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З НОВИМ 2013-им РОКОМ, ДРУЗІ!
ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER
* * *
Персональну стипендію
Вченої ради ДНУ імені Олеся
Гончара у першому семестрі
ц. н. р. одержували Анастасія Чорна (гр. УУ-09-3), Катерина Зінченко (гр. УА-09-6),
Олена Тимошенко (гр. УТ-102), Олександр Сухомлин (гр.
ІІ-10-1), Марія Марусенко (гр.
СМ-10-1), Анастасія Ляшко
(гр. СР-09-1), Євген Падалка (гр. ТЗ-09-1), Владислав
Сьомік (гр. ВЕ-10-1), Катерина Заїкіна (гр. ВЕ-09-1), Анна
Стець (гр. ДС-10-1), Христина
Калініна (гр. ХФ-10-1), Яна
Мнацаканян (гр. ББ -09-4),
Антон Жданкін (гр. ББ-10-3),
Павло Ткаченко (гр. ММ-101), Анастасія Долгіх (гр. ПЗ10-1), Максим Руденко (гр.
ТР-09-1), Інна Філатова (гр.
ТП-09-1), Каріна Чудновська
(гр. ЗР-10-1), Ольга Лящевська (гр. ЕС-09-1), Костянтин
Захарчук (гр. КТ-09-1) і Юлія
Журавель (гр. ГГ-09-1).
(За наказом по ДНУ
імені О. Гончара).

З раннього віку Юлія Журавель почала проявляти
інтерес до географії. Брала
участь в олімпіадах, школяркою була членом Малої
академії наук.
Географію дівчина обрала своєю професією. Оволодіває нею в університеті
на «відмінно». Пише наукові
статті в галузі агрометеорології, методики викладання
географії у школі, в галузі
екскурсійної діяльності.
У першому семестрі ц. н. р.
за виняткову любов до географічної науки й сумлінне
навчання студентці присвоєно звання іменного стипендіата Вченої ради ДНУ імені
Олеся Гончара, її нагороджено знаком «Відмінник ДНУ».
Юлія – гордість геологогеографічного факультету.
У цій дівчині органічно поєднуються розум, краса,
цілеспрямованість, наполегливість та різноплановість. Ці риси є запорукою
успішної реалізації молодої
людини в суспільстві.

Студентка групи ГГ-09-1 Юлія ЖУРАВЕЛЬ.

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Професор М. В. Поляков звітував про роботу ректора протягом 2012 року.
- Це був рік реалізації п’яти основних проектів: «Акредитація»,
«Менеджмент якості освіти», «Інформатизація», «Академічна мо-

більність», «Енергоаудит», - сказав Микола Вікторович.
Ректор розповів, що конкретно зроблено і про плани на 2013
рік (читайте на 1-й сторінці газети).
Як науково-педагогічний працівник проф. М. В. Поляков керу-

вав кафедрою, держбюджетною темою, дипломними роботами
магістрів, кандидатською дисертацією, працював головою двох
докторських спецрад, написав підручник, монографію, монографію в колективному співавторстві, статті і тези доповідей.

ЗГІДНО З ПЕРСПЕКТИВНИМ ПЛАНОМ РОЗВИТКУ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА

та України й підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників в ІТ-компаніях.
l Розроблено програмне забезпечення для
інформаційної системи «Рейтинг». З нового
навчального року навчально-методична, науково-інноваційна та організаційно-виховна
робота науково-педагогічних працівників оцінюватиметься за цією системою.
l Вводиться в експлуатацію автоматизована система «Вищий навчальний заклад».
Зараз ведеться робота з підсистемами «Приймальна комісія» та «Деканат». Наступним
кроком буде введення в експлуатацію підсистем «Студмістечко» та «Конструктор звітів».

l Розроблено новий макет та програмне
забезпечення сайту університету; текст подаватиметься українською, російською та англійською мовами.
l На базі ліцею інформаційних технологій
створено міський Ресурсний центр інформатизації освіти.
l На базі відділу зв’язків із виробництвом
створено відділ зв’язків з виробництвом та
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. До його функцій, зокрема, віднесено надання студентам і випускникам інформації про вакантні робочі місця відповідно до

ЗРОБЛЕНО У 2012 РОЦІ
їх фахової підготовки.
l Оновлено критерії оцінювання діяльності кафедр на відповідність нормативним вимогам стосовно ліцензування та акредитації
спеціальності. Кафедри атестуються згідно з
наказом ректора.
l За новими нормативними документами
атестовано вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів
акредитації, які входять до складу університету як структурні підрозділи.

l Розпочато реалізацію проекту академічної мобільності відповідно до угоди з Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут».
l Розроблено план заходів з удосконалення підготовки кадрів за галузями знань: «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика». План передбачає, зокрема, участь у навчальному процесі
фахівців ІТ-галузі Придніпровського регіону

(Із виступу ректора, проф. М. В. Полякова
на Вченій раді університету).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2013 РІК

l Оновити профорієнтаційну діяльність. Формою проведення її можуть бути,
наприклад, Дні кар’єри у ДНУ імені О. Гончара, до проведення яких слід залучати
навчальні підрозділи, студентське самоврядування, випускників та роботодавців.
Активізувати профорієнтаційну роботу
з метою залучення до навчання в університеті випускників загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації області,
профільних загальноосвітніх навчальних
закладів (ліцеїв, гімназій), навчальних баз
Регіонального центру моніторингу освіти
інших міст регіону, осередків обласного
відділення Малої академії наук тощо.
l Організувати роботу приймальної
комісії в навчальних корпусах №№14-16.
Оповіщати вступників про етапи конкурсного відбору за напрямами підготовки
не тільки на традиційних інформаційних
стендах, а й сучасними системами зв’язку
та комунікацій.
l Провести моніторинг обсягів випуску
загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Дніпропетровська й області у 2013 році і розробити порядок формування планів набору за напрямами підготовки.
l У наступному навчальному році здійснити набір на навчання за оновленими
освітньо-професійними програмами під-

