпровського
регіону, організували Дніпропетровська обласна держадміністрація, управління внутрішньої політики Дніпропетровського міської ради, Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський національний історичний музей
імені Д. І. Яворницького, Дніпропетровський
обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровський обласний осередок Всеукраїнської національної спілки краєзнавців, Інститут суспільних
досліджень.
Т. РОМАШКА.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ
ЧИТАЧІВ

Тетяна СЕРГЕЄВА, Вероніка
ШИЯН та Ксенія ПІЛЕЦЬКА
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Хімічні
сполуки» 2009-2010 н. р.
зайняли відповідно 1, 2, 3
місця. Нині Тетяна – здобувач наукового ступеня
кандидата хімічних наук і
працює на кафедрі аналітичної хімії нашого університету. Ксенія – аспірант
кафедри неорганічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету, науковий
керівник – випускник ДНУ,
професор О. В. Штеменко.
Вероніка працює на підприємстві. Сфотографувалися
на випускному курсі університету.

ПОЗ ИТИВ
Говорять, що світ не без добрих
людей
І завжди є хтось, хто тобі допоможе.
Та в вирі безмежної маси ідей
Власний свій шлях обрать має кожен.
Навіть як перший невдалим є крок,
У серце печаль не варто впускати,
На справу задуману вішать замок,
Не варто печалитись і сумувати.
Бо все, що в житті в нас, на благо то є
І кожній події свої місце й час.
Бо кожному доля дарує своє,
І все подароване саме для нас.
А ми цінувати лише все це маєм,
Примноживши радість у світі,
Диво створивши своїми руками,
Відкрити серця для посмішок й квітів.
Т. КРАСЕЛЬНИКОВА, ст. лаборант
кафедри англійської філології.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ:
загублену залікову книжку №094449,
видану Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я Долгополова Євгена Олександровича;
загублену залікову книжку №094531,
видану Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я Свиридової Олени Костянтинівни;
загублений студентський квиток НР
№08206874, виданий Дніпропетровським національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я Співаковської Софії Володимирівни;
загублений студентський квиток НР
№08094480, виданий Дніпропетровським національним університетом
на ім’я Капінус Римми Олександрівни.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
професора кафедри адміністративного і кримінального права – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора юридичних
наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV

рівнів акредитації не менше
10 років, вільне володіння
державною мовою України),
старшого наукового співробітника НДЛ математичних методів механіки деформівного твердого тіла кафедри обчислювальної ме-

ханіки та міцності конструкцій механіко-математичного
факультету (д/б теми 1-18609) – 1 штатна одиниця (0,65
ставки)
(кандидат наук, наявність
оп убл іков ани х нау кових
праць за фахом, стаж робо-

ти за спеціальністю не менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри зарубіжної літератури – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата філологіч-

них наук за спеціальністю
10.01.04 – література зарубіжних країн, стаж роботи
на профілюючій кафедрі у
вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 3 років, наявність наукових фахових публікацій,

вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри зарубіжної літератури – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом 10.01.04,

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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3 стор.

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER
П ерсон альн і стип ен д ії Вч ен ої ра ди
Д Н У імен і О леся Гонч ара на п ерш ий
семестр 2011/2012 н. р. призн ачен о
А ліні Б раженец ь (г р. УА-08 - 4), М арії
Гу нч енко (гр. УФ -08 -1), Анаст асії Н еч еп оренко (гр. УФ- 09 -1), Вал ерії Л ебедє -

в ій (г р. УК- 09-1) , Н ад ії П усєв ій (г р. ІІ08 -2), Влад л ені Титові й (г р. СП - 08 -1),
Роману Сав аст ру (г р. ТА- 08 -2), М ихайл у О снач у (г р. ВЗ -08 -2), Раїсі Кул ако в ій (г р. ВУ- 08-1), Н атал ії Наг орній (гр.
З Ж-08 -1), Яні З айцевій (г р. ДС - 08 -1),

Ізаб елл і Н ижник (гр. Ю П - 08-1) , Вал ентину Хм арському (г р. ЕМ - 08 -1), Ол ь зі
П есикові й (г р. ЕС - 08-1), Тетя ні Арт еменко (гр. ЕС - 08-1) , О лександ ру П ев знеру (г р. КФ -09 -1), Інні Кучер (г р. КФ 08 -1), Марині Чабаненко (г р. ХТ- 08- 4),

СТУДЕНТИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ПОРТУГАЛЬСЬКУ МОВУ, ВІДЗНАЧИЛИ

