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Дніпропетровський ліцей-ін-
тернат фізико-математичного 
профілю створений у рамках 
програм «Творча обдарованість» 
та «Обдаровані діти – надія Укра-
їни».

35 учителів і серед них – 13 
співробітників ДНУ імені Олеся 
Гончара навчають 148 учнів, із 
яких 54 мешкають у гуртожитку 
– це діти із сільської місцевості і 
малих міст Дніпропетровщини.
Відбулося вже одинадцять ви-

пусків. Усі випускники стають сту-
дентами провідних навчальних за-
кладів (бюджетні місця). Найбіль-
ше юнаків і дівчат вступають до 
нашого університету, переважно 
на факультети прикладної матема-
тики, механіко-математичний, фі-
зики, електроніки та комп’ютерних 

систем, фізико-технічний, а також у 
київські виші.
Про ефективну роботу в ліцеї 

свідчать результати участі учнів у 
різних змаганнях. Приміром, ми-
нулого навчального року Богдан 
Ткачук, Андрій Селіванов та Єгор 
Комаров стали призерами, а Пав-
ло Мінаєв і Влад Михайлюк посіли 
перші місця на четвертому етапі 
Всеукраїнських учнівських олім-
піад з фізики, математики та гео-
графії. Богдан Ткачук привіз срібну 
медаль з Міжнародної олімпіади 
«Науки про землю» (Італія). 
Павло Горбонос, Олександр Книш, 

Максим Головко та Богдан Рашитов 
– призери третього етапу Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук  (секції «Мате-

матика» й «Фізика»); Антон Пугач – 
лідер у секції «Математика».
Маємо 39 призерів обласних 

олімпіад; 21 призер обласного кон-
курсу Малої академії наук. Щодо 
обласних змагань, то, за статисти-
кою, виходить, що перемагає кожен 
четвертий учень ліцею.
У Всеукраїнському турнірі юних 

математиків команда посіла ІІ міс-
це (у цьому конкурсі команда ліцею 
з 2004-го року щоразу займає при-
зові місця).
Ліцеїсти 65 разів ставали пере-

можцями Всеукраїнських олімпіад. 
А на Всеукраїнських конкурсах-за-
хистах науково-дослідницьких ро-
біт учнів-членів Малої академії на-
ук в останні роки вони демонстру-
ють найвищий рівень. 
Протягом останнього часу наші 

вихованці були переможцями і при-
зерами Всеукраїнських Інтернет-
олімпіад із математики, Російської 
Соросівської олімпіади, Міжнарод-
ного математичного турніру міст, 
Київського міжнародного матема-
тичного фестивалю, Регіональної 
фізико-математичної олімпіади 
Московського фізико-технічного ін-
ституту та ін. змагань.
Із 1999 року на базі ліцею прово-

дяться відбірково-тренувальні збо-
ри на Всеукраїнську математичну 
олімпіаду. Ліцей визнано провід-
ним навчальним закладом секції 
«Математика» обласного відділен-
ня Малої академії наук, тричі на ба-
зі ліцею проводились відбірково-
тренувальні збори на Міжнародну 
олімпіаду з математики.
І найголовніша гордість – за ре-

зультатами зовнішнього незалежно-
го оцінювання з математики, україн-
ської мови та літератури, як повідо-
мляють засоби масової інформації, 
ліцей займає перше місце в області, 
а минулого року – і в Україні.
Цих успіхів досягаємо завдяки 

особливій структурі поглибленого 
вивчення предметів (навчальний 
заклад працює за спеціальним на-
вчальним планом, затвердженим 
Головним управлінням освіти і на-
уки облдержадміністрації).
Ліцей пишається своїми випус-

книками, які отримують іменні сти-
пендії, стають кваліфікованими 
фахівцями, викладачами з учени-
ми ступенями.

Л. КОРНЕВА,
заступник директора ліцею 

з науково-методичної роботи.
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Усередині наступного року закінчується 
термін дії ліцензій трьох напрямів підго-
товки, а через півтора року – закінчують-
ся ліцензії за 26-а напрямами та 50-а спе-
ціальностями  (це більше 60%  загальної 
підготовки в університеті) і термін акреди-
тації ДНУ ім. О. Гончара за IV рівнем (акре-
дитація навчального закладу за ІV рівнем 
передбачає наявність акредитації за цим 
рівнем двох третин спеціальностей).

