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Кафедра статистики й теорії ймовір-
ностей розробила анкету «Мотивація 
вибору студентами ДНУ імені Олеся 
Гончара для навчання за обраним на-
прямом (спеціальністю) і здобуття ви-
щої освіти». Анкетування провели се-
ред студентів двох факультетів – меха-
ніко-математичного і біології, екології 
та медицини.
Запитання анкети стосувалися критеріїв 

вибору абітурієнтами нашого університету 
та напряму (спеціальності), оцінки органі-
зації навчального процесу і планів після 
закінчення навчального закладу.
Опитано студентів перших-п’ятих курсів 

за напрямами «Механіка», «Математика», 
«Статистика», «Теплоенергетика», «Біоло-
гія», «Екологія», «Лабораторна діагности-
ка» і майбутніх магістрів та спеціалістів за 
відповідними спеціальностями.
Студенти всіх напрямів механіко-мате-

матичного факультету, як і студенти всіх 
напрямів факультету біології, екології та 
медицини, на запитання «Який критерій Ви 
обрали, приймаючи рішення щодо вступу 
до ДНУ імені Олеся Гончара?» переваж-
но відповіли: «Репутація університету», 
«Якість освіти і умови навчання», «На-
явність цієї спеціальності в університеті». 
Трохи менше юнаків і дівчат вступили в уні-
верситет за порадою батьків, родичів, шкіль-
них учителів, викладачів університету.
Для здобуття інформації про універси-

тет більшість студентів користувалися до-
відниками вищих навчальних закладів та 
офіційним сайтом університету в Інтерне-
ті. Реклама в засобах масової інформації 
займає найменшу частку у відповідях. 
Цікаво, що більше половини юнаків і ді-

вчат не відвідували Дні відкритих дверей. 

Популярними відповідями на запитання 
«Чи вплинуло на Ваш вибір відвідування 
Вашої школи викладачами ДНУ імені Оле-
ся Гончара?» були такі: «Викладачі не від-
відували школу, у якій я навчався» і «Ні, не 
вплинуло».
Викладачі зробили висновок, що, напев-

не, варто поміркувати про ефективність 
профорієнтаційної роботи, приділяти біль-
ше уваги не пасивній формі – виступам ви-
кладачів у школах, а активній – викладати 
нестандартні методи розв’язання задач на 
факультативах, залучати майбутніх абіту-
рієнтів до олімпіад, турнірів, конкурсів, що 
проводить університет.
Студенти всіх спеціальностей мехмату 

очікують від навчання в ДНУ імені Олеся 
Гончара класичної університетської осві-
ти, а не вузькоспеціалізованої; здобуття 
глибоких теоретичних знань та практичних 
навичок. Диплом ДНУ ім. О. Гончара є га-
рантією такої освіти для більшості студен-
тів обох факультетів.
Серед основних очікуваних результатів 

навчання студенти відмічають здобуття 
якісної освіти та перспективи знайти пре-
стижну роботу в Україні. Найбільш пер-
спективним способом працевлаштуван-
ня студенти всіх спеціальностей мехмату 
вважають Інтернет.
На запитання «Чи обрали б Ви спеці-

альність, за якою навчаєтеся, якби Вам 
довелося обирати спеціальність знову?» 
більшість студентів відповіли: «Так». Се-
ред причин, з яких вони не обрали б знову 
цю спеціальність, студенти назвали «Дис-
ципліни, які викладаються, не орієнтовані 
на використання матеріалу в майбутній 
професійній діяльності», «Несправедливе 
оцінювання знань».

Рівень викладання дисциплін студенти 
всіх спеціальностей переважно оцінюють 
як високий. Більшість студентів всіх спе-
ціальностей частково задоволені засто-
суванням у навчальному процесі нових ін-
формаційних технологій.

НА  ЗАСІДАННІ  РЕКТОРАТУ
Декан механіко-математичного факуль-

тету О. В. Хамініч детально, по кожному 
блоку запитань повідомив ректорат про 
підсумки анкетування «Мотивація вибору 
студентами ДНУ імені Олеся Гончара для 
навчання за обраним напрямом (спеціаль-
ністю) і здобуття вищої освіти». Ректорат 
узяв інформацію до відома і вирішив: на 
сайтах ДНУ ім. О. Гончара та факультетів 
подавати інформацію приймальної комісії 
про напрями підготовки, можливості май-
бутніх студентів (заняття науковими дослі-
дженнями, обмін між вищими навчальними 
закладами, участь у різноманітних програ-
мах, отримання другої вищої освіти тощо),
спектр працевлаштування; деканам фа-
культетів і радам студентів доручено вста-
новити безпосередні зв’язки з учнями 11-х 
класів, які брали участь у міських та об-
ласних олімпіадах, та призерами конкурсу 
наукових робіт членів Малої академії наук, 
залучати їх до заходів, які проводять фа-
культети; деканам та директору Центру до-
вузівської підготовки доручено організува-
ти цикл лекцій у школах Придніпровсько-
го регіону для поглиблення рівня знань з 
окремих дисциплін та популяризації на-
прямів підготовки у ДНУ ім. О. Гончара; ор-
ганізувати у школах профільні класи (очні 
та заочні), які мають на меті здійснювати 
поглиблене вивчення окремих дисциплін 
та популяризацію напрямів і спеціальнос-
тей в університеті.

Т. СОБКА.

l ДНУ ім. О. Гончара 
підготував 2845 бакалав-
рів, 1668 спеціалістів і 
687 магістрів.
l З відзнакою видано 

379 дипломів бакалавра, 
127 дипломів спеціаліс-
та та 305 дипломів магі-
стра.  
l Повторно до скла-

дання державної атес-
тації допущено 34 бака-
лаври, 10 спеціалістів, 4 
магістри.
l Не склали державну 

атестацію 40 бакалаврів, 
29 спеціалістів, 2 магі-
стри.
l 74 студенти захисти-

ли дипломні роботи іно-
земною мовою, 405 ви-
пускників рекомендовано 
до вступу в аспірантуру.
l Уперше у ДНУ ім. О. 