готовки магістрів з усіх спеціальностей з
нормативним терміном 1,5 року.
l Збільшити кількість вступників до магістратури з іноземних держав.
l Підготувати до друку нормативні документи, що регламентують освітню діяльність структурних підрозділів, права
та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.
l Видати випускникам до диплома Додаток формату ЮНЕСКО (європейського
зразка) за циклами навчання.
l Удосконалити якість самостійної роботи студентів через підготовку для них
дистанційних курсів, орієнтованих на індивідуалізацію навчання.
l Активізувати участь університету у
державній програмі навчання студентів та
аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних
вищих навчальних закладах, наукових
установах за кордоном, що реалізується
Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України, співробітництво з учасниками Мережевого університету СНД та
відповідно до укладених університетом
міжнародних договорів з іноземними вищими навчальними закладами.
l
Розпочати впровадження в навчальний процес спільних із зарубіжними навчальними закладами-партнерами
освітніх програм підготовки бакалаврів,

магістрів та аспірантів, що за наслідками
навчання забезпечують отримання «подвійних» дипломів.
l Ліцензувати підготовку фахівців у системі післядипломної освіти за спеціальностями: «Управління інноваційною діяльністю», «Управління проектами», «Управління фінансово-економічною безпекою»,
«Бізнес-адміністрування», «Медіа-комунікації». Започаткувати підвищення кваліфікації фахівців-практиків за тематичними
програмами на замовлення роботодавців.
l Ввести в дію (як нормативний документ) Програму заходів із забезпечення
якості освіти у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Запровадити систему менеджменту
якості освіти відповідно до принципів «тотального менеджменту якості» та вимог
міжнародних стандартів з наступною її
сертифікацією.
l Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Розвиток соціальногуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи».
l Провести конкурс студентських наукових робіт з історії та сьогодення університету.
l Провести ІІ Всеукраїнський форум
студентів, аспірантів і молодих учених.
l До ювілею університету випустити у
світ книгу «Усна історія ДНУ імені Олеся

Гончара» та книгу нарисів про заслужених
працівників ДНУ імені Олеся Гончара.
l На кожному факультеті створити куточок Олеся Гончара під назвою «Його ім’я
носить наш університет».
l Створити відділи інноваційної діяльності, маркетингу та трансферу технологій для підтримки інноваційної діяльності.
l Створити електронну виставкову експозицію наукових та науково-технічних
досягнень учених ДНУ імені Олеся Гончара, розмістити її на сайті університету; в
електронній версії видавати періодичний
збірник науково-технічних досягнень, рекламувати найбільш значимі та захищені
охоронними документами розробки з метою впровадження їх у виробництво.
l
Поглиблювати міжнародне наукове
співробітництво шляхом створення спільних
наукових програм, проектів, розробок, удосконалення системи наукової мобільності.
l Реорганізувати Центр телекомунікаційних мереж і створити Ресурсний центр
ІТ-освіти та технологій.
l Створити Депозитарій електронних
освітніх ресурсів як інформаційну систему, що забезпечує можливість доступу до
контенту навчальних, науково-методичних та довідкових матеріалів.
l Запровадити у практику роботи підрозділів університету інформаційну комп’ютеризовану систему документообігу.

l Здійснити заходи щодо включення
ДНУ імені Олеся Гончара до членів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН».
l Провести пошук зарубіжних партнерів для реалізації в навчальному процесі
університету спільних бакалаврських, магістерських та аспірантських програм.
l Підвищити рівень комерціалізації діяльності університету (розширення переліку платних послуг у сферах обслуговування, надання побутових послуг, реалізація залишків продукції основної діяльності, видавничої діяльності тощо).
l Впровадити енергозберігаючі технології, зекономлені кошти витратити
на розвиток матеріальної бази та інфраструктури АГЧ університету.
l Розробити план заходів щодо відновлення роботи спортивно-оздоровчого табору «Сосновий бір».
l Здійснити заходи щодо удосконалення якості роботи служби охорони, майстерень та дільниці з поточного ремонту корпусів і гуртожитків.
l Розробити і здійснити першочергові заходи з упорядкування території студентського містечка університету, реконструкції та ремонту його об’єктів і мереж.

(Із виступу ректора,
проф. М. В. Полякова на засіданні
Вченої ради університету).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛІТЕРАТУРНІ ЧИТАННЯ

2 стор.
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«ДО ВИТОКІВ: ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ І «МІСТО ВИШНЕВИХ ОБРІЇВ»
Між селом Солошине на Полтавщині, де народився Павло Архипович Загребельний, і Києвом,
де він провів більшу частину
життя, важливим для нього було
навчання у Дніпропетровську – у
«місті вишневих обріїв», як називав його сам письменник. Саме
ролі Міста й Університету в житті
і творчості Павла Загребельного
й були присвячені цьогорічні традиційні літературні читання.
У вітальному слові проректор
В. В. Іваненко підкреслив, що Павло Загребельний є одним із тих видатних вихованців університету, які
формують позитивний імідж нашої
alma mater не тільки в Україні, але й
далеко за її межами.
Університет, за словами Павла Архиповича, дав можливість «хапати
знання з максимальною швидкістю
і неймовірною настирливістю». Тут
майбутній письменник зустрів і своє
єдине велике кохання – Еллу Михай-

лівну. Відсутність принизливого почуття заздрості дало їм змогу «жити
у великій безтривожній любові, жити
вільно й прекрасно», адже «велика
любов робить великими душі людські» (П. Загребельний).
Учасники читань представили
спогади викладачів філологічного
факультету ДДУ Л. Я. Фрусіної, Н. С.
Шрейдер та М. В. Калиниченко про
навчання та особисте життя письменника. Другокурсниця М. Боднарук зачитала поетичну присвяту
Анатолія Перерви «Майстру, що творив духовне Диво», завдяки якому ми
«навіки переходим до любові».
Взаємини Павла Загребельного
і Дніпропетровська розгорталися
на світоглядному, філософському і
творчому рівнях. Місто стало йому
дороговказом, символом і натхненням. Цю тему розкрила у своїй доповіді професор кафедри української
літератури Н. І. Заверталюк. Вона
зазначила, що початком літератур-

ної діяльності Павла Архиповича були його студентські нариси про робітників, які згодом увійшли до збірки «Каховські оповідання» й роману
«Спека». «Саме у Дніпропетровському університеті народилась важлива робітнича тема, яка пройшла
у багатьох творах письменника»,
– підсумувала Н. І. Заверталюк.
За словами В. Яворівського, П.
Загребельний подавав «приклад
творчої одержимості, приклад життя не в літературі, а життя літературног о, приклад г ромадськог о
темпераменту, приклад бути сучасним, а не здаватися ним». Тому
творчість Павла Архиповича так
впливає на молоді серця. Студентка 2-го курсу В. Ярова у власній поезії справедливо стверджувала, що
«він не забутній… – він майбутнє».
А її однокурсниця Т. Козлова додала, що П. Загребельний пішов із
життя як пророк, осяявши невгасимим світлом душі всіх нас.