МІЖНАРОДНА ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНСЬКОНІМЕЦЬКА ПРЕМІЯ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ДЕНЬ
ТІРАДЕНТІСА
Студенти, які вивчають
португальську мову як
третю іноземну, відзначили в Центрі португальської
мови (при кафедрі романської філології) національне свято Бразилії – День
Тірадентіса.
Тірадентіс – це прізвисько
борця за незалежність Бразилії Жоакіна Жузе да Сілву
Шав’єра. Він стояв на чолі
революційного руху (відомого під назвою «Інконфіденсіа
Мінейра» або «Змова в Мінас Жерайс») за відокремлення Бразилії від Португалії. Основні національновизвольні події відбулися в
невеличкому шахтарському
містечку, багатому у XVIII столітті на поклади золота та алмазів.
Це містечко, розташоване у штаті
Мінас Жерайс, мало назву Віла де
Сао, зараз воно перейменоване
на честь Тірадентіса.
Студенти продемонстрували високий рівень обізнаності в питаннях
історії і культури Бразилії. Вони розповіли гостям про свято і його особливості на батьківщині, про самого Тірадентіса. За свідченням тієї
епохи, Тірадентіс був високим, худорлявим чоловіком, бороду носив
тільки три останні роки, які провів у
в’язниці. У момент страти знівечений і замучений герой, з мотузкою
на шиї, довгим волоссям і бородою,
чітко зливався з подобою Ісуса
Христа. Мабуть, через це більшість
бразильців настільки вражені подвигом Тірадентіса, що інколи зараховують його до числа святих.
Справжньою окрасою свята було декламування віршів відомих

Н атал ії Румя нцев ій (гр. ББ - 08 -2), Ірині
С амченко (г р. ББ - 08 - 4), С ерг ію Коз ею
(г р. Г Г- 08 -1), Вл ад л ені Б иковій (г р. М М 09 -3), С в ітлані Вороніній (г р. П М - 09-2),
П авл у Ф ролов у (г р. ТІ-10с), Окс ані Б ахмат (г р. ТТ-10с).

Учасники свята Тірадентіса. Зліва – викладач Л. Г. СУТУЛІНА,
в центрі – Луселія.
португаломовних поетів. Найбільшою популярністю користувалися
твори одного з найвизначніших
письменників Фернандо Пессоа.
Одними з кращих у презентації його творів були Євгенія Ващенко та
Яна Борисова. Дівчата всім серцем перейнялися кожним рядком
віршів, відчули всю силу та милозвучність португальського слова,
тому старалися донести його глибинну сутність і відповідний зміст
до слухачів. Хоча й інші учасники
декламації справили не менше
враження.
У програмі свята були представлені цікаві конкурси та інтерактивні завдання, підготовлені другокурсником японського відділення
Антоном Корнішуком. Зокрема, це
були жартівливі загадки та скоромовки португальською мовою. Під
гітару Антон заспівав. Виявляється, португальська мова зовсім не
монотонна, а може бути навіть

експресивною. Таке прекрасне й
точне виконання іноземної пісні
змусило всіх замислитися над
своїм ставленням до вивчення
іноземних мов.
Приємно було серед гостей свята бачити студентку підготовчого відділення, уродженку Анголи
Олівейру Лаурентіну (Луселія) та
Амандін Лефор, стажера кафедри
романської філології, уродженку
Франції. З Луселією нам вдалося
поговорити португальською мовою. Носій цієї мови була вражена
увагою та прихильністю українців
до португальської мови, бразильської культури.
Студенти-португальці планують
продовжити відзначати бразильські свята.
Л. СУТУЛІНА,
член координаційної ради
Центру португальської мови,
викладач кафедри романської
філології;
С. УДОВЕНКО, студентка.

НАГОРОДЖЕНИЙ ОЛЕГ АНДРІШКО
Міжнародною літературною українсько-німецькою премією імені
Олеся Гончара відзначено студента 4-го курсу факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Олега Андрішка за
історичний памфлет «Послання до
Ірода».
Сам Олег свою роботу називає
невеликою історичною повістю. Щоправда, спочатку це була маленька
новела, яка згодом переросла в оповідання, а вже потім – у повість.
Йдеться тут про всім відомий
лист, написаний козаками турецькому султану Махмуду ІV.
– Ніхто достовірно не знає, був
цей лист насправді чи ні, – розмірковує студент. – За допомогою творчої
уяви я спробував з’ясувати, чи існував лист, як і навіщо його писали, як

передано дух козацької епохи нам,
нащадкам.
Створив повість на одному подиху – за три тижні. Можливо, символічно, що вона була завершена 9 березня, у день народження Кобзаря.
Щодо премії, то Олег ішов до неї
досить довго. Тричі подавав свої
твори в різні номінації: «Поезія»,
«Науково літературознавча робота,
присвячена творчості Олеся Гончара». Учетверте пощастило. І саме в
прозі. Це найпрестижніша молодіжна премія!
Диплом Міжнародної українськонімецької премії імені Олеся Гончара
Олегу Андрішку вручив проректор
В. В. Іваненко.
(За інформацією на сайті ДНУ імені
Олеся Гончара).