Гончара проводили дер-
жавну атестацію студен-
тів за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра 
за спільними програма-
ми у рамках Мережево-
го університету СНД зі 
спеціальностей «Мова і 
література» (російська)», 
«Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності», 
«Міжнародна економіка», 
«Правознавство (в галузі 
міжнародного права)»; 6 
студентів отримали ди-
пломи з відзнакою. 
l Відбувся перший ви-

пуск із напрямів «Гідро-
метеорологія», «Систем-
ний аналіз», магістрів зі 
спеціальності «Фізіологія 
рослин» та спеціальності 
Центру післядипломної 
освіти «Управління на-
вчальним закладом».
l Державна комісія ре-

комендувала шість ди-
пломних робіт за спеці-
альністю «Фізика» впро-
вадити у навчальний 
процес.

l Планується, що ре-
зультати дипломних ро-
біт студентів факульте-
ту фізики, електроніки 
та комп’ютерних сис-
тем будуть впровадже-
ні у виробництво  ТОВ 
«Еков ізіон», КБ «Дні-
провське», у досліджен-
нях Інституту транспорт-
них систем та технологій 
НАНУ. Одна робота ви-
конана в межах догово-
ру №1359 про науково-
технічне співробітництво 
з науково-виробничим 
комплексом «Дніпро-
техтранс». Низка дип-
ломних робіт виконана 
на замовлення ПрАТ 
«Телесистеми України», 
Дніпропетровської філії 
ПАТ «Укртелеком». 
l Дипломні роботи сту-

дентів фізико-технічного 
факультету базувалися 
на тематиці ДП ВО «Пів-
денний машинобудівний 
завод імені О. М. Мака-
рова», роботи студентів 
спеціальності «Приклад-
не матеріалознавство» 
виконувалися на базі ла-
бораторій цього підпри-
ємства. Троє випускників 
за дипломні роботи на-
городило ДП КБ «Півден-
не».
l Високого рівня ди-

пломні роботи студентів 
хімічного факультету про 
викладання складних тем 
у шкільному курсі. Для 
оптимізації навчального 
процесу і більш повного 
засвоєння матеріалу сту-
денти використали муль-
типлікацію та комп’ютерні 
технології.

(Із доповіді ректора, 
проф. М. В. Полякова 
на серпневій нараді 

викладачів 
та співробітників 
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Розпочато підготовку до 95-річчя Дніпропетров-
ського національного університету імені Олеся 
Гончара.
Створено оргкомітет і робочу групу.
Розпочато реалізацію розробленого плану заходів.

Т. ТОМІНА.

Думки, підказані серцем. Роздуми про 
виховання студентської молоді. Нари-
си /ідея та заг. ред. М. В. Полякова; авт.-
упоряд. В. В. Іваненко, Н. П. Олійник. – 
Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 264 с.

Хто людство розумом перевершив. На-
риси /ідея та заг. ред. М. В. Полякова; 
авт.-упоряд. В. В. Іваненко, І. С. Попова. 
– Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. 
– 380 с.

Ці книжки є в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У книзі вміщені різножанрові публі-
кації – нариси, статті, есе, роздуми ви-
кладачів різних поколінь Дніпропетров-
ського національного університету іме-
ні Олеся Гончара, присвячені одній темі 
– вихованню студентської молоді.

«Замислюючи цю книгу, – пише у 
«Слові до читача» ректор М. В. Поля-
ков, – ми мали на меті узагальнити, під-
сумувати повчальний досвід роботи зі 
студентською молоддю, розповісти про 
те, як традиційні та новітні методики 
виховання втілюються у повсякденній 
праці колективу ДНУ імені Олеся Гон-
чара. Глибокий аналіз останніх тенден-
цій в освітній політиці України допомо-
же читачеві усвідомити стратегічні прі-
оритети в сучасній освітньо-виховній 
моделі, і щонайперше, орієнтацію на 
європеїзацію, гуманізацію та гуманіта-
ризацію освіти.
Сподіваємося, що робота, здійснена 

авторами та упорядниками цієї книги, 
буде корисною для широкого загалу чи-
тачів – не тільки викладачів та студен-
тів, а й просто небайдужих до проблем 
сучасної освіти людей. Узагальнюючи 
досвід минулого, ми з надією дивимося 
в майбутнє – на покоління, які, безпе-
речно, скористаються нашим досвідом, 
переосмислять та доповнять напра-
цьоване сьогодні.»

У книзі вміщено нариси про життєву та 
професійну долю видатних діячів науки, 
культури, суспільно-політичного життя на-
шої держави та Росії, Польщі, Німеччини, 
Іспанії, США, які мають почесне звання док-
тора Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара. 
Ця традиція започаткована в нашому уні-

верситеті в 1993 році. Відтоді почесними 
докторами ДНУ ім. О. Гончара стали 29 уче-
них та інших фахівців.

«Одним із перших Докторів, – пише у 
«Слові до читача» ректор М. В. Поляков, –
був видатний письменник ХХ століття, він 
же випускник нашого університету, що за-
раз із честю носить його ім’я, – Олесь Гон-
чар!
Саме для того, щоб пам’ять про науковий 

та громадський подвиг найславетніших по-
статей нашої епохи, діяльність яких доля 
щасливо пов’язала із Дніпропетровським 
національним університетом, не стерлася 
й не знецінилася з неминучим плином ча-
су, задумана нами ця книга. Особливо ак-
туальною вона стає з наближенням сторіч-
ного ювілею нашого навчального закладу 
як можливість замислитися над пройденим 
шляхом та накреслити подальші перспек-
тиви.
Хочеться вірити, що ця книга – гімн інте-

лектуальній еліті вітчизняної науки – буде 
прикладом бездоганного служіння справі 
для нових поколінь українських студентів». 

Ректор університету, проф. 
М. В. Поляков відзначив 120 
найактивніших студентів .
Знак «Відмінник ДНУ» вруче-

но  25 юнакам і дівчатам. Почес-
ними грамотами  нагороджені 
студенти  за успішну навчальну, 
наукову, громадську та спортив-

ну  роботу. Голова ради студен-
тів університету  Микита Плясов 
отримав від ректора Подяку за 
вагомий внесок в організацію за-
гальноуніверситетських заходів 
та підтримку творчих студент-
ських ініціатив.

Т. СОНЯЧНА.
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Оператор мобільного зв’язку «МТС Укра-
їна» під патронатом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міністер-
ства інфраструктури України та Національ-
ної комісії з питань регулювання зв’язку 
України провів у м. Києві фінал шостого 
Всеукраїнського конкурсу «Професіонали 
майбутнього-2012».