Дніпропетровськ у творах П. Загребельного постає як знаковий
простір, сформований певним колом реалій (архітектурні пам’ятки,
історичні події, краєвиди), а отже, є
символічною й міфологічною інтерпретацією ідеї Міста, яке промовляє до нас своїми вулицями, майданами, Славутою-Дніпром, парками,
будинками, мешканцями та історією. Така унікальна система знаків
і створює особливу психічну, філософську й міфологічну ауру міста.
Цій темі присвятила доповідь «Семіотика міського простору (за романом П. Загребельного «Юлія, або
Запрошення до самовбивства»)»
викладач кафедри української літератури К. О. Корнілова, яка наголосила, що завдяки подвійному зображенню простору Дніпропетровська
(крізь призму світобачення героя та
власне географічного розташування) письменник створив образ концентричного – вічного міста.

ЗІ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СПІЛКУВАВСЯ ПОСОЛ ШВЕЦІЇ
Студенти намагалися розпитати в Надзвичайного та Повноважного Посла Швеції в Україні пана Стефана Гуллгрена про
все: які в нього враження від дипломатичної роботи в Україні, що він думає про пер-

спективи членства України в ЄС, і про врегулювання конфлікту на Близькому Сході,
і про захист навколишнього середовища.
А взагалі свою місію пан Посол вбачає в тому, щоб показати сучасний образ своєї країни –

підвищення її конкурентоспроможності, охорони здоров’я та успішного бізнесу і знайти з партнерами в Україні точки ефективної взаємодії.
ДНУ ім. О. Гончара співпрацює з вищими
навчальними закладами Швеції з 2005 року.
З Департаментом біології клітин та організму
Університету м. Лунда підписаний договір про
виконання спільних досліджень з біології.

Міський простір у творах П. Загребельного стає тлом для зображення долі людини і боротьби добра і зла у її душі. Адже сам письменник говорив: «Давайте запитаємо себе, чи припинилася битва за
душі людські в наш час? Ні, відповідаю, не припинилася. Ось про це,
більшою чи меншою мірою, всі мої
писання. Так що тема у мене одна.
Тільки розв’язую її на різному матеріалі».
Завершенням читань стала літературно-музична композиція «Кожне місто має право на велику людину» за мотивами раннього оповідання Павла Архиповича «Учитель».
Її виконавці, студенти 2-го й 3-го
курсів, майстерно передали ідею
твору: торжество людської праці
– безсмертя майстерності вчителя
в його учнях.
М. БУРДАСТИХ,
аспірантка кафедри
української літератури.

З Університетом м. Упсала співпрацює кафедра політології. Із ученими Хальмштадського університету співпрацює кафедра
статистики й теорії ймовірностей.
Пан Посол висловив сподівання, що в майбутньому кількість українських студентів у
шведських університетах зросте, а Україна
стане привабливою для навчання шведської
молоді.
(За інформацією на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
***
На мехматі День першокурсника пройшов під гаслом «Навчання багато не
буває». Виступ відбувся на
«ура».
Розпочалося свято з того,
що на сцену вибігли ошелешені ведучі з криками: «Усі
наші актори пропали!». Тоді
надійшла пропозиція замість
Дня першокурсника відправитися в подорож на острови.
Світло погасло, заревів мотор літака, і голос стюардеси
попросив пристебнути ремені
безпеки.
На першому острові глядачів чекала казка про студентів і завзята пісня групи МС.
На другому острові група
ММ-12-1 показала всім, яке
студентське життя до першої
сесії. Номер завершився тим,
що актрису-Сесію студенти
дружно віднесли на руках і
здали викладачеві.
Третьою виступала група
ММ-12-3, вона продемонструвала чудовий танець і розсмішила жартами про викладачів математики і фізкультури.
Жартували також студенти-теплоенергетики.
У кінці ми дивилися казковий сон студентів на вишматі
від об’єднаних груп механіків.
Зал щоразу вибухав сміхом.
Усе, починаючи від принцеси Реготухи, яку грав коротко
стрижений молодик у довгому
сарафані, і закінчуючи трьома Поросятами, українським,
єврейським і французьким,
веселило глядачів.
Поки журі вирішувало, хто
виступив найкраще, зал розважали співами і жартами
другокурсники.
Підсумки Дня першокурсника на мехматі такі: перемогла група ММ-12-3 – вона вразила журі танцем. На другому
місці – механіки, третьою стала група ММ-12-1.
Є. ЩЕРБИЦЬКА.
***
День першокурсника геолого-г еографічного факультету проходив на музичній ноті: переважно це
були вокальні виступи студентів.
Особливо вразила команда КВН зі смачною назвою
«Печєнькі», вони дуже зігріли
публіку своїми жартами й тематичними етюдами.
Головною «темою» стала
пісня «PSY - GANGNAM STYLE», яку студенти інтерпретували у «ГГ стайл». Нові талан-

ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА
ти нашого факультету розкривалися з кожною хвилиною.
Романтичною нотою стала
пісня гурту «Плач Єремії»,
яку виконав Богдан Зінцов.
Ноту джазового ритму внесла Настя Жура. Допомогла
поринути у смуток місячного
сяйва Лера Фесенко. Лариса Ситенко і Софія Ярощук
не залишили без уваги тих,
хто любить сучасні напрями
в музиці. Ведучі свята Катя Дудар і Влад Булавський
трималися дуже стійко і намагалися зробити все від
них можливе, щоб у глядачів

залишилися про День першокурсника геолого-географічного факультету якнайкращі спогади.
***
Честь відкривати День
першокурсника на факультеті систем та засобів масової комунікації було надано музичному гурту «The
Beast», який порадував
глядачів кавер-версіями
світових хітів.
За ними кожна із шести груп
факультету представила свої
оригінальні номери. Душевні
пісні, запальні танці, коміч-

ні сценки – у цей вечір було
все! Припустити, хто стане
переможцем, було практично
неможливо – такими різними
й насиченими вийшли виступи. Удача посміхнулася групі
ЗЖ-12-1 і збірній рекламістів
– саме їм дісталися кубки
журі. Інші учасники концерту
теж не пішли з порожніми руками – усі отримали призи від
спонсорів.
Д. ЛУК’ЯНЕНКО,
студентка гр. ЗЖ-12-1.
***
На факультеті приклад-

На сцені Палацу культури студентів – першокурсники юридичного факультету.