«При акредитації (навчального закладу чи  
окремого напряму (спеціальності) підтвер-
джується відповідність державним вимогам 
кадрового, навчально-методичного, матері-
ально-технічного та інформаційного забез-
печення», – сказав проректор С. О. Чернець-
кий і у зв’язку з цим розповів, як треба готу-
ватися до акредитації та ліцензування. 
Почати треба з самоаналізу навчально-

методичного комплексу на кафедрах. Освіт-
ньо-кваліфікаційна характеристика, освіт-
ньо-професійна програма та навчальний 
план спеціальності мають відповідати дер-

жавному стандарту. У разі його відсутності 
потрібно освітньо-кваліфікаційну характе-
ристику, нормативну частину освітньо-про-
фесійної програми погодити з навчально-
методичною комісією, Інститутом інновацій-
них технологій та Міносвіти, науки, молоді та 
спорту України.
Зараз на кафедрах проводиться оптимі-

зація кадрового потенціалу. Доповідач на-
гадав, що кваліфікація викладача повинна 
відповідати дисциплінам, які вони викла-
дають. Відповідність науково-педагогічної 
спеціальності викладача визначається його 
спеціальністю за дипломом про освіту, на-
уковою спеціальністю, науковим ступенем, 
ученим званням або проходженням науково-
педагогічного стажування з відповідної дис-
ципліни.
Проректор підкреслив, що кількість лекцій-

них годин на одного викладача не може пе-
ревищувати 250 на рік при загальній кількос-
ті дисциплін не більше чотирьох. А оскільки 
керівники дипломних робіт повинні мати на-

укові ступені, то, щоб відповідати цим двом 
вимогам одночасно, на кафедрі повинні 
працювати 70-80% викладачів з науковими 
ступенями. Для отримання ліцензії на підго-
товку магістрів, на кафедрі, крім завідувача, 
доктора наук з відповідної кваліфікації, не-
обхідно мати ще одного доктора наук.
Про матеріально-технічну базу, а це – 

комп’ютери (дванадцять на одного студента), 
лабораторне обладнання тощо, було сказано 
так: «Для поліпшення цих показників на фа-
культетах потрібно розробити заходи щодо 
створення факультетських (а можливо, й між-
факультетських) лабораторій на десять-два-
надцять місць (санітарні норми – 6 кв. м на 
одного студента). На базі таких класів мож-
на створити й віртуальні лабораторії з фун-
даментальних дисциплін, наприклад, фізики, 
хімії, біології, опору матеріалів та ін.»
Проректор нагадав, що при акредитації 

університету за ІV рівнем враховуються:
1) показники роботи аспірантури – вони не по-
винні бути нижчими середнього для класич-
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них університетів і 2) за останні п’ять років 
повинно бути видано підручників і навчаль-
них посібників з грифом Міністерства або 
монографій не менше 5% загальної кількості 
викладачів.
Після проведення самоаналізу робоча гру-

па встановить перелік та регламент виконан-
ня заходів з підготовки університету до акре-
дитаційної експертизи.
Усі документи для акредитації навчально-

го закладу повинні бути готові до 31 грудня 
2012 року.
Ректорат вирішив уже до кінця цього року 

перевірити дотримання ліцензійних та акре-
дитаційних вимог підготовки фахівців за відпо-
відними освітньо-кваліфікаційними рівнями, а 
до 1 лютого наступного року розробити план 
відповідних заходів на ліквідацію недоліків. 
Проректорам М. М. Ружину, Д. О. Яшину та за-
відувачеві відділу з охорони праці О. Л. Рубцо-
ву доручено до 1 вересня 2012 року забезпе-
чити отримання документів про відповідність 
навчальних приміщень вимогам санітарних та 
пожежних норм для освітньої діяльності. План 
підготовки до проведення акредитації універ-
ситету підготує проректор С. О. Чернецький 
до початку нового навчального року.

Т. РОМАШКА.

ПАМ’ЯТКА  СТУДЕНТУ
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• Якщо за один або декілька модулів на-

вчальної дисципліни студент отримав менше 
половини встановленого максимуму, то на за-
ліку він матиме «не зараховано», а на екзамені 
оцінку «FX».

• Для отримання позитивної оцінки з пред-
мета треба набрати загальний рейтинговий 
бал більше 60 (сума рейтингових оцінок за 
модулі – для заліків,  плюс  результати іспитів).

• Не можете прийти на екзамен з поважної 
причини? Повідомте про це деканат протягом 
трьох днів після екзамену. Тоді  вважатиметь-
ся, що ви не маєте заборгованості, і склада-
тимете екзамен на загальних підставах за 
окремим розкладом. Не повідомите деканат 
про поважність причини відсутності, – вважа-
тиметься, що ви були відсутніми без поважної 
причини, і вам буде виставлено оцінку «неза-
довільно».

• Складання академічних заборгованостей 
допускається лише після сесії і не більше двох 
разів із кожної дисципліни.

• Ліквідація заборгованостей здійснюється 
під контролем деканату згідно з графіком, за-
твердженим деканом. Цей графік є у розкладі 
екзаменаційної сесії або на окремому аркуші 
вивішений поряд із розкладом.

• З університету студента відраховують 
після закінчення екзаменаційної сесії за три 
будь-які заборгованості.