«Професіонали майбутнього» – перша й по-
ки що єдина в Україні комплексна довгостро-
кова програма підтримки студентів, що обра-
ли справою свого професійного життя галузь 
телекомунікацій. Вона гармонійно поєднує 
фахову вищу освіту за стипендіального за-
безпечення від Компанії МТС, практичний до-
свід командної роботи над реальним іннова-
ційним проектом, стажування в місцевих тех-
нічних дирекціях Компанії МТС. У цій програмі 
беруть участь четвертокурсники одинадцяти 
провідних університетів України, що здійсню-
ють підготовку за напрямом «Телекомуніка -
ції». Географічне представництво учасників 
програми вкрай широке: Київ, Харків, Дніпро-
петровськ, Запоріжжя, Одеса, Сімферополь, 
Севастополь, Донецьк, Тернопіль, Львів. Із 
2006 року – року започаткування програми – у 

ній узяли участь понад1500 студентів.
За своїм змістом програма є конкурсом на-

уково-проектних робіт, розробку яких здійсню-
ють студенти під керівництвом своїх виклада-
чів, а тематику визначають технічні фахівці 
Компанії МТС з урахуванням новітніх світових 
тенденцій розвитку телекомунікаційної галузі. 
Тобто учасники конкурсу фактично розв’язу-
ють сучасні реальні науково-технічні задачі, 
що постають перед операторами мобільного 
зв’язку, набуваючи тим самим неоціненний до-
свід інноваційної професійної діяльності.
Дніпропетровський національний універ-

ситет імені Олеся Гончара (в особі студентів 
кафедри електронних засобів телекомуніка-
цій факультету фізики, електроніки та комп’ю-
терних систем) бере активну й успішну участь 
у цій програмі з самого її започаткування. 
Команда ДНУ, хоча щоразу не посідала у кон-
курсі призових місць, що традиційно лишали-
ся за командами провідних фахових техніч-
них університетів (Донецького національного 
технічного університету, Одеської національ-
ної академії зв’язку, Національного універси-
тету «Львівська політехніка», Державного уні-
верситету інформаційно-комунікаційних тех-

нологій), тим не менше міцно закріпилася у 
вельми престижній та почесній номінації «За 
практичну значущість та швидкість реалізації 
проекту», яку посідала тричі поспіль – аж до 
цього, 2012 року. А цього року – чи то друзі-
суперники стали значно сильнішими, чи то ми 
стали значно слабшими – команда ДНУ була 
відзначена лише у номінації «За сміливість 
та уміння тримати удар». Що ж, настав час 
«роботи над помилками», і колектив кафедри 
електронних засобів телекомунікацій уже 
взявся до ретельного, прискіпливого аналізу 
досить складного, різноаспектного процесу 
підготовки своїх студентів четвертого курсу 
до Всеукраїнського конкурсу «Професіона-
ли майбутнього-2013», аби беззаперечно до-
могтися плідної, ефективної участі в ньому 
команди ДНУ ім. О. Гончара – з належно висо-
ким рейтинговим місцем. 
Але цим не обмежується завдання такого 

аналізу. Цей аналіз, зокрема, наводить на 
глибоку думку про необхідність обов’язко-
вого впровадження до класичного універси-
тетського навчального процесу певних фраг-
ментів, орієнтованих на тісну різноаспектну 
взаємодію з бізнесовими структурами теле-

комунікаційної галузі. «Я певен, що якість 
освіти та успішність бізнесу взаємопов’язані: 
ми спроможемося досягти успіхів як в освіті, 
так і в бізнесі лише за скорочування розриву 
між ними», – сказав на Всеукраїнському кон-
курсі «Професіонали майбутнього-2012» за-
ступник голови Департаменту вищої освіти 
С. В. Касьян.
У цьому році про підтримку конкурсу за-

явили компанії Huawei та Alcatel-Lucent, які 
заснували спеціальні номінації: компанія Hu-
awei нагородить найінноваційніший проект, 
а Alcatel-Lucent відзначить найекологічніше 
технічне рішення.
То ж кафедра електронних засобів теле-

комунікацій разом із академічною групою КТ-
09-1стають на новий шлях – шлях системного 
залучення різноманітних конкурсних програм 
від бізнесових структур телекомунікаційної 
галузі (зокрема таких як «Професіонали май-
бутнього») до навчального процесу – як його 
органічної складової – і щиро сподіваються 
на успіх на цьому шляху.

В. БОНДАРЕНКО, 
доцент кафедри електронних засобів 

телекомунікацій.

Цього дня студенти розмовляли тільки 
українською мовою і були одягнені в укра-
їнський національний одяг.
Дівчата чепурилися, хлопці намагалися під-

бадьорити чорнобрових співом, усі разом за-
лучалися до забав. 
Було і справжнє українське весілля. Можли-

во, не зовсім справжнє, але закоханим студен-
там воно припало до душі.
Лілія Таібова та Анастасія Святелик (гр. УД-

12) провели майстер-клас із Петриківського 
розпису.
Ажіотаж, як і годиться, викликала україн-

ська кухня. Усі страви готували студенти. Ду-
же багато дівчат в університеті гарно готують 
українські страви. Відповідали за кухню Вла-
дислава Скотар та Марія Нарро Тума. Най-

більше студенти купували вареники і млинці.
Ще одна родзинка свята: алеями прогулю-

валися чарівні дівчата, які пропонували при-
сутнім обміняти яблучка на невеликі гроші. До 
хвостика кожного яблучка дівчата прикручува-
ли рулончиком записочку, у якій покупцеві пе-
редбачалося майбутнє: «Сьогодні у вас буде 
успішний день», «Із завтрашнього дня ви добре 
вчитиметеся» і т. п.
Виручені на святі кошти студенти передали 

на придбання зимового взуття для мешканців 
Васильківського дитячого будинку.
День української молоді відбувся вперше, і 

він викликав у студентів позитивні емоції. Спо-
діваємося, це свято стане традиційним.

М. НАРРО ТУМА.

приблизно вдвічі. Тепер у команді 
четверо п’ятикурсників за спеціаль-
ністю «Філософія», один п’ятикурс-
ник за спеціальністю «Політологія», 
двоє четвертокурсників за спеці-
альністю «Соціологія», одинадцять 
третьокурсників усіх спеціальнос-
тей та п’ять другокурсників.
Прикладом вдалої роботи про-

грами «Кураторство» є випадок із 
Ксенією Дідок (гр. СЦ-10-2). Вона 
розповідає: «Через хворобу я про-
пустила кілька занять із навчальної 
дисципліни «Соціальна структура 
суспільства». Не встигла набрати 
достатньо балів на семінарах і у 
підсумку могла бути недопущеною 
до екзамену. Одногрупниця Ксенія 
Яцук доступно пояснила пропуще-

ний матеріал, буквально розікла-
ла його по поличках, пояснила, як 
краще написати самостійну роботу, 
щоб підвищити свій бал. Я так і зро-
била і таким чином була допущена 
до екзамену з 39 балами. 
Я вдячна Ксенії за те, що вона ви-

тратила свій вільний час на заняття 
зі мною і просто врятувала мене від 
відрахування з університету.»
У свою чергу, Ксенія Яцук так ко-

ментує свій досвід кураторства: 
«Коли я почула про програму «Ку-
раторство», та зразу вирішила взя-
ти в ній участь. Із першого курсу я 
навчаюся на «відмінно» і завжди 
хотіла допомагати в навчанні іншим 
студентам. 
У науковий комітет надійшли 

списки відстаючих, у яких я знайшла 
прізвище своєї одногрупниці. Від-
разу зрозуміла, що буду куратором 
саме в неї. Матеріал я знала добре, 
крім того, пояснюючи його Ксюші, я 
ще краще підготувалася до екзаме-
ну. Мені приємно працювати на бла-
го факультету. Обов’язково братиму 
участь у цій програмі й надалі.»
У кожного свої причини пропус-

кати заняття. А наше завдання 
не засуджувати студентів, у яких 
успішність нижча, а всіляко допома-
гати їм і сприяти підвищенню рівня 
успішності на факультеті.