ної математики відбулася
грандіозна вистава-змагання, темою якої стало «Кіно
очима першокурсників».
Змагалися групи ПМ-12-1,
ПМ -12-2, ПС -12-1, ПЗ -12-1,
ПК-12-1 та ПК-12-2 зі своїми
версіями кінострічок «Термінатор», «Пила», «Аватар»,
«Москва сльозам не вірить»,
«Джентльмени удачі» та версією індійського фільму.
Усі групи продемонстрували високий рівень артистизму, винахідливості та пристрасті. Але журі винесло
свій вердикт і призначило нагороду за перше місце групі
ПМ-12-1 із фільмом «Термінатор», з чим ми їх і вітаємо.
***
Тема Дня першокурсника-2012 факультету суспільних наук і міжнародних
відносин – «П’ять способів
стати супергероєм».
За результатами журі на
третьому місці – команда філософів, яка показала будні
Олімпійських Б ог ів. Друге
місце завоювала команда
політологів, я ка п оказала
життя відомих політиків країни. Соціологи посіли перше
місце; вони, як ніхто інший,
розкрили тему заходу: зобразили пригоди хлопц я,
який вирішив стати супергероєм.
Особливим талантом виділився Денис Тіщенко, який
блискуче зіграв на скрипці
композицію Рибака «Fairytale». Голос у Дениса не гірший,
ніж у Рибака, тому він і став
представником факультету
на кубку ректора.
***
Шоу, присвяч ен е Д ню
першокурсника, на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства можна н азвати
дійсно феєричним!
Там було все – від стійкості китайських традицій
до німецької оригінальності,
від української народності
до французької вишуканості. Гумор японців, сучасність
англійців, креатив дизайнерів. Цього року ми смакували справжній французький
шарм.

День першокурсника на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства.

Добірку підготувала голова прес-служби ради студентів
ДНУ ім. О. Гончара С. ПИШНЄВА.

КУБОК
РЕКТОРА
Першокурсники змагалися за звання «Кращий
факультет». Отож, кубок
ректора – у фізико-технічного факультету.
На заключному концерті
визначали також найкрасивіший вокал, найкращу
хореографію і найоригінальніший номер.
Усі номери були надзвичайними і заслуговували
на перемогу. Це помітило
й суворе, але справедливе ж урі.
А п ереможцями стали
такі.
Вокал: 1 місце – Владлена ЛИТВИНОВА (факультет систем та засобів масової комунікації).
Приз журі – Валерія ЮРЧЕНКО (історичний факультет).
Вибір ради студентів
– Мирослав РОГУТ і Олександр КРАВЕЦЬ (фізикотехнічний факультет).
Хореог раф ія : 1 міс це
– збірна факультету української філології та мистецтвознавства.
Приз журі – Ксенія АМЕЛІНА (факультет психології).
В ибір ради студентів
– Юлія ПІСНА (юридичний
факультет).
О риг інал ьн ий номер:
1 місце – Аня МАРЧЕНКО
(економічний факультет).
Приз ж урі – КВН фізикотехнічного факультету.
В ибір ра ди студен тів
– «Пограбування банку»
(факультет фізики, електроні ки і комп’ютерн их
систем).
Г. БУЗІЯН,
студентка гр. ЗЖ-10-2.

9 січня 2013 року

3 стор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НА ФАКУЛЬТЕТІ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

АУДИТОРІЯ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф. М. БІЛЕЦЬКОГО
Відновлено аудиторію імені
професора Ф. М. Білецького.
Фелікс Мар’янович – доктор
філологічних наук, професор кафедри української літератури,
відомий учений, теоретик сатири, критик, літературознавець,
педагог. Які б посади він не обіймав в університеті – відповідальний секретар редакції газети «За передову науку» (зараз
це – «Дніпропетровський університет»), викладач, куратор, заступник декана, – доброта, повага, чуйність завжди зоріли в його
очах. Молодь юрмилася біля Фелікса Мар’яновича, літгуртківці
дивувалися: простий, ввічливий,
всезнаючий, гумористично налаштований і романтично піднесений, Бог філології!
Символічно, що аудиторія імені професора Ф. М. Білецького
розташовується між аудиторіями імені Олеся Гончара та Павла Загребельного, має свою,
неповторну ауру, зіткану з його
думок, промов, планів. Кімната
вражає продуманою композицією, майстерно оформленими
стендами із його життєписом,
книгами літературознавця, спогадами колег, є тут годинник Фе-

Д. філол. н., професор
Ф. М. БІЛЕЦЬКИЙ.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОСОФІЯ»
10 РОКІВ

–

КРУГЛИЙ СТІЛ
Хоча спеціальність «Філософія» святкує свій перший
ювілей, кафедрі філософії ДНУ імені Олеся Гончара – понад дев’яносто років.
В. о. завідувача кафедри, д. філос. н., професор С. В. Шевцов пояснив учасникам круглого столу, що такі свята потрібні
для того, аби студенти знали історію своєї кафедри й пишалися нею, були натхненними для праці, яка допоможе їм стати
гідними імен великих філософів.
«Філософська наука є однією з найважливіших у класичних
університетах», – наголосив проректор, проф. В. В. Іваненко.
– У нашому університеті більше немає кафедри з таким високим рівнем кадрового забезпечення: шість докторів і тринадцять кандидатів наук!»

