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АКІМОВ Сергій Володимирович, в. о. ди-
ректора центру телекомунікаційних мереж;
БЕЗУГЛА Тетяна Володимирівна, заступ-

ник завідувача науково-аналітичного відділу 
науково-дослідної частини;
ГОЛИК Надія Євгенівна, провідний інженер 

відділу з питань інтелектуальної власності 
науково-дослідної частини;
ГРИГОР ‘ЄВ Сергій Борисович, директор 

Дніпропетровського ліцею інформаційних 
технологій;
ІЩЕНКО Наталія Степанівна, начальник 

відділу аспірантури;
КАРАСЬ Олена Григорівна, провідний інже-

нер відділу науково-технічної інформації на-
уково-дослідної частини;
КАРПЛЮК Володимир Іванович, проректор 

з наукової роботи;
КОЗЄЄВ Іван Сергійович, начальник вій-

ськово-мобілізаційного відділу;
КОНОВАЛ Тетяна Сергіївна, начальник від-

ділу кадрів;
КОЧУБЕЙ Олександр Олексійович, перший 

проректор;
МАТВЄЄВА Лідія Григорівна, інженер І кате-

горії відділу стандартизації та метрології на-
уково-дослідної частини;
МЕЛЬНИК Тетяна Павлівна, директор Дні-

пропетровського коледжу економіки та бізне-
су;
МОСІНА Валентина Іванівна, директор сту-

дентського містечка;
ПОЛІШКО Олексій Миколайович, начальник 

науково-дослідної частини;
ПОЛЯКОВ Олег Володимирович, дирек-

тор Дніпропетровського обласного ліцею-ін-
тернату фізико-математичного профілю при 
ДНУ;
РУБЦОВ Овсій Леонідович, начальник 

служби охорони праці;
РУЖИН Микола Миколайович, проректор з 

адміністративно-господарчої роботи;
СМІЛЯНЕЦЬ Дмитро Олександрович, на-

чальник відділу матеріально-технічного по-
стачання;
ТУПИЦЯ Олег Леонідович, голова проф-

спілкового комітету;
ТЮЛЯНКІН В‘ячеслав Євстигнійович, по-

мічник ректора з режиму;
ЯШИН Денис Олександрович, проректор з 

соціально-економічних питань;
БОСЕНКО Тимур Муртазович, доцент ка-

федри диференціальних рівнянь;
ГУДРАМОВИЧ Вадим Сергійович, про-

фесор кафедри обчислювальної механіки та 
міцності конструкцій;
КНИШ Людмила Іванівна, доцент кафедри 

аерогідромеханіки та енергомасопереносу;
КОМАРОВ Олександр Вікторович, доцент 

кафедри теоретичної та прикладної механі-
ки;
ПАСЬКО Анатолій Миколайович, доцент 

кафедри математичного аналізу і теорії 
функцій;
ТОЛСТОПЯТ Олександр Петрович, стар-

ший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії моделювання процесів механіки 
рідини і газу та тепломасообміну кафедри 
аерогідромеханіки та енергомасопереносу;
ГОРЕЛОВА Христина Віталіївна, молод-

ший науковий співробітник науково - дослід-
ної лабораторії гідродинаміки;
ДОЛЖЕНКОВА Олена Вікторівна, доцент 

кафедри безпеки життєдіяльності;
ДУДНІКОВ Володимир Степанович, доцент 

кафедри технічної механіки;
КЛИМЕНКО Світлана Володимирівна, до-

цент кафедри радіоелектронної автоматики;
КУІНН Наталя Олександрівна, завідувач 

науково - дослідної лабораторії неруйнівного 
контролю та діагностики складних систем ка-
федри радіоелектронної автоматики;
МІТІКОВ Юрій Олексійович, професор ка-

федри двигунобудування;
ШЕВЦОВ Василь Юхимович, доцент ка-

федри проектування і конструкцій;
БАЛАКІН Валентин Олександрович, про-

відний інженер кафедри електронних засо-
бів телекомунікацій, голова ради ветеранів 
університету;
БОНДАРЕНКО Валерій Прокопович, до-