Антоніна Дон закінчила Дніпропе-
тровський обласний ліцей-інтернат 
фізико-математичного профілю при  
ДНУ ім. О. Гончара. На мехмат вступи-
ла за результатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання з високими бала-
ми з математики. На всіх іспитах отри-
мує лише «відмінно». На третьому 
курсі взяла участь у Всеукраїнській 
олімпіаді з теоретичної механіки. Се-
ред студентів класичних університе-
тів посіла шосте місце.
За характером дівчина наполеглива 

й цілеспрямована. Користується по-
вагою серед викладачів і студентів. 
Член ученої ради факультету. Член 
журі Регіонального математичного 
турніру «Еврика», який проводять лі-
цей-інтернат, де вона навчалася, ме-
ханіко-математичний факультет та Ре-
гіональний центр моніторингу освіти.
Тоня захоплюється сучасною музи-

кою, театром, танцями, вивчає англій-
ську мову. У складі команди універси-
тету з черлідінгу «Апріорі» займала 
перші місця серед студентів у міських 
і обласних змаганнях.

І. ГЕРГЕЛЬ,
куратор.

НА ЗНІМКУ: студентка гр. МХ-08-1, 
стипендіат імені В. І. Моссаковського 
Антоніна ДОН. 

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER

*   *   *  
Стипендію імені С. М. Ко-

нюхова призначено на пер-
ший семестр ц. н. р. Олек-
сандру Мататюку (гр. ТД-
10м) та Олегу Вовкодаву (гр. 
ТЗ-10с).

*   *   *
Стипендію Президента 

України на  календарний 
рік призначено переможцям 
IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базо-
вих навчальних предметів і 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів Ма-
лої академії наук України у 
2010/2011 н. р. Роману Борду 
(гр. ПС-11-1) та Павлу Гор-
боносу (гр. КТ-11-1). 

*   *   *
Академічну  стипендію 

імені В. М. Чорновола на 
перший семестр 2011/2012 н. 
р. призначено Юлії Семено-
вій (гр. ЗЖ-08-1).
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 МОССАКОВСЬКИЙ 
Володимир Іванович
Ректор університету в 

1964-1986 рр., засновник і 
завідувач кафедри аероме-
ханіки та теорії пружності 
(нині – кафедра обчислю-
вальної механіки і міцності 
конструкцій), академік НАН 
України, доктор фізико-ма-
тематичних наук, професор, 
Герой Соціалістичної Праці

ЗАСЛУЖЕНІ  ПРОФЕСОРИ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

 АНДРЕЄВ
Лев В’ячеславович

Завідувач кафедри об-
числювальної механіки і 
міцності конструкцій в 1989-
1994 рр.; в 1973-1989 рр., 
1994-2001 рр. – професор 
цієї кафедри, доктор тех-
нічних наук, професор

 БАБЕНКО 
Юлія Семенівна

Завідувач кафедри мік-
робіології в 1970-1986 рр., в 
1987-2005 рр. – професор 
цієї кафедри, доктор біо-
логічних наук, професор

 БАРАННИК
Дмитро Харитонович

Декан філолог ічного 
фа культету в 1971-1988 
рр., завідувач, професор  
кафедри української мо-
ви 1971-2009 рр., доктор 
філологічних наук, про-
фесор

 ВДОВІН
Сергій Самойлович

Завідувач кафедри ра-
діофізики в 1974-1988 рр., 
професор кафедри САУ в 
1988-1999 рр., доктор тех-
нічних наук, професор 

 МАТИСІНА 
Зінаїда Альфредівна
Завідувач кафедри за-

гальної фізики в 1966-
1976 рр., в 1976-1977 рр. 
професор цієї кафедри, 
з 1977 р. – професор ка-
федри експерименталь-
ної фізики, доктор фізико-
математичних наук, про-
фесор 

ЦВЄТКОВА
Ніна Миколаївна

Професор  кафедри 
геоботаніки, ґрунтознав-
ства та екології з 1982 р., 
доктор біологічних наук, 
професор

БАБЕНКО 
Владислав Федорович

Завідувач кафедри 
математичного аналізу 
з 1988 р., доктор фізико-
математичних наук, про-
фесор

МАЛАЙЧУК
Валентин Павлович

Завідувач кафедри ра-
діоелектронної автома-
тики в 1976-1998 рр., з 
1998 р. – професор цієї 
кафедри, доктор техніч-
них наук, професор

МОТОРНИЙ
Віталій Павлович

Декан механіко-мате-
матичного факультету 
1977-1980 рр., завідувач 
кафедри теорії функцій 
з 1975 р., член-кореспон-
дент НАН України, доктор 
фізико-математичних на-
ук, професор

ШУГУРОВ 
Олег Олексійович

Завідувач кафедри екс-
периментальної фізики в 
1975-1990 рр., з 1990 р. 
– професор цієї кафедри, 
доктор біологічних наук, 
професор

ШЕПТУН 
Юрій Дмитрович

Завідувач кафедри ро-
бототехнічних систем з 
1984 р., доктор технічних 
наук, професор 

 ОБОДАН 
Наталія Іллівна

Професор кафедри об-
числювальної математи-
ки і математичної кіберне-
тики з 1991 р., доктор тех-
нічних наук, професор