СПОРТ

Профком та спортивний
комітет ради студентів протягом цього навчального
року організували чимало
заходів з метою розвитку

фізичної культури і спорту.
Зокрема в університеті проведено спортивні змагання
з настільного тенісу, мініфутболу, гирьового спорту,

волейболу серед команд
гуртожитків. Хто ж виявився наймайстернішим?
П’ятий гуртожиток зайняв
перше з настільного тенісу,

третє місце з міні-футболу,
перші місця з волейболу і гирьового спорту.
Шостий гуртожиток – на
другому місці з міні-футболу

і гирьового спорту.
Четвертий гуртожиток – третій у змаганнях із настільного
тенісу та другий із волейболу.
Другий гуртожиток – лідер
з міні-футболу і другий з настільного тенісу.
Перший гуртожиток є третім із гирьового спорту.
У районному турнірі з мініфутболу серед студентів навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації збірна команда
ДНУ імені Олеся Гончара – на
другому східці п’єдесталу.
Збірні команди-переможці,
а також 25 студентів, найактивніших спортсменів і організаторів спортивних змагань,
одержали Грамоти або Дипломи від ректора, проф. М. В. Полякова та медалі з рук голови
профкому О. Л. Тупиці. Нагородження відбулося в урочистій обстановці в ректораті.
«Щасливі студентські роки, –
сказав ректор, – коли є успішне навчання, заняття наукою,
є красивий вечір відпочинку,
пісня і обов’язково спорт».
Микола Вікторович завжди
любив спорт, він – кандидат у
майстри спорту, у студентські
роки грав в університетській
збірній із волейболу.
Т. СОБКА.

стаж роботи на профілюючій кафедрі у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше
10 років, наявність наукових
публікацій, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри романської філології – 1 штатна
одиниця (0,5 ставки)

(наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук, вченого звання доцента, наукових публікацій,
стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача ка-

федри фізичної та економічної географії – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої
освіти за спеціальністю «Географія», освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за
спеціальністю «Педагогіка
вищої школи», досвід науко-

во-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі
ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 10 років, вільне володіння державною мовою
України),
старшого наукового співробітника НДЛ ракетно-космічної техніки НДІ енер-

гетики (д/б теми 6-250-11)
– 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(вища освіта, стаж наукової роботи за відповідною
спеціальністю не менше 10
років, наявність друкованих
наукових праць, патентів на
винаходи, вільне володіння

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКА СПАРТАКІАДА ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
2010 -2011 НАВЧА ЛЬНИЙ РІК

Факуль- Баскет- Баскет- Волей- Спорт. Л/атл. БадН/теніс Футбол Шахи Крос Гирьов. Плав. Кільк. Місце
тет
бол чол. бол жін. бол чол. орієнт. естаф. мінтон
спорт
очок
ФТФ

3

16

1

4

2

6

4

1

4

2

1

1

45

1-2

ФФЕКС

1

16

3

1

1

5

1

2

9-10

1

2

3

45

1-2

ЕФ

4

16

6

6

9

2

2

3

1

7

4

8

68

3

ФПМ

10

16

4

7

8

1

3

7

2

6

3

2

69

4

ІФ

5

1

2

5

6

7

10

5

9-10

8

16

5

79

5

ГГФ

12

2

5

8

10

4

5

4

16

4

8

10

88

6

ФМЕ

7

4

7

10

3

8

8

13

6

11

7

14

98

7

ФУІФМ

6

16

16

9

4

3

13

14

3

5

16

4

109

8

ФП

11

3

8

3

5

12

15

15

8

3

16

15

114

9

ММФ

2

6

9

16

12

9

14

8

16

14-15

6

7

119

10

ЮФ

16

16

10

16

7

6

12

6

16

14-15

16

6

125

11

ФСЗМК

14

5

16

13

11

16

9

12

5

9-10

16

9

135

12

ХФ

13

16

16

2

14

11

7

11

16

12

5

13

136

13

ФБЕМ

8

16

16

11

13

10

11

9

7

13

16

12

142

14

СГФ

9

16

16

12

15

13

6

10

16

9-10

16

11

149

15

НАЙАКТИВНІШИЙ ГУРТОЖИТОК – П’ЯТИЙ

Фото Г. ОЛОВАРЬ.