лікса Мар’яновича, який символізує неспинність часоплину.
На відкритті іменної аудиторії в оновленому корпусі, на вечорі пам’яті виступили: колеги
– проф. Н. І. Заверталюк, проф.
О. Д. Турган, завідувач кафедри української літератури Н. П.
Олійник, вихованці – заслужений
журналіст М. П. Чабан, доценти
Л. В. Кужільна, З. П. Бондаренко,
дружина – Оксана Тимофіївна,
син і дочки.
...Затремтіла домбра в Лесиних
руках – і полилися бентежні звуки акордами вічності. І ожили на
стенді поетичні рядки, звернені
до професора Ф. М. Білецького:
В твоїй аудиторії
студентам так привітно.
Ти їх скликаєш під своє крило.
В науку простеляєш
путь-дорогу світлу,
Щоб науковців плем’я
у знаннях зросло.
К. ДУБ,
доцент.
***
У філологічному світі Ф. М. Білецький був відомим ученим-дослідником. Його перу належать
понад 200 ґрунтовних літературознавчих праць – статті, монографії, навчальні посібники з пи-

тань історії літератури, історії і
теорії критики, специфіки малих
жанрів прози, гумору і сатири від
давніх часів і до сьогодні.
Фелікс Мар’янович доклав чимало зусиль, щоб відкрити літературні імена А. Кримського, Т.
Сулими, Д. Яворницького, Олени
Пчілки, Дніпрової Чайки, Л. Яновської, К. Анищенка, І. Сенченка
та ін.
Писав про сучасних письменників Придніпров’я – Б. Карапиша, О. Зайвого, Г. Шияна, О. Билінова, М. Нечая, Фросину Карпенко, В. Чемериса, С. Бурлакова, Наталку Нікуліну.
В останні роки свого життя
брав участь у діяльності спеціалізованої наукової ради із захисту дисертаційних робіт при
Київському національному університеті.

(Із кн. «Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 19182008» – Вид-во ДНУ, 2008).

***
17 листопада 2012 року Ф. М.
Білецькому виповнилося б 85.
На жаль, його немає серед нас
уже 18 літ.
Але пам’ять про нього живе. Із

«Сучасності не вистачає мудрості, – відзначила зав. кафедри філософії Національного гірничого університету, д. філос.
н., професор Ю. О. Шабанова, – а кафедра філософії ДНУ імені Олеся Гончара це компенсує. Вона, безперечно, є філософським ментальним центром».
«Філософія намагається зробити світ нашим домом», – сказав викладач О. В. Кулик. – Філософ повинен упорядковувати
світ, і в цьому полягає його основне завдання».
Викладач Р. О. Євтушенко зачитала уривки творів першокурсників на тему: «Філософія – мій вибір». Кожен твір – це
справжня сповідь, пронизана любов’ю до обраної спеціальності. У кожному творі звучить запитання: як філософу змінити
світ на краще?
Заступник начальника Головного управління освіти і науки
облдержадміністрації Л. А. Кравченко та проректор В. В. Іваненко вручили філософам – викладачам та найкращим студентам – Почесні грамоти.
(За інформацією
на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

доцентом К. С. Дубом ми написали книжку «Фелікс Білецький
– літературознавець, критик і педагог» (1997 р.). У 2000-ому році
факультет стараннями Костянтина Семеновича Дуба відкрив
аудиторію імені професора Ф. М.
Білецького.
Після євроремонту корпусу аудиторія №908 знову стала імені
професора Ф. М. Білецького. Тут
затишно, багато квітів, особливої людської теплоти і піднесеності. Нові експонати, документи, фотостенди, книги, портрети.
Зібрала й оформила все доцент,
випускниця Фелікса Мар’яновича
С. В. Нечипоренко при допомозі
завідувача кафедри української
літератури Н. П. Олійник та викладачів-колег. Вони дуже багато попрацювали, щоб так гарно
все облаштувати. І задум здійснено: житиме пам’ять про Фелікса Мар’яновича як про добру
й мудру людину з енциклопедичними знаннями, т урботливого
куратора й заступника декана!
Наша родина висловлює сердечну подяку всім організаторам
і учасникам вечора пам’яті.
З повагою
Оксана Тимофіївна БІЛЕЦЬКА,
діти, онуки і правнуки.

У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ КЛУБІ
«В ГОСТЯХ У РЕКТОРА ДНУ ім. О. ГОНЧАРА»

НАША ГОСТЯ –
ГАЛИНА КУЗЯЄВА
Відбулося засідання культурологічного клубу на тему
«Вокальні перлини Галини Кузяєвої».
Галина Матвіївна – заслужена артистка України, солістка
симфонічного оркестру Дніпропетровської обласної філармонії, викладач Дніпропетровської консерваторії імені М.
Глинки, лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів імені Вінченцо Белліні (Італія).
Співачка радо поспілкувалася зі студентами, відповіла на
їхні запитання і виконала уривки з відомих арій.
О. ОКУНЬ.

КОНСУЛЬТУЄ ПСИХОЛОГ
Дві подруги ведуть бесіду:
– Катерино, уяви, кожного разу,
як чоловік відмовляється давати
мені гроші, я влаштовую скандал і
погрожую повернутися до мами.
– І що, це допомагає?
– Звісно! Він дає мені гроші на
квиток.
Кожен із нас був свідком того
чи іншого конфлікту, чи навіть
брав у ньому участь – мимоволі
або, навпаки, провокуючи його,
як жінка з анекдоту. Саме конфлікти між людьми є темою для
нашої сьогоднішньої розмови.
Що ж таке конфлікт? Чому він не
залишається лише приводом для
численних анекдотів, натомість людина часто платить за нього своїм
настроєм, здоров’ям, стосунками з
близькими, кар’єрою?
Уявімо таку широко відому річ,
як монету (можна її дістати і подивитися). Залежно від того, під яким
кутом зору дивитися, з одного боку
можна побачити герб, однаковий
для всіх монет однієї держави, з іншого – цифру, вартість.
Отак, якщо подивитися на конфлікт, можна побачити його суть
(слово «конфлікт» перекладається
з латини як «зіткнення» – поглядів,
інтересів, прагнень, очікувань тощо), з іншого – те, у що він вам обійдеться. Монетою можна заплатити
за їжу, а можна – за отруту. Так і конфлікт може бути корисним для його
учасників або не корисним. В ідеалі
всі сторони конфлікту мають виходити з нього, одержуючи щось позитивне для свого подальшого розвитку (нова інформація, якісно новий
рівень стосунків, набуття нового
досвіду тощо), проте, на відміну від
вартості монети, яка є фіксованою,
кожен учасник сам вирішує, чого
коштуватиме йому цей конфлікт.
Отримає він щось від нього чи, навпаки, втратить.
Будь-який конфлікт має два елементи: конфліктну ситуацію і погляд