 ГОРОДЯНЕНКО 
Віктор Георгійович

Завідувач кафедри те-
орії та історії соціології (в 
1999-2001 рр. –  соціоло-
гії) з 1991 р., доктор істо-
ричних наук, професор

ГНАТЕНКО
Петро Іванович

Декан юридичного фа-
культету в 1995-2005 рр., 
завідувач кафедри філо-
софії з 1991 р., член-ко-
респондент АПН України, 
доктор філософських на-
ук, професор

 ЧМИЛЕНКО
Федір Олександрович

Завідувач  кафедри 
аналітичної хімії з 1994 р., 
доктор хімічних наук, про-
фесор 

НА  МІСЬКОМУ  КОНКУРСІ 
«ІНТЕЛЕКТ  –  ТВОРЧІСТЬ 

–  УСПІХ-2011»

ПРЕМІЇ, 
ГРАМОТИ, 

ПОДАРУНКИ
22 студенти ДНУ ім. О. Гончара 

надіслали на конкурс «Інтелект – 
творчість – успіх-2011» 18 робіт. 
Дванадцятеро стали перемож-

цями і отримали премії: першу 
(1500 грн.) – Марія Покатаєва (фа-
культет біології, екології та меди-
цини) і Олександр Капітонов (со-
ціально-гуманітарний факультет); 
другу (1000 грн.) – Анастасія Да-
виденко та Ельміра Магомєдова 
(факультет української й іноземної 
філології та мистецтвознавства), 
Юлія Лукасевич (економічний фа-
культет), Євгенія Рябова (факуль-
тет біології, екології та медицини), 
Сергій Скрипник і Тамара Панова 
(факультет прикладної математи-
ки); третю премію (500 грн.) – Ка-
рина Рульова, Наталя Гловацька 
(факультет міжнародної еконо-
міки), Оксана Таран (факультет 
біології, екології та медицини) і 
ст. лаборант хімічного факультету 
Владислав Применко.  
Решта учасників нагороджена 

Грамотами оргкомітету та цінними 
подарунками.
Університет відзначений Ди-

пломом за високий рівень науко-
вих студентських розробок, спря-
мованих на вирішення актуальних 
проблем розвитку міста та бага-
торічну активну участь у міському 
конкурсі на кращу науково-прак-
тичну розробку.

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

Конкурс на кращу науково-практичну 
розробку серед студентів та аспірантів 
вищих навчальних закладів «Інтелект 
– творчість – успіх» відзначив 10-річ-
ний ювілей. 
Започаткували його заступник началь-

ника управління освіти і науки Дніпропе-
тровської міської ради В. К. Горячев та 
президент промислово-фінансового кон-
церну «Гала-Капітал», голова Дніпропе-
тровської міської організації роботодав-
ців О. В. Галаган.
Уперше як експеримент конкурс відбув-

ся серед старшокласників на базі серед-
ньої школи №34, а потім він став студент-
ським. Із 2003 року ДНУ ім. О. Гончара є 

його постійним учасником.
Як зазначено в Положенні конкурсу, 

його завданням є «залучення обдарова-
ної молоді до вирішення актуальних біз-
нес-завдань шляхом створення власних 
науково -дослідних розробок; надання 
представникам бізнесових кіл можливос-
ті підтримки талановитої молоді; форму-
вання із числа учасників конкурсу штату 
майбутніх висококваліфікованих співро-
бітників, укладання з ними спеціальних 
угод і контрактів; сприяння вирішенню на 
міському рівні проблем якісного й ефек-
тивного працевлаштування молодих фа-
хівців-випускників вищих навчальних за-
кладів».

Партнерами конкурсу є провідні під-
приємства і комерційні компанії Дніпро-
петровська. Вони пропонують тематику 
робіт і виступають як засновники премій 
переможцям. Завдання для учасників ви-
значаються з урахуванням найактуальні-
ших соціально значущих проблем Дніпро-
петровська, сучасного виробництва і біз-
несу. Оцінюють студентські наукові роботи 
відомі вчені, провідні фахівці підприємств, 
організацій і бізнес-структур міста.
Переможців нагороджують преміями 

та цінними подарунками.
За весь час існування конкурсу пере-

можцями стали 48 студентів ДНУ ім. О. 
Гончара.

У 2011 році конкурс оголошено знову.
Запрошуємо студентів та аспірантів 

узяти в ньому участь. Подання заявок на 
участь – до 20 грудня ц. р., подання робіт 
– до 28 лютого 2012 р.
Додаткова інформація про умови кон-

курсу є на сайті Дніпропетровської міської 
організації роботодавців www.rabotodatel.
dp.ua та в науково-аналітичному відді-
лі науково-дослідної частини (корп. №1, 
кімн. 212).
Премії та пропозиції щодо працевла-

штування чекають на вас!
О. ПОЛІШКО,

начальник науково-дослідної 
частини.