цент кафедри електронних засобів телеко-
мунікацій;
ПАНЧЕНКО Тетяна Василівна, професор 

кафедри фізики твердого тіла та оптоелек-
троніки;
СУЛТАНОВА Оксана Миколаївна,  диспет-

чер деканату факультету фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем;

ЗА  СУМЛІННЕ  Й  БЕЗДОГАННЕ  ВИКОНАННЯ  ПОСАДОВИХ  ОБОВ’ЯЗКІВ,  БАГАТОРІЧНУ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ  ТА  ПЛІДНУ 
НАУКОВУ  ДІЯЛЬНІСТЬ,  ВАГОМИЙ  ОСОБИСТИЙ  ВНЕСОК  У  ПІДГОТОВКУ  КВАЛІФІКОВАНИХ  ФАХІВЦІВ,  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ  ТА  З  НАГОДИ  95-ї  РІЧНИЦІ  СТВОРЕННЯ  УНІВЕРСИТЕТУ

НАГОРОДЖЕНІ  ГРАМОТОЮ  ДНУ УЛАНОВА Євгенія Анатоліївна, завідувач 
лабораторії кафедри експериментальної фі-
зики та фізики металів;
ШИЛОВ Євген Адріанович, завідувач ла-

бораторії кафедри фізики твердого тіла та 
оптоелектроніки;
БАЙБУЗ Олег Григорович, завідувач ка-

федри математичного забезпечення елек-
тронних обчислювальних машин;
ГАРТ Людмила Лаврентіївна, завідувач 

науково-дослідної лабораторії оптимізації 
складних систем кафедри обчислювальної 
математики та математичної кібернетики;
ЗАЙЦЕВ Вадим Григорович, доцент ка-

федри комп’ютерних технологій;
КУЗЬМЕНКО Василь Іванович, завідувач 

кафедри математичного моделювання;
ОБОДАН Наталія Іллівна, професор кафед-

ри обчислювальної математики;
ПАДАЛКА Ірина Миколаївна, інженер 1 ка-

тегорії кафедри математичного забезпечен-
ня електронних обчислювальних машин;
ТУРЧИНА Валентина Андріївна, доцент ка-

федри обчислювальної математики та мате-
матичної кібернетики;
КОПТЄВА Світлана Дмитрівна, доцент ка-

федри органічної хімії;
ХМЕЛОВСЬКА Світлана Олександрівна, 

доцент кафедри харчових технологій;
ЦОКУР Наталія Іванівна, старший викла-

дач кафедри фізичної та неорганічної хімії;
БАЧИНСЬКИЙ Петро Петрович, професор 

кафедри клінічної лабораторної діагностики;
ГРИЦАЙ Зоя Володимирівна, доцент кафед-

ри фізіології та інтродукції рослин.
(Закінчення в одному з наступних номерів).

На факультетах під керів-
ництвом заступників деканів 
з виховної роботи та курато-
рів відбулися тематичні ви-
ховні години в рамках єдино-
го дня інформування.
Ректор університету, проф. 

М. В. Поляков виступив з допо-
віддю про річницю української 
Соборності та Свободи на за-
сіданні ради ректорів. У Геть-
манській залі Палацу студентів 
ДНУ відбулося засідання «круг-
лого столу». 
На гуманітарних факульте-

тах були організовані наукові 
семінари: на історичному фа-
культеті – «Ідеї Соборності та 
Свободи в історії України», на 
факультеті української й іно-
земної філології та мистецтво-
знавства – «Ідеї Соборності та 
Свободи в літературі України», 

на факультеті систем і засобів 
масової комунікації – «День Со-
борності та Свободи України і 
сучасні засоби масової інфор-
мації». На факультеті суспіль-
них наук і міжнародних відно-
син відбулися наукові читання 
«День Соборності та Свободи 
України в контексті соціально-
політичних процесів сучаснос-
ті». На юридичному факультеті 
відбувся «круглий стіл» «День 
Соборності та Свободи Украї-
ни: юридико-правові аспекти». 
Інтерес у студентів та викла-

дачів університету викликала 
тематична виставка наукової та 
художньої літератури, присвя-
чена Дню Соборності та Свобо-
ди України, підготовлена в на-
уковій бібліотеці ДНУ. 