А. ПРОМЬОТОВА, 
голова ради студентів 

факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин. 

Про можливість стати во-
лонтером я прочитав на сайті 
Єврочемпіонату. Як і вимага-
лося, заповнив анкету, і мені 
запропонували пройти спів-
бесіду за допомогою програ-
ми Skype. Я маю сертифікат 
Кембриджського університе-
ту Сполученого Королівства, 
тому співбесіда англійською 
мовою з керівником волон-
терської служби м. Львова 
не була для мене аж занадто 
важким завданням. 
У Львові кілька разів із на-

ми провели навчання і тренін-
ги: розповіли, як допомагати 
вболівальникам, як правиль-
но давати поради, щоб вболі-
вальники й туристи, більшість 
із яких приїде сюди вперше, 
залишилися приємно враже-
ними містом, його культурою 
і традиціями.

 5-7 червня нам роздали 
жовті футболки з написом Vo-
lunteеr (волонтер) та ask me! 
(запитуй мене!).

7 червня на проспекті Сво-
боди відкрилася Львівська 

фан-зона з грандіозним кон-
цертом скрипаля-віртуоза 
Олександра Божика, гурту 
«Божик-бенд» та струнного 
оркестру «Бравіссімо». Вони 
дали старт музичному ма-
рафону, що тривав майже 
місяць, під час якого кращі 
українські та закордонні ви-
конавці розважали львів’ян і 
гостей міста.
Уже наступного дня, 8 черв-

ня, Україна поринула в атмос-
феру футбольного свята. У 
Львів прибули близько 11000 
німецьких та 4000 португаль-
ських вболівальників. Місця їх 
поселення побачиш одразу: 
іноземці вивішують на балко-
нах свої національні прапори, 
багато хто гуляє з ними міс-
том чи кладе їх поруч на сто-
ликах кафе й ресторанів.
Крім німців та португаль-

ців, у фан-зону приходили на-
ші сусіди – поляки, росіяни, 
білоруси. Один із охоронців 
забрав із рук німкені серед-
нього віку довгу парасолю. Із 
нею йти до фан-зони – «no» 

(«ні, не можна») – чоловік ще 
й підтверджує сказане схре-
щенням рук. У відповідь нім-
кеня запитує, де ж їй залиши-
ти парасолю. Охоронець цьо-
го не знає й лише запитально 
дивиться на жінку. «Віднесіть 
он туди, – рятую я ситуацію 
англійською мовою. – Там 
знайдете бокси для зберіган-
ня речей».
Загалом у Львові відбули-

ся три матчі: 9 червня грали 
Німеччина та Португалія; 13 
червня зустрічалися збірні 
Данії і Португалії, а 17 числа 
мірялися силами команди Да-
нії й Німеччини. Під час чемпі-
онату у храмах Пресвятої Єв-
харистії, верховних апостолів 
Петра й Павла та Преобра-
ження Господнього щодня від-
правляли літургії англійською, 
німецькою та португальською 
мовами: більшість туристів 
були римо-католиками. У ви-
щезгаданих храмах працюва-
ли волонтери, які розповіда-
ли гостям іноземними мовами 
про історію Львова.

Значна частина волонтерів 
виконувала свої обов’язки на 
залізничному вокзалі, в аеро-
порту та місцях відпочинку. 
Вони надавали інформацію 
не тільки вболівальникам, 
а й туристам, як пройти до 
пам ’ятних місць, рекомен-
дували заклади харчування. 
Мені пощастило працювати 
на центральній площі Ринок, 
де розташовується будинок 
міської ради Львова, на ву-
лиці Галицькій, де височить 

пам’ятник засновнику Льво-
ва Данилові Галицькому на 
бронзовому коні, а також на 
проспекті Свободи, біля фан-
зони. 
Усього у Львові працюва-

ло близько 940 волонтерів,
90% із них – місцеві жителі, а 
решта – з інших міст і країн. 
Ми працювали не задля отри-
мання грошей, ми мали на ме-
ті спілкуватися з іноземцями, 
поліпшити свої мовні навички 
і просто допомогти якнайкра-

ще представити нашу країну. 
Кожен із нас отримав персо-
нальний сертифікат і уніфор-
му на згадку про таку чудову 
подію, як Єврочемпіонат.
Гадаю, волонтери виконали 

доручену роботу на «відмін-
но», і туристи та вболіваль-
ники поїхали додому задово-
лені, з нестримним бажанням 
ще раз відвідати європейське 
місто Лева.

К. ЗАХАРЧУК, 
студент гр. КТ-09-1.

ПРЕДСТАВНИК  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  НА  ЄВРО-2012  У  ЛЬВОВІ

У  КОМАНДІ  ВОЛОНТЕРІВ

Костянтин ЗАХАРЧУК (посередині) супроводжує двох німців 
на таксі до польського кордону. На пам’ять сфотографувалися.
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«˚Ó—ÀÒ˛—ÑÒ´˛»
Програма «Кураторство» пра-

цює два роки; ініціатива її ство-
рення належить науковому комі-
тету ради студентів факультету.
Уже через рік роботи програми 

відрахування з університету скоро-
тилося на 10%.Окрім цього, разом із 
деканатом ми почали підраховува-
ти рейтинги студентів за результа-
тами сесій. Так, після зимової сесії 
2012 року найвищий середній бал 
на факультеті був 99,7. А за резуль-
татами літньої сесії Анна Косенко, 
студентка групи СМ-11-2, набрала 
середній бал 100!

Із самого початку у програмі бра-
ли участь тільки члени наукового 
комітету ради студентів. Юнаки й 
дівчата, які навчаються на «відмін-
но», дізнавалися у старост, хто із 
студентів потребує допомоги в на-
вчанні, і призначали час для додат-
кових занять. Заняття будувалися 
таким чином, щоб відстаючі сту-
денти ставили запитання із тем, які 
вони не розуміють або які пропусти-
ли. Кураторами ставали як старшо-
курсники, так і одногрупники. 
Із вересня цього року кількість 

охочих стати кураторами виросла 

Організатори Дня української молоді , члени культурно-масового комітету ради 
студентів ДНУ імені Олеся Гончара Альона ГАУБА (гр. ДС-12-1), Маргарита ДЕРЕВЕЦЬКА 

(гр. ВЗ-12-1), Марія НАРРО ТУМА (гр. ВУ-12-1), Владислава СКОТАР (гр. ВУ-09-1).