КОНКУРС  «ІНТЕЛЕКТ  –  ТВОРЧІСТЬ  –  УСПІХ»:

…І  ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 ПОПКОВА 
Людмила Василівна

Професор кафедри  
економіки і управління 
підприємством з 1992 р., 
доктор економічних наук, 
професор 
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 ОСТАПЕНКО 
Віктор Олександрович
Декан механіко-мате-

матичного факультету в 
1973-1974 рр., завідувач 
кафедри диференціаль-
них рівнянь в 1974-1995 
рр., з 1995 р. – професор 
цієї кафедри, доктор фі-
зико-математичних наук, 
професор 

 РЕВА
Олександр Дмитрович

Завідувач кафедри біо-
фізики та біохімії в 1963-
1989 рр., в 1989-1992 рр. 
–професор цієї кафедри, 
доктор біологічних наук,  
професор

СІЛІН 
Василь Львович

Завідувач кафедри гер-
манської філології в 1971-
1989 рр., у 1989-2000 рр. 
– професор цієї кафедри, 
доктор філологічних наук, 
професор.

СОЛОМКО 
Зінаїда Пилипівна

Професор кафедри ор-
ганічної хімії в 1974-2001 
рр., доктор хімічних наук, 
професор

 ТРАВЛЄЄВ
Анатолій Павлович
Завідувач кафедри гео-

ботаніки (з 1961 р. – гео-
ботаніки, ґрунтознавства 
та екології) в 1970-1991 
рр., з 1996 р. – професор 
цієї кафедри, член-ко-
респондент НАН України, 
доктор біологічних наук, 
професор

 ШВАЙКО
Микола Юрійович

Професор кафедри те-
оретичної і прикладної 
механіки, доктор фізико-
математичних наук, про-
фесор 

ГУСЄВ 
Віктор Андрійович

Завідувач кафедри ро-
сійської літератури (з 2001 
р. – порівняльного та росій-
ського літературознавства) 
в 1987-2007 рр., з 2007 р. 
– професор кафед ри за-
рубіжної літератури, док-
тор філологічних наук, про-
фесор

 КУДЗІН 
Аркадій Юрійович
Проректор з наукової 

роботи в 1986-1994 рр., де-
кан фізичного факультету 
в 1981-1986 рр., завідувач 
кафедри електрофізики в 
1977-1999рр., професор 
кафедри фізики твердого 
тіла в 2000-2006 рр., док-
тор фізико-математичних 
наук, професор 

 КУРДАЧЕНКО 
Леонід Андрійович

Завідувач кафедри гео-
метрії та алгебри з 1977 р. 
(в 1982-1986 р. –  доцент 
цієї кафедри), доктор фі-
зико-математичних наук, 
професор

 ДОЛГОВА
Лідія Григорівна

Декан біолого-екологіч-
ного факультету в 1981-
1990 рр., завідувач ка-
федри фізіології рослин і 
екології в 1985-1991 рр., з 
1991 р. – професор цієї ка-
федри, доктор біологічних 
наук, професор

 МАРЮТА
Олександр Микитович
Завідувач кафедри ін-

формаційного забезпечен-
ня та репрографії (з 1989р. 
– економічної інформатики 
та АСУ, з 2000 р. – еконо-
мічної інформатики та ста-
тистики) в 1989-2009 рр., 
доктор технічних наук, про-
фесор

 КОРКІНА
Марія Петрівна

Професор кафедри те-
оретичної фізики з 1989 
р., доктор фізико-матема-
тичних наук, професор

 ЯКУНІН
Віктор Кузьмич

Завідувач кафедри по-
літичної історії (з 1992 р. 
– української історії та ет-
нополітики) в 1990-2005 
рр., з 2005 р. – професор 
цієї кафедри, доктор істо-
ричних наук, професор

КОВАЛЬОВА 
Ірина Федорівна

Професор кафедри іс-
торіографії, джерелознав-
ства та архівознавства, 
доктор історичних наук, 
професор.

ГОМАН 
Олег Гаврилович

Завідувач кафедри гід-
ромеханіки у 2002-2010 р. 
р., з 2010 р. – професор ка-
федри аерогідродинаміки 
та тепломасопереносу, 
доктор фізико-математич-
них наук, професор.

БАРГ 
Ігор Мусійович

Професор кафедри гео-
логії та гідрогеології, док-
тор геолого-мінералогіч-
них наук, професор.

ДО  МІЖНАРОДНОГО  ДНЯ  СТУДЕНТА

ЗАОХОТИЛИ  АКТИВ
Євгена Сніду (гр. ІІ-08-2), Ірину Ходос (гр. УА-08-1), Тара-

са Жукова (гр.ББ-08-6), Альону Ладигіну (гр. ГГ-09-1), Юлію 
Величенко (гр. ХФ-09-2), Світлану Вороніну (гр. ПМ-09-2), 
Валентина Хмарського (гр. ЕМ-08-1), Людмилу Лернер (гр. 
ЕФ-11м), Ганну Полішко (гр. ЕМ-09-1), Романа Савастру (гр. 
ТА-08-1) згідно з наказом ректора, проф. М. В. Полякова 
нагороджено почесним знаком «Відмінник ДНУ».
Близько 80-и юнаків і дівчат відзначено Почесними грамо-

тами. 
Т. ТОМІНА.