КОНФЛІКТ
на цю ситуацію, який у різних людей
різниться. На «монету» можна дивитися з боку герба (суті), з боку цифри (вартості) або ж побачити ребро
(тобто ні першого, ні другого). Коли
питання стає ребром, то це вже не
дружня суперечка, про яку через
хвилину забудуть або згадуватимуть з посмішкою, а конфлікт, і
його необхідно розв’язувати, бо чим
довше монета перебуває «на ребрі»,
тим більше «б’є по нервах» учасників, так, учасників, а не учасника.
«Конфліктна особистість» – це
міф. Для конфлікту потрібно мінімум дві людини, дві сторони, тож
відповідальність за його вирішення
спільна, і зробити перший крок може будь-яка зі сторін або обидві разом. До речі, чим менше діючих осіб
залучено до конфлікту, тим легше
його розплутати. Тому, якщо у вас
є така можливість, почніть вирішення зі звуження кола залучених осіб
або ж максимально точно визначте
його, щоб не вийшло такої дотепної
ситуації, коли ви на людину ображені (гніваєтеся), а вона про це навіть не здогадується чи здогадується, але не про те.
Визначилися з учасниками? Тепер роздивіться їх детальніше. Хто
вони? Який у кожного інтерес? Які
мають можливості, недоліки? Яке
рішення конфлікту їх би задовольнило? Не забудьте і на себе поглянути, ви також учасник. Окрім бажаного результату, зазначте для
себе й найбільш небажані – вірогідність їхнього втілення добре було б
зменшити. Подумайте, що для вас
є причиною конфлікту, у будь-кого
їх щонайменше три: першу можна
визначити, згадавши, що саме вас
«зачепило» у конфліктній ситуації;
друга та, що не дозволила вам вирішити суперечливе питання, не доводячи справу до конфлікту; а третя
– це та ваша психологічна потреба,
невдоволення якої відгукується ці-

ВТРАТА ЧИ НАДБАННЯ?

лим букетом емоцій та невтішними
висновками. Часто буває так, що
претензії й нарікання у побутовій,
фінансовій, навчальній та інших
сферах мають підґрунтям потребу
у любові, прийнятті та розумінні. А
які причини в інших учасників? Не
вгадуйте, а спробуйте відчути себе на їхньому місці – можливо, це
щось підкаже вам. Тепер, коли ви
визначилися з тим, що маєте, поміркуймо, як діяти далі.
Є п’ять стратегій поведінки у конфлікті, і будь-яка з них може як вивести з нього, так і остаточно все
зруйнувати. Розглянемо їх на прикладі конфлікту з анекдоту, який
наведено в епіграфі.
Перша стратегія поведінки в конфлікті – уникнення. У чому вона полягає? Жінка поводиться так, наче
нічого й не сталося. Відмовив – так
відмовив. Уникнення – це відмова
від захисту власних інтересів у відносинах з іншою стороною. Людина
ігнорує конфліктну ситуацію, наче її
не існує. Така стратегія буває конструктивною, якщо:
– потрібна пауза, щоб заспокоїтися і ще раз обміркувати, можливо,
зібрати додаткову інформацію про
обставини, учасників тощо;
– предмет конфлікту є малозначущим сам по собі або в порівнянні
із зусиллями, які необхідно докласти, щоб досягти свого, відносини з
опонентом також малозначущі;
– відомо, що з тих чи інших обставин неможливо вирішити конфлікт
на свою користь.
Другою стратегією поведінки у
конфліктній ситуації є компроміс –
він доречний, якщо обидві сторони
готові на вчинки заради вирішення
конфлікту. Наприклад, він згоден
поступитися, але частково, і розмір
«частки» її влаштовує, або прохання буде виконане повністю, але в
інші строки. Ця стратегія буде конструктивною. У випадках, коли:

– необхідно негайно приймати
рішення, часу обмаль, а аргументи
обох сторін однаково вагомі;
– точки зору опонентів не є для
них принциповими, вони можуть
ними поступитися зовсім або тимчасово;
– стосунки з опонентом є цінними,
і компроміс допоможе їх зберегти;
– ви можете змінити свою мету
так, щоб вона відповідала компромісному рішенню (добре, згоден на
низький бал, але він мені за це допоможе в чомусь іншому, і ця допомога для мене важливіша);
– інші стратегії привели у глухий
кут, а вирішувати протиріччя всетаки потрібно.
Третя стратегія поведінки – співробітництво, пошук спільного у варіантах сторін або відмова від обох
варіантів і пошук третього. Для
співробітництва потрібні зусилля
обох сторін. Наприклад, він допоможе їй отримати гроші з іншого
джерела тощо. С півробітництв о
може бути конструктивним у випадках, коли:
– можна розраховувати на добру
волю та зацікавленість опонента;
– ваші точки зору не припускають
компромісів, проте єдине рішення
існує;
– у вас є час для вирішення конфлікту.
Четверта стратегія поведінки
– пристосування. Це поступки опоненту тією чи іншою мірою. У нашому прикладі це виглядало б як
згода жінки з позицією чоловіка. Ця
стратегія може бути конструктивною, коли:
– вас не дуже цікавить предмет
конфлікту, важливішим є спокій та
стабільність;
– ви усвідомлюєте, що результат
набагато більше значить для вашого опонента, ніж для вас, і збереження добрих стосунків є ціннішим
за відстоювання своєї правоти;