У  СТУДЕНТСЬКОМУ  МІСТЕЧКУ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

ДЕНЬ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОЛОДІ

Студент гр. КТ-09-1 Костянтин ЗАХАРЧУК цього літа працював у команді організаторів 
Євро-2012 у Львові. Ми попросили юнака розповісти про це читачам нашої газети.
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й роботи у Дніпропетровському університеті. 
Адже саме в ці десять років він виріс від сту-
дента до науковця, кандидата наук.
С. М. Нікольський належить до тих людей, 

які, навчаючи інших, ніколи не перестають 
учитися. Одночасно з роботою у ДДУ Сер -
гій Михайлович закінчує аспірантуру Мос-
ковського державного університету й у 1935 
році отримує ступінь кандидата фізико-мате-
матичних наук. У 1940 році Сергія Михайло-
вича як перспективного вченого запрошують 
працювати до Математичного інституту ім. 
В. А. Стеклова АН СРСР. С. М. Нікольський 
приймає цю пропозицію й переїжджає до Мо-
скви, де й закінчує докторантуру при МІАН. 
У 1942 році С. М. Нікольський здобуває сту-
пінь доктора фізико-математичних наук, а в 
1944-му – звання професора. З 1947 року Сер-
гій Михайлович – професор (з 1952 по 1954
рік – завідувач кафедри вищої математики) 
Московського фізико-технічного інституту. 
Колеги підкреслюють, що Сергій Михайлович 
може спокійно й аргументовано відстояти 
свою думку, не терпить рутини в науковому 
житті. Мудрі поради вченого з професійних 
та життєвих питань, інтелігентність поведін-
ки створювали особливу надійність і захище-
ність його учнів. Завжди уважний, тактовний, 
оптимістично налаштований.
До 2006 року (!) Сергій Михайлович зали-

шався головним науковим співробітником 
МІАН і плідно працював на посаді професо-
ра механіко-математичного факультету МДУ. 
У 2005 році 4-8 травня в Москві відбулася 
конференція «Сучасні проблеми викладання 
математики», присвячена 100-річчю С. М. Ні-
кольського, на якій Сергій Михайлович не ли-
ше був почесним головуючим, а й виступив 
із доповіддю «Математика в минулому, ма-
тематика сучасна і майбутня». Виступ видат-
ного вченого-ювіляра зірвав шквал оплесків, 
йому аплодували стоячи!
Олександр Васильович Михальов, про-

фесор механіко-математичного факультету 
МДУ, зазначає: «Внесок С. М. Нікольського в 
теорію функцій і функціональний аналіз нео-

ціненний». І справді, Сергію Михайловичу 
Нікольському належать фундаментальні ре-
зультати в галузі функціонального аналізу, у 
теорії наближення функцій, теорії квадратур-
них формул, теорії викладання функціональ-
них просторів і її застосування до варіацій-
них методів розв’язання рівнянь із вивідними. 
С. М. Нікольський – всесвітньо визнаний го-
лова створеної ним великої наукової школи 
з теорії функцій і її застосування. Він автор 
понад 100 наукових публікацій, у тому числі 
трьох монографій, двох підручників для ви-
щих навчальних закладів, семи підручників 
для шкіл.
На заняттях Сергія Михайловича завжди 

був «аншлаг», із великим задоволенням від-
відували студенти його лекції, ставили не-
прості запитання, завжди отримували квалі-
фіковані відповіді.
Якби людям давали нагороди за поряд-

ність, чесність, людяність та відданість ро-
боті, то їх отримав би Сергій Михайлович. 
Усе, що він задумував, робилося на користь 
людям. За свою плідну наукову й педагогічну 
діяльність Сергій Михайлович здобув багато 
звань і нагород: член-кореспондент АН СРСР 
(1968), дійсний член АН СРСР (1972), іно-
земний член Угорської академії наук (1976),
іноземний член Польської академії наук 
(1980), почесний доктор Дніпропетровсько-
го університету (1994), почесний професор 
Московського фізико-технічного універси-
тету (1997), заслужений професор МДУ ім. 
М. В. Ломоносова (2005).
Він лауреат Сталінської премії за дослі-

дження в теорії наближень (1952), двічі лау-
реат Державної премії СРСР за монографію 
«Інтегральні надання функцій і теорія вкла-
дення» (1977) і за тритомний підручник «Вища 
математика: підручник для вузів» (1987), ла-
уреат Державної премії України (1994), пре-
мії Уряду РФ за «Поглиблену математичну 
підготовку інженерно-фізичних і фізико-тех-
нічних спеціальностей університетів» (2002), 
премії ім. П. Л. Чебишева АН СРСР (1972), ім. 
А. М. Колмогорова РАН (2000) за цикл робіт 

«Наближення функцій на многостатностях 
та їх продовження», ім. М. В. Остроградсько-
го НАН України (2000), премії МДУ ім. М. В. 
Ломоносова за видатний внесок у розвиток 
освіти (2005).
С. М. Нікольський нагороджений орденами 

Трудового Червоного Прапора (1953), Леніна 
(1975), Жовтневої Революції (1985), золотою 
медаллю ім. І. М. Виноградова Російської 
академії наук (1991) – за цикл робіт із тео-
рії наближення функцій і вкладень функціо-
нальних класів та з її застосування, медаля-
ми Больцано Чеської академії наук (1979), ім. 
Коперника Польської академії наук (1992).

«Саме професор С. М. Нікольський у ве-
ресні 1947 року прочитав першу лекцію сту-
дентам фізико-технічного факультету МДУ.  
Його підручник із математичного аналізу дав-
но став еталоном і перекладений іноземни-
ми мовами. Академік Сергій Михайлович Ні-
кольський – патріарх вітчизняної математич-
ної школи, видатний педагог, найвагоміший 
спеціаліст у царині математичного аналізу 
– таким він увійде в історію математичної на-
уки», – писав В. А. Садовничий, ректор МДУ 
ім. М. В. Ломоносова.

Я. РИБАЛКА.
(Із кн. «Славетне сузір’я окрилених 

університетом. Нариси» (Дніпропетровськ: Вид-во 
ДНУ, 2008).