НА  МІЖНАРОДНІЙ  КОНФЕРЕНЦІЇ  В  МОСКВІ

˚—ÀÙ† ˜˛ˇ˛´†˜†

VIII  ОБЛАСНИЙ  МІЖВУЗІВСЬКИЙ  
КОНКУРС НА  КРАЩІ  ВИДАННЯ  

ЛІДИРУЄ  ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА
Фонд соціального захис-

ту, підтримки і допомоги 
вченим України та членам 
їх сімей оголосив підсум-
ки VІІІ обласного міжвузів-
ського конкурсу на кращу 
наукову, навчальну, на-
вчально-методичну та ху-
дожньо-публіцистичну лі-
тературу. 
Автори ДНУ імені Олеся 

Гончара  представили книжки  
в усі номінації. За кількістю 

переможців наш університет 
став лідером - найкращими 
визнано близько 60 видань. 
Перші місця зайняли 22 мо-
нографії,  чотири підручники, 
десять навчальних посібни-
ків, один навчально-методич-
ний посібник з інноваційних 
технологій у навчанні, один 
словник і  шість художньо-пу-
бліцистичних творів.

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

На ХVІІ Міжнародній кон-
ференції студентів, аспі-
рантів і молодих учених 
«Ломоносов-2011» в Мо-
скві студент юридичного 
факультету Дмитро Трес-
кін відзначений Грамотою 
за кращу доповідь в секції 

«Державне і муніципальне 
управління», а студентка 
факультету психології Ка-
терина Шестопалова – від-
значена Грамотою за кращу 
доповідь в номінації «За 
мультидисциплінарність».

О. ОКУНЬ.

Раді молодих учених Дніпропе-
тровської області виповнилося де-
сять років. У рамках підготовки до 
ювілею видано книжки, присвяче-
ні науковому потенціалу Дніпропе-
тровщини.
Нині обласна рада об’єднує понад 

1800 молодих учених , у тому числ і 
п’ять докторів та 480 кандидатів наук 
з одинадцяти вищих навчальних за-
кладів та чотирьох науково-дослідних 
інститутів (від нашого університету 
– близько двохсот осіб), має певний до-

свід роботи і налагоджує творчі зв’язки 
з радами молодих учених зарубіжних 
країн.
Про досвід. Створено систему, яка 

дозволяє ефективно вирішувати за-
вдання, поставлені перед молодими 
вченими. Досягнутий  рівень є найви-
щим не тільки в Україні, а й серед країн 
СНД.  
За три сезони близько двадцяти на-

уковців нашого університету взяли 
участь у школі молодих учених і отри-
мали Сертифікати. 

ОБЛАСНА  РАДА  МОЛОДИХ  УЧЕНИХ:

ДНІПРОПЕТРОВСЬК  –
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ  ЦЕНТР!

П’ятий рік під керівництвом Головного 
управління освіти і науки облдержадмі-
ністрації відбуваються конкурси на кра-
щу раду молодих учених. Переможця-
ми ставали ради молодих учених різних 
закладів освіти, у тому числі й нашого. 
Зараз ми посідаємо третє місце.
Два роки проводиться конкурс на кра-

щу наукову роботу, присвячену розв’я-
занню проблем Дніпропетровської об-
ласті. До речі, такий конкурс в Україні 
проводить тільки наша область. За два 
роки – 23 переможці, із них п’ять авторів 
класичного університету. 
Молоді науковці докладають зусиль, 

щоб Дніпропетровськ був науково-
освітнім центром не тільки в Україні, а 
й у СНД.

Т. ЧАУС,
 голова ради молодих учених ДНУ 

імені Олеся Гончара, доцент.
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

Чим тільки не захоплювався Андрій Ал-
дошин! Серед його уподобань були футбол 
і волейбол, легка атлетика й гандбол, баль-
ні та народні танці. Постійна зайнятість сти-
мулювала до правильної організації часу і 
виховувала витривалість. Напружений роз-
клад не завадив юнакові отримати золоту 
медаль у школі, на «відмінно» скласти іс-
пити та вступити на хімічний факультет і за-
хистити диплом бакалавра з відзнакою. 
Але найголовнішою пристрастю так і зали-

шився спорт, а саме – гандбол. Вид спорту за-
снований як альтернатива до футболу у зимо-
вий період. Основною особливістю є гра м’ячем 
руками. 
Із десяти років грав у складі збірної ДЮСШ 

№2 м. Кіровограда, яка  неодноразово виграва-
ла першість міста та області. У 2007 році Андрій 
здобув перший дорослий розряд.
Захоплюється юнак не тільки класичним, а 