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

За підсумками сесії 
по університету (за всі-
ма формами навчання) 
абсолютна успішність 
– 78%, відносна – 44%. 
Це означає, що двійок і 
трійок ще більше, ніж бу-
ло в минулому році.
Заборгованість мали 

кожні 16 студентів із ста 
денної форми навчання. 
На денній формі навчан-
ня абсолютна успішність 
– 84%, якість успішності 
– 52%, що на рівні мину-
лого року.
На заочній формі на-

вчання заборгованість 
мали на кінець екзаме-
наційної сесії кожні 46 
студентів із ста (більше, 
ніж у минулому році). 
Понад чверть їх мали 

заборгованість із трьох і 
більше предметів. 
Із 270 вечірників за-

боргованість мав 81, 29 
із них – із трьох і більше 
предметів. 
По центру заочної та 

вечірньої форм навчан-
ня абсолютна успішність 
– 53%, якість успішності 
– 17%.
Кожні 8 студентів із 10 

прискореної форми на-
вчання  сес ію  склали, 
але кожний п’ятий мав 
заборгованість або кіль-
ка. Якість успішності тут 
– 47%. Причому на вось-
ми напрямах підготовки 
із двадцяти ліцензійні 
умови виконуються, а на 
чотирьох – лише частко-
во.

ПІДСУМКИ  ЗИМОВОЇ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ  2013/2014 Н. Р.

УСПІШНІСТЬ  СТАЛА  ЩЕ  НИЖЧОЮ
Ліцензійні умови для університету: абсолютна 

успішність – 90% (90% студентів повинні скласти ек-
замени без двійок); відносна успішність, або якість 
успішності – 50 процентів (половина студентів повин-
ні скласти екзамени без трійок).

Найвища абсолютна 
успішність у студентів 
факультетів – міжна -
родної економіки (98%), 
історичного (95%), пси-
хології (93%), хімічного 
(90%). Інші факультети 
не виконали ліцензійний 
норматив (без перескла-
дання). 
Кращу якість успіш-

ності показали студен-
ти факультетів: україн-
ської й іноземної філо-
логії та мистецтвознав-
ства (58%), психології 
(58%), суспільних наук 
і міжнародних відносин 
(55%). П’ять факульте-
тів – хімічний, фізики, 
електроніки та комп’ю-
терних систем, геолого-
географічний та механі-
ко-математичний – не 
виконали ліцензійні ви-
моги (без перескладан-
ня).
Найбільше відмінників 

на факультеті суспіль-

них наук і міжнародних 
відносин та факультеті 
міжнародної економіки 
(24%). А двієчників най-
більше на факультетах: 
економ ічному (25%) , 
міжнародної економіки 
(22%), на юридичному, 
геолого-географічному 
та механіко-математич-
ному (21%). 
На кінець сесії 2800 

студентів (22%) мали за-
боргованості. На 7 люто-
го ц. р. заборгованості з 
одного чи й більше пред-
метів мали 580 студентів 
денної форми навчання. 
Цікаво, що 344 з них на-
вчаються на бюджетній 
основі.
За результатами пе-

рескладання екзаменів 
відраховано більше ста 
осіб. 

 
(Із доповіді завідувача 
навчального відділу 

О. В. ВЕРБИ на засіданні 
ректорату).