На 108-му році відійшов у вічність ака-
демік Сергій Михайлович НІКОЛЬСЬКИЙ. 
Визнаний у всьому світі Вчений, Люди-

на великої честі і благородства, наш ви-
пускник і почесний доктор, Сергій Михай-
лович Нікольський завжди був і буде для 
нас зразком самовідданого служіння сво-
їй Вітчизні і ї ї народу.
Схиляємо голови перед Великим Уче -

ним, висловлюємо співчуття його рідним 
і близьким.

Від імені Вченої ради і колективу 
університету ректор М. В. ПОЛЯКОВ.

Сергій Михайлович Нікольський нале-
жить до тих людей, які випромінюють лю-
бов до життя. Навколо нього – дивовижна 
аура добра. Його завжди усміхнене облич-
чя сяє. Напевне, у цьому пульсуванні бут-
тя, непідробної уваги до всього нового, 
що стоїть на самому вістрі часу, і прихо-
вані чари цієї талановитої людини, секрет 
його довгого і плідного життя. Адже Сергій 
Михайлович справив свій 100-річний юві-
лей у трудовому строю.
Сергій Михайлович Нікольський народив-

ся 30 квітня 1905 року в сел. Завод Талиця 
Пермської губернії (сьогодні – м. Талиця 
Свердловської області). Із 1924 року вчив-
ся в Катеринославському інституті народної 
освіти (нині Дніпропетровський національний 
університет). У 1929 році успішно закінчує 
університет і залишається там працювати. 
Його трудова діяльність у ДДУ тривала з 1930
по 1940 рік. Натхненно і проникливо розпо-
відав Сергій Михайлович про час навчання 
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мовленостями, перед кожним 
боєм агіткоманда нашої БРДМ 
72-Б, оснащена мікрофонами, 
підсилювачами, магнітофона-
ми і колонками, замість куле-
метів, повинна була поясни-
ти моджахедам мовою пушту 
і дарі, чому ми маємо намір 
розпочати бойові дії, запро-
понувати їм здатися для пе-
редавання урядовим військам 
Афганістану, і лише потім роз-
починалися бойові дії. Я був 
начальником цієї станції, і як 
тільки в якомусь кишлаку роз-
починався безлад – станція 
під’єднувалася до десантної 
бригади або мотострілкового 
полку, які проводили опера-
цію, і попереду цієї частини 
виходила до противника. Зви-
чайно, здаватися ніхто не зби-
рався, розпочиналася стріля-
нина…

– Так Ви були як парла-
ментер…

– Саме так. Але білий пра-
пор парламентерів не завжди 
нас захищав. На мирне насе-
лення наша пропаганда дуже 
впливала. Серед записів, які 
ми відтворювали, були про-

мови перших осіб уряду Аф-
ганістану – вони закликали 
мирне населення підтримува-
ти радянські війська.

– Ви нагороджені двома 
бойовими медалями. За які 
операції?

– Перша медаль – за бій у 
кишлаку Хара, провінція Ку-
нар. Тоді загинуло багато 
хлопців. Я був контужений, 
пізніше нагороджений ме-
даллю «За бойові заслуги». 
За другу операцію нагоро-
дили відпусткою додому. Це 
теж унікальний випадок, адже 
нам навіть не рекомендували 
писати, де ми служимо. Я по-
відомив батькам, що служу в 
Ашхабаді, вигадував місцеві 
звичаї. Приїжджаю в рідний 
Оріхів Запорізької області, а в 
мене медаль на грудях.

7 листопада я був ще вдо-
ма, а 14 – уже брав участь в 
одній із найбільших бойових 
операцій тієї війни – «Удар» 
під Кабулом. Армія здійснила 
ряд боїв, наша машина була 
задіяна в більшості з них. За 
цю операцію я нагороджений 
медаллю «За відвагу». При-

їхав додому 9 травня 1981 
року.
Війна мене довго «не від-

пускала», нічні кошмари пере-
слідували багато років.

«СЕРЙОЗНЕ 
ПОКАРАННЯ – 
ВІДПРАВЛЕННЯ 

В СОЮЗ»
– Олегу Леонідовичу, до-

водилося чути, що війна в 
Афганістані поламала долі 
її учасників.

– Будь-яка війна – це дуже 
важке випробування для зви-
чайної людини. Тому багатьом 
учасникам цих подій потрібна 
була психологічна допомога. 
Зараз уже відома статистика: 
близько 5 тисяч солдатів були 
засуджені трибуналом. Але 
одне із найсерйозніших пока-
рань – відправлення назад, у 
Союз, із формулюванням «не-
достойний служити в Афганіс-
тані». Ну, і, звичайно, бездуш-
не ставлення багатьох чинов-
ників до сімей загиблих, інва-

лідів озлоблювали людей.
Але було й інше. Після по-

вернення з Афганістану я 
влаштувався на роботу на 
автозавод у Запоріжжі, став 
слухачем підготовчого відді-
лення і студентом Дніпропе-
тровського університету. Ме-
не оточили такою турботою і 
увагою, які геть-чисто знімали 
будь-який негатив.

– Як би Ви хотіли, щоб 
до «афганців» ставилися в 
Україні?

– У будь-який час воїнів-ін-
тернаціоналістів повинні по-
важати в державі. У Вашинг-
тоні є меморіал, де вибиті 
прізвища і військові звання 
всіх загиблих у В’єтнамі. Туди 
приходять родичі, приводять 
дітей. Таке ставлення об’єд-
нало і прибічників, і противни-
ків тієї війни. Хочеться, щоб 
таким же було ставлення і до 
наших «афганців», тим паче, 
що ми не забули засвоєний у 
далекій країні урок: «Своїх на-
призволяще не залишати!»

(Із газети «Вісті 
Придніпров’я», №17 

за 6 березня 2012 року).

«В  АФГАНІСТАНІ  Я  ЗАСВОЇВ  УРОК:  «СВОЇХ  НАПРИЗВОЛЯЩЕ  НЕ  ЗАЛИШАТИ!»
Володимир 
ДМИТРІЄВ

До чергової 
річниці виведен-
ня радянських 
військ з Афга-
ністану доктор 
політичних наук, 
завідувач кафед-
ри політології, 
голова профко-
му  ДНУ  імені 
О. Гончара Олег 
Тупиця розповів 
про те, як він по-
трапив у Афга-
ністан і про осо-
бливості служби 
там.

«ДОПОМАГАВ 
ПРОСТИМ 
ЛЮДЯМ»

– Олегу Леонідовичу, як Ви 
потрапили в Афганістан?

– Після закінчення Харків-
ського автотранспортного тех-
нікуму мене призвали в армію, 
розпочинав службу в Північній 
групі військ (Польща), отримав 
там звання молодшого сер-
жанта. І коли 27 грудня 1979 
року оголосили про введення 
радянських військ в Афганіс-
тан, я подав рапорт з прохан-
ням направити мене туди.