й пляжним гандболом. Грає в к іровоградській 
команді «Ятрань». Влітку ц. р. на Кубку президен-

та Асоціації пляжного гандболу України на п’є-
дестал пошани піднялась і команда «Ятрань»: 
2-е місце. Як і на Кубку Асоціації ветеранів і 
аматорів гандболу, присвяченому Дню фізичної 
культури та спорту в м. Київ цієї осені. 
На запитання, чому саме цей вид спорту він 

для себе обрав, Андрій відповідає так: «Гандбол 
– це не тільки гра, а й уміння будувати відноси-
ни у колективі. Завдяки згуртованості гравців
-команда може досягти великих результатів.»
У ДНУ імені Олеся Гончара він уже три роки 

очолює команду хімічного факультету. Грав у 
складі команд інших дніпропетровських універ-
ситетів. 
Мрія Андрія Алдошина – успішно закінчити 

університет, працювати за фахом і продовжу-
вати займатися спортом.  

А . ДЮЖЕВА,
студентка гр. ХФ-09-1. 

НА ЗНІМКАХ: студент гр. ХФ-11м-2, член 
студради хімічного факультету та гуртожит-
ку №7 Андрій АЛДОШИН.

ЗІ  СПОРТОМ  МИ  ДРУЖИМО

À̂˝˜`˛¸  Ȫ   ˝¯  Ò†¸Ü˚¨  ˆ—À!..

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:

завідувача кафедри української літера-
тури – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня доктора 
(кандидата) філологічних наук, вченого 
звання професора (доцента), досвід на-
уково-педагогічної та організаторської 
роботи у вищих навчальних закладах III-
IV рівнів акредитації не менше 10 років та 
вільне володіння державною мовою Укра-
їни),
доцента кафедри адміністративного та 

кримінального права – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої юридичної осві-
ти, наукового ступеня кандидата юридич-
них наук, стаж науково-педагогічної діяль-
ності у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, вільне 
володіння державною мовою України),
доцента кафедри теоретичної фізики – 1 

штатна одиниця (0,25 ставки)
(наявність наукового ступеня кандидата 

технічних наук , вченого звання доцента, 
досвід науково-педагогічної та організа-
торської роботи у вищих навчальних за-
кладах ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 
10 років та вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри фінансів 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої економічної освіти зі 

спеціальності «Фінанси», досвід науко-
во-педагогічної роботи в ВНЗ ІІІ-IV рівня 
акредитації не менш 5 років та вільне во-

лодіння державною мовою України),
молодшого наукового співробітника НДЛ 

квантової хромоплазми  кафедри теоре-
тичної фізики факультету фізики, елек-
троніки та комп’ютерних систем (д /б теми 
1-222-10) – 1 штатна одиниця (повна став-
ка)

(вища освіта на рівні магістра з фізики, 
наукові публікації в галузі квантової теорії 
відкритих квантових динамічних систем, 
досвід роботи з сучасними математични-
ми пакетами програм, при закінченні ас-
пірантури за спеціальністю 01.04.02 – те-
оретична фізика, без пред’явлення вимог 
до стажу роботи, вільне володіння дер-
жавною мовою України)
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 1 тижня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової інформації);
проректора з наукової роботи – 1 штат-

на одиниця (повна ставка)
(громадянин України, наявність вчено-

го звання доцента або старшого науково-
го співробітника (професора), наукового 
ступеня кандидата (доктора) наук , стаж 
науково-педагогічної роботи у вищих на-
вчальних закладах III-IV рівнів акредита-
ції не менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 2 тижнів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової інформації);
викладача кафедри радіоелектронної 

автоматики фізико-технічного факультету 
– 2 штатні одиниці (повні ставки)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра за спеціаль-
ністю 8.090903 «Прилади та системи не-
руйнівного контролю» або випускники ас-
пірантури за спеціальністю 05.13.07 «Ав-
томатизація систем керування», вільне 
володіння  державною мовою України),
асистента кафедри фізичної та еконо-

мічної географії геолого-географічного 
факультету – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра за спеціаль-
ністю «Географія» або випускники аспі-
рантури за спеціальністю «Конструктивна 
географія та раціональне використання 
природних ресурсів», вільне володіння 
державною мовою України),
асистента кафедри гідрометеорології 

і геоекології геолого-географічного фа-
культету – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра за спеціаль-
ністю «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» або випускники аспірантури 
за спеціальністю «Конструктивна геогра-
фія та раціональне використання природ-
них ресурсів», вільне володіння держав-
ною мовою України),
асистента кафедри соціології факульте-

ту суспільних наук і міжнародних відносин 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра за спе-
ціальністю «Соціологія» або випускники 
аспірантури за спеціальністю «Теорія та 
історія соціології», вільне володіння дер-
жавною мовою України),
асистента кафедри всесвітньої історії 