– ви розумієте, що неправі і можете це визнати;
– для доведення своєї точки зору
знадобиться багато часу й зусиль, і
ви не можете або не хочете витрачати їх на це.
П’ята стратегія поведінки – суперництво, конкуренція, відкрита
боротьба за свої інтереси, при цьому інтереси іншої сторони не враховуються. Це саме та стратегія, яку
обрала жінка, використавши для
цього хитрість. Наскільки це було
виправдано в її ситуації, ми не знаємо, але зазвичай найбільш доречним суперництво є в разі спортивних змагань, конкурсів на заміщення вакантних посад тощо, а не в
подружньому житті. Воно найбільш
конструктивне в випадках, коли:
– у вас достатній авторитет для
прийняття рішення, і ви не маєте
сумнівів, що ваш варіант найдоцільніший;
– потрібно негайно приймати рішення, часу обмаль – наприклад,
виникла непередбачена й небезпечна ситуація;
– ви дуже зацікавлені в отриманні результату, відносини з опонентом для вас неважливі;
– у вас немає іншого вибору й немає чого втрачати.
Яку стратегію обрати в кожному конкретному випадку, щоб конфлікт обернувся надбанням, а не
втратою, – вирішувати вам. Проте навіть якщо ви вже втратили в
конфлікті щось важливе і не маєте
змоги виправити ситуацію (наприклад, вона вже в минулому), – не
знецінюйте свій досвід, знайдіть у
ньому щось коштовне, що зможете
покласти до своєї скарбнички. Як
мінімум це може бути знання про
свої вразливі місця, яке може допомог ти вам не наступити двічі на
одні й ті ж граблі.
А. СВЕРДЛОВА,
психолог.

ОРГАНІЗУВАВ ВІДДІЛ ЗВ’ЯЗКІВ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ
СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ

ДЕНЬ КАР’ЄРИ-2012
У День кар’єри в Палац
студентів прибуло близько
60 представників різних організацій: Обласного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Державної
податкової служби у Дніпропетровській обла сті, рекламних агенцій, ПАТ «Кондитерська фабрика «АВК»,
мережі супермаркетів «Варус», ДКБ «Південне імені
М. Янгеля», ПАТ «Інтерпайп
НТЗ», IT-компаній та ін.
Студенти отримали багато
корисної інформації й особисто познайомилися з роботодавцями.
Захід відбувся з користю для
обох сторін. Студенти тепер
обмірковують конкретні пропозиції, а роботодавці розмірковують над купою резюме.
Н. КРИЦКОВА,
студентка гр. ЗЖ-12-2.
* * *
У День кар’єри-2012 у Палаці студентів представники Державного управління
охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області
розповіли, що умовою прийому до них на
роботу є проходження екзамену-конкурсу
за наявності повної вищої освіти. Дехто
бере участь у конкурсі по 2-3 рази. Звичайно, запрошуються випускники напрямів підготовки «Біологія» та «Екологія».
На сайті ecodnepr.dp.ua можна постійно
слідкувати на вакансіями – це може бути
робота у сфері охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, утилізації відходів,
охорони зелених насаджень та ін. Екологи
кажуть, що часто перше робоче місце випускники відповідних напрямів підготовки

знаходять саме в цьому управлінні.
Представник акціонерного товариства
«Приватбанк» Анна Ільницька говорить:
«Сьогодні студентам і випускникам ми пропонуємо близько півсотні вакансій у межах
Дніпропетровської області. Для студентів
3-4 курсів – це робота операторами callцентрів із частковою зайнятістю, тобто є чудова нагода поєднувати роботу з навчанням. Для випускників ми пропонуємо роботу у відділі, починаючи з обслуговування
клієнтів і закінчуючи роботою в головному
офісі спеціалістами різних напрямів».
Розповідає Вікторія, менеджер із персоналу компанії Global Bilqi: «Наша компанія
– це міжнародний контактний центр, який
набирає операторів і менеджерів із продажу. Ми працюємо в телефонному режимі.

Основні вимоги до співробітників – гарне
володіння українською й російською мовами та комп’ютером і, звісно, бажання
працювати. На сьогодні в нас близько 70
вакантних місць. Графік роботи різний,
зручний і гнучкий – усе залежить від проекту. Студенти можуть працювати чотири,
шість-вісім і більше годин. До речі, багато випускників ДНУ імені Олеся Гончара є
співробітниками нашої компанії».
Пенсійний фонд АНД району м. Дніпропетровська запрошує випускників юридичних та економічних спеціальностей. Згідно із КЗоТом молодим фахівцям дають, як
і співробітникам, повний соціальний пакет.
Пенсійний фонд займається нарахуванням пенсій. У колективі багато молоді.
(За інформацією на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

ХВОРІТИ НІКОЛИ: СЕСІЯ!

ГРЗ і грип можна відвернути
Восени, взимку і навесні є небезпека захворіти на ГРЗ (гостре
респіраторне захворювання) і
грип.
Як вберегти себе від цього?
Неабияке значення в період простудних, гострих респіраторних
захворювань і грипу має правильне харчування, яке сприяє роботі
шлунково-кишкового тракту, а отже, виведенню з організму шкідливих бактерій і мікробів. У цей час
треба щонайменше пити молока,
яке створює багато слизу, а молоч-

нокислих продуктів збільшити.
Їжте лимони, зелень, капусту
(свіжу чи квашену), часник, цибулю, буряки, мед, пийте соки, морси,
киселі з малини, смородини, журавлини.
Винятково корисною харчовою
добавкою, лікарським засобом і
антиоксидантом є шипшина. Шипшина сприяє зміцненню імунітету,
оздоровленню травної системи і
уповільненню процесів старіння.
Шипшина багата на каротин, залізо,
калій, фосфор, марганець і магній.

Приготуйте собі чай із шипшини: 1
столову ложку плодів шипшини помістіть у термос і залийте склянкою
гарячої води. Настоюйте протягом
кількох годин. Ягоди можна використовувати повторно. Разом із шипшиною можна настояти 2-3 бутони
гвоздики або трохи м’яти. Додайте
ложечку меду. Смачно й корисно.
Ефективним засобом при бактеріальних і вірусних інфекціях є синій йод. Його можна купити в аптеці
або приготувати самому: у 50 мл
теплої води розвести 1 чайну лож-

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2013

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
27 січня і 24 лютого ц. р. Дніпропетровський національний університет імені Оле-

ся Гончара проводить Дні відкритих дверей
на факультетах.