ВІДГУКИ,
ВРАЖЕННЯ,
ОЦІНКИ

СМАЧНО,
ПОЖИВНО,
ЕСТЕТИЧНО!
Гарне враження від ст удентської їдальні Дніпропет ро вс ь ко го на ц іон а льн ог о
у нів е рс и те т у ім ен і Оле ся
Гончара. Незважаючи на кризовий стан, економічні негаразди в державі, тут велике
різноманіття страв, охайно,
красиве оформлення. Чуйне, ува жне ставлення до відвідувачів з боку обслуговуючого персона лу. Смачно,
поживно, естетично! І цілком
доступні ціни на весь асортимент страв!
Це батьківське піклування керівництва університету
про студентську молодь.
Щира дяка Вам за турботу
про найдорогоцінніше для
всіх нас – наших дітей!
Т. ВОЛОДАРСЬКА,
заступник директора
туристичної фірми,
м. Київ.

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

Цвітуть троянди в ботанічному саду.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара згідно з
контрактом на підготовку аспіран тів
оголошує набір до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва) на
2011 рік за такими спеціальностями:
За бюджетом
з відривом від виробництва
01.01.01
Математичний аналіз
01.01.06 Алгебра і теорія чисел
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
01.04.02 Теоретична фізика
01.04.03 Радіофізика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 Математ. моделювання та обчислювальні методи
01.06.01 Історія фізико-математичних
наук
02.00.02 Аналітична хімія
02.00.03 Органічна хімія
03.00.01 Радіобіологія
03.00.02 Біофізика
03.00.04 Біохімія
03.00.07 Мікробіологія
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
03.00.16 Екологія
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.02.01 Матеріалознавство
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка і міцність машин
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.07.02 Проект ування, виробництво
та випробування літальних апаратів
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07
Автоматизація п роцесів керування
05.23.17 Будівельна механіка
07.00.01
Історія України
07.00.02 Всесвітня історія
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини
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 Історія філософії
10.01.01
Українська література
10.01.04 Література зарубіжних країн
10.01.05 Порівняльне літературознавство
10.02.01 Українська мова
10.02.04 Германські мови
11.00.11
Конструктивна географія і
раціональне використання природних ресурсів
19.00.01 Загальна психолог ія, історія
психолог ії

22.00.01
22.00.04
логії
23.00.01
науки
23.00.02
си

Теорія та історія соціології
Спеціальні та галузеві соціо-

03.00.12
03.00.13
03.00.16

Фізіологія рослин
Фізіологія людини і тварин
Екологія

Теорія та історія політичної
Політичні інститути та проце-

04.00.00 – Геолого-мінералогічні науки
04.00.09 Палеонтологія і стратиграфія

Без відриву від виробництва
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 Математичне моделювання
та обчислювальні методи
02.00.02 Аналітична хімія
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.16 Екологія
05.13.06 Інформаційні технології
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
10.01.05 Порівняльне літературознавство
10.02.02 Російська мова
11.00.11
Конструктивна географія і
раціональне використання природних ресурсів
19.00.01 Загальна психолог ія, історія
психолог ії
23.00.01 Теорія та історія політичної
науки
23.00.02 Політичні інститути та процеси
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 деформованого 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
01.06.01 Історія фізико-математичних
наук
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
03.00.01 Радіобіологія
03.00.02 Біофізика
03.00.04 Біохімія
03.00.07 Мікробіологія

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
08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.08.08 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 літературознавство
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 психолог ія, історія
психолог ії
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
Документи приймають з 1 липня
до 20 вересня ц. р.
Вступні іспити проводяться
27 вересня, 7 і 17 жовтня ц. 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. Медична довідка форма №286-у.
6. Копія дипломів: бакалавра і додатку
з оцінками, спеціаліста або маг істра і додатку з оцінками.
7. Реферат з обраної спеціальності (тему визначає науковий керівник, до відділу аспірантури реферат подається з оцінкою).
8. Копія довідки про ідентифікаційний
код.
9. Посвідчення про складені кандидатські іспити (для осіб, які склали кандидатські іспити до вступу).
10. Список наукових праць, завірений
ученим секретарем (для осіб, які мають
наукові праці).
11. Договір на підготовку фахівця у 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 вищих навчальних зак ладів подають також копії
документів, що підтверджують згоду
керівництва ДНУ імені О. Гончара на підготовку фахівця.
Вступники складають іспити зі спеціальності, іноземної мови (англійської, німецької, французької) та філософії.
Вступники мають прав о на додаткову оп лачув ану ві дп устку (30 календарних днів, з 18.09. 2011 р. до 17.10.2011 р.
включно).
Усі 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.
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