– З якими почуттями від-
правлялися в далеку краї-
ну?

– У перші дні призвали біль-
ше 50 тисяч воїнів запасу Се-
редньоазіатського військового 
округу – водіїв і техперсонал, 
які повинні були підготувати 
базу для вступу регулярної ар-
мії. На мою думку, їх поведінка 
серйозно підірвала авторитет 
армії у місцевого населення 
на початку війни. Але я не бо-
явся зустрічатися з простими 
жителями і навіть через півто-

ра року перебування в Афга-
ністані ми допомагали їм.

«ВІЙНА ДОВГО 
НЕ ВІДПУСКАЛА»

– Якими були особливості 
служби?

– Я служив у військах спец-
пропаганди, у 109-му спецзаго-
ні. Згідно із міжнародними до-

Д. політ. н., завідувач кафедри 
політології О. Л. ТУПИЦЯ. 

Афганістан. 1980 р. Після бою. 
Четвертий зліва у верхньому ряду – Олег ТУПИЦЯ.

У ректораті відбулася зустріч зі 
студентським активом.
Ректор, проф. М. В. Поляков ска-

зав студентам, що він хоче, аби в уні-
верситеті відчувалося, що ми – коле-
ги: викладачі передають знання, а 

ЗУСТРІЧ  У  РЕКТОРАТІ молодь щоб усе це засвоювала.
Великі відрахування невстигаючих 

студентів з університету турбують 
ректора. Він радить, якщо причина 
пропусків занять – хвороба, на кур-
сі повинна бути взаємодопомога. «В 

університеті треба зробити міцний 
фундамент свого життя», – вважає 
Микола Вікторович.
Він закликав юнаків і дівчат бути 

дбайливими також до свого здоров’я. 
Кафедра клінічної лабораторної діа-

гностики організовує безкоштовні Дні 
здоров’я – треба брати в них участь.
Ректор і проректор М. М. Ружин від-

повіли на запитання студентів, зокре-
ма стосовно ремонту гуртожитків. 

Т. СОНЯЧНА.

Афганістан. 1980 р. Сержант Олег ТУПИЦЯ.
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

Палац культури студентів імені Юрія Гагаріна.

ПОТЬОМКІНСЬКОМУ  ПАЛАЦУ  –  223!!!  ПАЛАЦУ  КУЛЬТУРИ  СТУДЕНТІВ  –  60!!!

Руслан ІВАЩЕНКО, студент факультету укра-
їнської й іноземної філології та мистецтвознав-
ства, актор народного театру-студії «Маски», 
ведучий університетських заходів:

– У колективі народного театру «Маски» я вже 
два роки, які пролетіли для мене непомітно. Театр 
ніколи не набридає. Там постійно щось нове, бажа-
не, навіть те, про що й не міг мріяти.
Я народився в маленькому містечку і тому коли 

потрапив до Палацу, був вражений його величчю. 
Ще більше був у захопленні, коли мені довірили 
вести таке велике університетське свято, як посвя-
та у студенти. Це для мене була велика честь.
Я навіть не можу перерахувати, скільки вражень 

у мене виникає при підготовці заходів. Враженням 
немає кінця! Я із задоволенням ділюся ними із сво-
їми друзями.
Навіть у найскрутніші часи я ніколи не шкодував, 

що потрапив до «Масок». Це не рутина. Не уявляю 
свого життя без цього колективу. Тільки останньо-
го навчального року я брав участь у чотирьох фес-
тивалях, отримав Диплом за акторську майстер-
ність.

«Маски» – це досвідчені люди, творча атмос-
фера, дисципліна, процес навчання. Це справжня 
школа життя.

Анна ВАРШАВСЬКА, член студентської ради 
факультету суспільних наук і міжнародних від-
носин, учасник театру танцю  «La vie»:

– Танцюю з дитинства, а два роки тому доля при-

вела мене до театру «La vie». У цьому колективі 
я зрозуміла, що таке справжні друзі, відчула себе 
невід’ємною частинкою великого дійства під на-
звою «життя». До речі, саме так перекладається 
на українську мову назва нашого колективу.
Під час виступу на сцені приборкується хвилю-

вання, потім відчувається полегшення, а вражен-
ня від музики, танцю, атмосфери глядацької зали і 
словами не передати!
Театр танцю робить моє життя цікавішим, весе-

лішим, різноманітнішим і є куди подіти свою неви-
черпну творчу енергію.

Ольга ЛЯЩЕВСЬКА, студентка економічного 
факультету, солістка народної студії сучасного 
вокалу «Мрія», переможець вокальних конкур-
сів:

– У «Мрії» займаюся три роки. Прийшла сюди 
першокурсницею. 
Знаю, що честь університету і в моїх руках, коли 

називають моє прізвище і тут же кажуть: «Дніпро-
петровський національний університет імені Оле-
ся Гончара». Тому нагороди на фестивалях отри-
мую з особливою гордістю, уявляючи себе часткою 
великої університетської родини.
Кожен, хто прийшов до колективу одночасно 

зі мною, мав досвід виступів на сцені, але всьому 
довелося навчатися «по-новому». Зізнаюся, не 
завжди було все добре, не все вдавалося 
відразу. Але зараз глядач так надихає мене і 
моїх подруг, що хочеться виступати і проводити 

репетиції знову і знову.
Багато веселих моментів було і на сцені, і за ла-

штунками. На дитячих новорічних ялинках я від-
чувала себе, як маленька дівчинка у казці. А коли 
співаєш перед першими особами держави – це ве-
лика честь! Мій перший виступ відбувся на концер-
ті, присвяченому зустрічі з Президентом України 
1994-2005 р. р. Л. Д. Кучмою.
Незважаючи на те, що не все вдається в осо-

бистому, саме «Мрія» – мій острів добрих надій і 
вражень. «Мрія» дала мені можливість дивитися 
на все впевненіше, прийняти у своє життя нову лю-
дину, а ще – не так болісно переживати негаразди. 
Я обожнюю свій колектив!

Валерій ІЛОВАЙСЬКИЙ, студент гр. КТ-08-1,  
учасник театру-танцю «La vie»:

– Я прийшов до колективу всього за півроку до 
закінчення університету, але встиг навчитися бага-
то чому, що допоможе мені у житті. Я став цінувати 
свій час і час інших людей. У мене з’явилося багато 
нових друзів.    
Процес постановки художніх номерів, уміння 

користуватися акторською грою у житті, твор-
чий політ думки – все це не просто слова, це моє 
життя, мій відпочинок від суворої буденності, мій 
«релакс», мій світ, де я можу знайти себе і мене 
зрозуміють.