ДО 94-ої РІЧНИЦІ
ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Сп равжн ьою окрасою
свя та стало вшанування
найуспішніших працівників
і студентів.
Почесного звання «Заслужений професор ДНУ імені
Олеся Гончара» 2012 року
удостоєні: завідувач кафедри мікробіології та вірусології А. І. Вінніков, завідувач
кафедри теоретичної та прикладної механіки В. В. Лобода та завідувач кафедри теоретичної фізики В. В. Скалозуб.
Заслуженим викладачем
стала доцент кафедри української мови Н. В. Левун.
Заслужені працівники ДНУ
імені Олеся Гончара – провідний біолог ботанічного саду С. Л. Герман та директор
наукової бібліотеки С. В. Кубишкіна.

блікацій за фахом, володіння іноземною мовою на рівні можливості
проведення навчальних занять),
викладача кафедри іноземних
мов для гуманітарних спеціальностей – 1 штатна одиниця (0,5
ставки)
(наявність повної вищої освіти за фахом «Філолог, викладач
англійської мови та літератури»,
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 1 року, вільне володіння державною
мовою України),
молодшого наукового співробітника НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин НДІ біології (д/б
теми 1-259-12) – одна штатна оди-

ДНІ З ДОРОВ Я
Кафедра клінічної лабораторної діагностики провела для
студентів, викладачів та співробітників університету два Дні
здоров’я.
Охочим безкоштовно зроблено загальні аналізи крові і сечі,
визначено рівень глюкози в сироватці крові, визначено сумарні
антитіла до збудника гепатиту С за допомогою методу імуноферментного аналізу.
О. ОКУНЬ.

ку картопляного крохмалю, стільки
ж цукру і 0,4 г лимонної кислоти (на
кінчику ножа). Потім закип’ятити 150
мл води і в окріп тоненькою цівкою
влити одержаний крохмальний розчин. Охолодити і влити 1 чайну ложку 5%-ї настоянки йоду. Розчин повинен вийти інтенсивно-синього кольору. Вживати по 1 чайній ложці 1
раз у день протягом двох тижнів. Ліки можуть зберігатися при кімнатній
температурі протягом двох місяців.
Синій йод підвищує опір організму і
спроможний відвернути вірусні інфекції.
Якщо ж ви все-таки захворіли на
вірусну інфекцію, викликайте лікаря
і лікуйтеся!
(За інформацією в Інтернеті).

21 квітня ц. р. День відкритих дверей
ДНУ імені Олеся Гончара відбудеться в Палаці студентів імені Юрія Гагаріна.
Початок заходів о 10.00.
Детально про це читайте на сайті www.
dnu.dp.ua
За довідками звертайтеся до приймальної комісії (телефон (056)776-82-14).

ниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«Біологія», досвід роботи за фахом не менше 3-х років, наявність
наукових праць у галузі біології,
вільне володіння державною мовою України),
молодшого наукового співробітника науково-дослідної групи кафедри аналітичної хімії хімічного
факультету (д/б теми 1-265-12) –
одна штатна одиниця (0,5 ставки)
(вища освіта за спеціальністю
«Хімія», закінчена аспірантура за
спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія, наявність наукових праць
у галузі аналітичної хімії, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня від дня

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

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ
ТА СПІВРОБІТНИКІВ

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

професора кафедри аналітичної хімії – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня
доктора хімічних наук, наявність
наукових праць у галузі аналітичної хімії, стаж науково-педагогічної
діяльності у вищих наукових закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше ніж 10 років, вільне володіння
державною мовою України),
старшого викладача кафедри
природничих та соціально-гуманітарних дисциплін ЦЗВФН – 1
штатна одиниця (0,25 ставки)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Банківська справа», закінчена аспірантура за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси
та кредит, наявність наукових пу-

21 студент отримав стипендію Вченої ради університету.
Свято продовжилося яскравою розважальною програмою з неперевершеними
шоу-номерами обдарованих
студентів та творчих колективів Палацу студентів. Незабутні враження в гостей
та учасників балу залишили
професійні майстер-класи з
вальсу та сучасного танцю,
під час яких визначалася краща танцювальна пара. Наприкінці дійства присутніх чекала
вікторина «Подорож сторінками історії Палацу студентів»
та святкова лотерея, показ
колекції вечірніх суконь від
фіналісток конкурсу «Міс ДНУ
імені Олеся Гончара» і торт.

опублікування оголошення в засобах масової інформації).
На конкурс приймаються документи: заява, особовий листок з
обліку кадрів, фото 3х4, автобіографія, копія документів про вищу
освіту (з пред’явленням оригіналу
документа), копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), копія атестата старшого
наукового співробітника, доцента
(професора), якщо є вимогою (з
пред’явленням оригіналу документа), список 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.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА
СЛУЖБА ДНУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:

ПРИХОДЬТЕ –
ДОПОМОЖЕМО
Соціально-психологічна служба надає
допомогу всім, хто навчається чи працює в університеті. Роботу виконуємо в
індивідуальному і груповому форматах.
Фахівці служби допоможуть Вам розкрити свій внутрішній світ, вирішити конфліктні ситуації; науковців та викладачів ми
ознайомимо із психологічними техніками і
дамо рекомендації щодо конкретної педагогічної ситуації.
Для студентських груп ми готові провести
тренінги та рольові ігри різного спрямування.
Групові заняття плануються у трьох напрямках. Тематичні семінари спрямовуємо
на гармонізацію міжособистісних відносин,
адаптацію першокурсників, оволодіння
прийомами психічної саморегуляції, психологічну підготовку до створення сім’ї тощо.
Надамо практичні рекомендації в налагодженні психологічного контакту зі студентами та формування дружного студентського
колективу.
Тренінгові заняття проводимо на конкретний запит, наприклад, на такі теми: «Психологічна підготовка до публічних виступів»,
«Самоменеджмент», «Ефективне спілкування», «Професійне самовизначення та
підготовка до працевлаштування» і т. ін.
Робота груп самодопомоги та самопідтримки спрямовуватиметься на вирішення
кризових ситуацій у житті людей. Учасники
таких груп вчитимуться допомагати один
одному. Групи можуть формуватися зі студентів різних факультетів чи працівників різних підрозділів університету.
Соціально-психологічна служба розміщується в кімн. 2-а корп. №2 (пр. Карла Маркса, 36).
За індивідуальною допомогою звертайтеся за попереднім записом.
В. ЛАЗАРЕНКО,
науковий керівник соціальнопсихологічної служби.
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