історичного факультету – 1 штатна одини-
ця (0,25 ставки)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра за спеціаль-
ністю «Історія» або випускники аспірантури 
за спеціальністю «Всесвітня історія», віль-
не володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 1 тижня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової інформації).
На конкурс приймаються документи: за-

ява, особовий листок з обліку кадрів, фо-
то 3х4, автобіографія, копія документів 
про вищу освіту (з пред’явленням оригіна-
лу документа), копія диплома кандидата 
(доктора) наук , якщо є вимогою (з пред’яв-
ленням оригіналу документа), копія атес-
тата старшого наукового співробітника, 
доцента (професора), якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу документа), спи-
сок наукових робіт та винаходів (завірених 
за останнім місцем роботи).  
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, 

пр. Гагаріна , 72, навч. корпус №1, кімн. 217, 
тел.: (056) 374-98-27.

(Закінчення. Початок у попере-
дньому номері газети).

Згідно з Законом України №3668-
VІ «Про заходи щодо законодавчо-
го забезпечення реформування 
пенсійної системи» страховий стаж 
для призначення пенсії за віком по-
винен становити 15 років. 
Мінімальний розмір пенсії за ві-

ком за наявності у чоловіків 35 ро-
ків, а в жінок 30 років страхового 
стажу встановлюється в розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, ви-
значеного Законом.
За кожний повний рік страхово-

го стажу понад 35 років чоловікам 
і 30 років жінкам пенсія за віком 
збільшується на 1 відсоток розмі-
ру пенсії, обчисленої відповідно 
до цього Закону, але не більше як 
на 1 відсоток мінімального розміру 
пенсії за віком.

Норми щодо збільшення стра-
хового стажу для визначення мі-
німального розміру пенсії не по-
ширюються на пенсіонерів, яким 
пенсію призначено до ухвалення 
Закону України №3668-VІ за ви-
нятком тих, кому пенсія перера-
ховуватиметься з урахуванням 
заробітної плати за період страхо-
вого стажу після призначення (по-
переднього перерахунку) пенсії.
Законом України змінено пері-

од, за який визначатиметься за-
робітна плата. Передбачається, 
що для обчислення пенсії вра-
ховуватиметься заробітна плата 
(дохід) за весь період страхового 
стажу починаючи з 1 липня 2000 
року. За цей період індивідуальні 
відомості про застраховану осо-
бу надаються відділом персоні-
фікованого обліку, і відповідно у 
пенсіонера зникає необхідність 
надавати довідку про заробітну 

плату з підприємства чи органі-
зації, де він працював. У перехід-
ний період до 1 січня 2016 року, за 
бажанням пенсіонера та за умови 
підтвердження довідки про заро-
бітну плату первинними докумен-
тами або в разі, якщо страховий 
стаж починаючи з 1 липня 2000 
року становить менше 60 місяців, 
для обчислення пенсії також вра-
ховується і заробітна плата (до-
хід) за будь-які 60 календарних 
місяців страхового стажу підряд 
до 1 липня 2000 року незалежно 
від перерв, тобто застосовуються 
ті ж норми, які діяли до введення 
нового закону.
Для розрахунку пенсії застосо-

вується середня заробітна плата 
(дохід) у середньому на одну за-
страховану особу в цілому в Укра-
їні, з якої сплачено страхові вне-
ски, за три календарні роки, що 
передують року звернення за при-

значенням пенсії.
У разі якщо застрахована особа 

після призначення пенсії продо-
вжувала працювати, перерахунок 
пенсії проводиться з урахуванням  
не менше 24 місяців страхового 
стажу після призначення (попе-
реднього перерахунку) пенсії не-
залежно від перерв у роботі. Пе-
рерахунок пенсії проводиться із 
заробітної плати (доходу), з якої 
обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера пере-

рахунок пенсії проводиться із за-
робітної плати із застосуванням 
показника середньої заробітної 
плати (доходу), який враховувався 
під час призначення (попередньо-
го перерахунку) пенсії.
Збережена  і  норма  закону, 

згідно з якою можна дорахувати 
страховий стаж менш як 24 міся-
ці, відпрацьований після призна-
чення пенсії. Перерахунок пенсії 

проводиться не раніше ніж через 
два роки після призначення (по-
переднього перерахунку) з ура-
хуванням страхового стажу після 
її призначення (попереднього пе-
рерахунку) та заробітної плати, з 
якої призначено (попередньо пе-
рераховано) пенсію.
У Законі збережені норми при-

значення дострокової пенсії за ві-
ком військовослужбовцям, особам 
начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ, які бра-
ли участь у бойових діях, особам, 
хворим на гіпофізарний нанізм (лі-
ліпути), інвалідам по зору 1 групи, 
жінкам, які народили п’ятеро або 
більше дітей і виховали їх до шес-
тирічного віку, матерям інвалідів з 
дитинства.

Н. БОГДАНОВА,
начальник управління 

Пенсійного фонду України 
в Жовтневому районі 
м. Дніпропетровська.
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