Інтерв’ю записала О. РУДКОВСЬКА, художній 
керівник Палацу культури студентів.
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Університетський конкурс 
«Міс Університет».

Народний театр-студія «Маски» 
(керівник Ігор Трахт).

СКОВОРОДА 
Григорій Савич 

(1722-1794), 
поет, письменник, філософ.

МАЛИШКО 
Андрій Самійлович 

(1912-1970), 
поет, перекладач, лауреат 
Національної премії України 
імені Тараса Шевченка.

Відмітьте олівцем край аркуша па-
перу. Коли папір висохне, на ньому 
буде помітна лише ваша позначка. 
А тепер доторкніться до цієї позна-
чки тліючим сірником або цигаркою 
– почне тліти по контуру зображен-
ня, і вогник «малюватиме» ваш 
малюнок. Не важко пояснити, що 
сталося: це папір повільно згоряє 
за рахунок кисню, що закристалізу-
вався в товщі паперу.
Різноманітні та видовищні дослі-

ди з кристалами різних солей. Мож-
на «виростити» сад, зимовий або 
осінній пейзажі. Але для цього по-
трібні спеціальні реактиви з хімічної 
лабораторії.
Із легкодоступних солей, напри-

клад, із мідного купоросу, харчової 
солі можна отримати кристалічні 

візерунки на склі. Для цього слід 
приготувати 2%-ний розчин жела-
тину та розчини солей (концентра-
ція їх може бути різною – 5-30%). 
Розчини нагрівають і змішують у 
співвідношенні 1:10 (1 мл розчи-
ну желатину на 10 мл розчину со-
лі). Отриману суміш виливаємо на 
скляну пластинку товщиною 2 мм. 
Наступного дня на склі з’являться 
різні малюнки у вигляді гілочок, сні-
жинок, фантастичних ландшафтів, 
які сподобаються чорній водяній 
Змії – символу 2013 року за Східним 
гороскопом.

С. МАЛИНКІНА, 
провідний інженер науково-

дослідної лабораторії 
стратиграфії та палеогеографії 

НДІ геології.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:
доцента кафедри менедж-

менту та туризму – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата наук, вче-
ного звання доцента, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІV рівня акредитації 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),
викладача кафедри клініч-

ної лабораторної діагностики 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за спеціальністю «Клі-
нічна фармакологія», наяв-

ність наукових публікацій, 
вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача ка-

федри проектування та кон-
струкцій – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра за 
спеціальністю «Проектуван-
ня та виробництво РК ЛА» 
або випускники аспірантури 
за спеціальністю «Проекту-
вання, виробництво та ви-
пробування ЛА», володіють 
іноземною мовою на рівні 
можливості проведення на-
вчальних занять),

викладача кафедри за-
гальної та медичної психоло-
гії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра за 
спеціальністю «Психологія», 
закінчена аспірантура за 
спеціальністю 19.00.01 – за-
гальна психологія, історія 
психології, наявність науко-
вих публікацій за фахом, во-
лодіють іноземною мовою на 
рівні можливості проведення 
навчальних занять),
асистента кафедри укра-

їнської історії та етнополіти-
ки – 1 штатна одиниця (0,5 

ставки)
(наявність вищої історич-

ної освіти за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, 
закінчена аспірантура за спе-
ціальністю «Історія України», 
володіють іноземною мовою 
на рівні можливості прове-
дення навчальних занять)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня від дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації).

На конкурс приймаються 
документи: заява, особовий 
листок з обліку кадрів, фото 

3х4, автобіографія, копія до-
кументів про вищу освіту (з 
пред’явленням оригіналу до-
кумента), копія диплома кан-
дидата (доктора) наук, якщо 
є вимогою (з пред’явленням 
оригіналу документа), ко-
пія атестата доцента (про-
фесора), якщо є вимогою 
(з пред’явленням оригіналу 
документа), список наукових 
робіт та винаходів (завірених 
за останнім місцем роботи). 

Наша адреса: 49010, м. 
Дніпропетровськ, пр. Гагарі-
на, 72, навч. корпус №1, кімн. 
217, тел.: (056) 374-98-27.

МОЖУ  ЗАПРОПОНУВАТИ

НОВОРІЧНІ  РОЗВАГИ
Наближається чарівна година 

зустрічі Нового року. Пропоную 
прикрасити свято дуже прости-
ми фокусами за допомогою ре-
активів, які є у вашому домі і які 
цілком безпечні і для дорослих, і 
для дітей.
Для створення новорічного на-

строю, особливо, якщо за вікном 
замість пухнастого снігу – відлига 
та дощ, можна підготувати компо-
зицію «Штучний сніг». У плоский 
посуд кладемо кілька камінців, між 
ними закріплюємо сухі гілочки. На 
камінці та довкола них насипаємо 
дванадцять столових ложок харчо-
вої солі. Краї посуду змазуємо вазе-

ліном. Сіль обережно, не поспішаю-
чи, змочити шістьма ложками води. 
Посудину залишити в теплі. Кожно-
го наступного дня на сіль краплями 
додавати по одній-дві ложки води. 
Уже на другий день на камінцях з’я-
виться «сніг», а через два тижні він 
зовсім покриє гілочки.
Буде красиво, якщо приміщення 

прикрасити живою гілочкою гороби-
ни чи букетиком жовтих листочків у 
вазочці з гліцерином на дні.
За допомогою фенолфталеїну 

можливе таке «чаклунство». Напи-
шіть на папері пензликом, змоче-
ним у 1%-ному спиртовому розчині 
фенолфталеїну, привітання від Ді-

да Мороза. Спирт швидко випаро-
вується, і напис стає непомітним. За 
допомогою розпилювача оббризку-
ємо папір розчином харчової соди – 
текст проявиться червоним кольо-
ром. Якщо з іншого розпилювача 
оббризкати цей папірець розчином 
оцту, – літери знову зникнуть.
Дуже видовищним для ваших 

друзів буде й «Художник-вогник». 
Для цього треба мати калійну селі-
тру і приготувати її насичений роз-
чин (тобто в гарячій воді розчинити 
максимально можливу кількість ре-
активу). На аркуші паперу цим роз-
чином нанести малюнок так, щоб 
він складався із безперервної лінії. 

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМ
загублений студентський 

квиток НР №08688657, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Колти-
пан Тетяни Олександрівни.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 
АБІТУРІЄНТА-2013

ДНІ  ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ

Дніпропетровський на-
ціональний університет 
імені Олеся Гончара про-
водить Дні відкритих две-
рей: 9 грудня ц. р. – у Па-
лаці культури студентів, 
23 грудня ц. р. – на факуль-
тетах.
Початок о 10.00.
Телефон приймальної 

комісії: (056)776-82-14.

http://www.dnu.dp.ua