У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ  
НАЦІОНАЛЬНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ  

ім. ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА 
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Дні Латвії, присвячені 95-ій річниці про-
голошення Латвійської Республіки, відбу-
лися в нашому університеті. 
Академічна бібліотека Латвійського універ-

ситету (заснована в 1524 році)  подарувала 
науковій бібліотеці ДНУ імені Олеся Гончара 
понад 300 наукових видань і художніх книг. 
Це – український переклад «Епіфаній» Імантса 
Зіедониса, поетичні збірки Кості Овчаренка «Я 
родом звідти, де Дніпро тече…», «Латвія по-
етична», «Латвійський фізико-технічний жур-
нал», «Латвійський хімічний журнал» та ін.
Директор бібліотеки Венета Коцере сказа-

ла, що сьогодні вони співпрацюють з бібліо-
теками Харкова, Києва, Львова і сподівають-
ся на плідний обмін з Дніпропетровськом. Ди-
ректор бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара 
С. В. Кубишкіна передала латвійським дру-
зям анотований каталог рідкісних книг латин-
ською, англійською, німецькою й французь-
кою мовами.
У круглому столі «Камінь у культурі Латвії 

та України» взяли участь латвійські та україн-
ські етнографи й археологи, науковці Інститу-
ту археології НАНУ, студенти, аспіранти.
Д. і. н., професор фольклору Латвійського 

університету Яніна Курсіте-Пакуле відзна-
чила, що в їхній країні камінь вважається са-
кральною субстанцією. Саме тому вчені по-
дарували дніпропетровцям камінці з Балтій-
ського узбережжя. Цю символічну мить вони 
супроводжували  прадавньою магічною піс-
нею, передавши в ній частку своєї позитив-
ної енергії та найщиріші побажання добра. 
Був іще один подарунок – ювілейна срібна 
монета із зображенням людини, яка на пле-
чах тримає камінь. «Цей камінь –  сонце, а 
сонце – бурштин, який здавна характеризує 
Балтію, – пояснили гості. – Тож нехай наше 
життєдайне сонце віднині завжди зігріває 
вас!» Дніпропетровські історики відзначили, 
що пращури українців також знали й любили 
бурштин. Українські й латвійські фахівці роз-
глянули кам’яну культуру в матеріальному та 
духовному світі обох країн. Прозвучали на-

укові повідомлення про дослідження висо-
кого ґатунку. Іноземних гостей запросили до 
наукової експедиції з дослідження реліктових 
каменів в урочищі Камінне Село, унікальній 
пам’ятці природи, яка входить до рейтингу 
ста чудес України.
Відбулася дискусія «Латвія – Україна в Єв-

ропі» з участю почесних гостей – Президен-
та Латвії 1993-1999 р. р. Гунтиса Улманіса та 
Президента України 1994-2005 р. р. Леоніда 
Кучми. Директор з розвитку бізнесу компанії 
«Lattelekom» Касперс Каланж прочитав сту-
дентам лекцію «Розвиток сфери інформацій-
них технологій: латвійський досвід. Швидкіс-
ний Інтернет, безкоштовний Wi-Fi, надійний 
центр даних». Студенти побували на гала-
концерті латвійських артистів у Будинку ор-
ганної та камерної музики. 

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

Випускниця факультету систем та 
засобів масової комунікації Ірина 
Каптелова отримала золоту стату-
етку Національної телевізійної пре-
мії Китаю в новій номінації «Най-
краща іноземна актриса-2012». Це 
найзначиміша премія Азії. 
До журі ввійшли більше ста екс-

пертів у галузі кіно й телебачення. 
Участь у конкурсі взяли китайські, 

тайванські, гонконгські, японські, 
корейськ і, таїландськ і фільми . 
Переможці обиралися із більш ніж 
шести тисяч фільмів.
Ірина зіграла головну роль у 

телесеріалі «Моя Наташа». Цей 
фільм усі засоби масової інфор-
мації назвали «головною драмою 
року». А телевізійники назвали Іри-
ну блискучою зіркою китайського 

екрану: «Вона стала першою іно-
земною актрисою, яка зіграла голо-
вну жіночу роль у китайському те-
лесеріалі. Вона створила унікаль-
ний образ». 
Враженнями ділиться Ірина Кап-

телова: «Серіал знятий у традицій-
ному китайському стилі. Мені до-
водилося працювати, враховуючи 
місцеві особливості зйомки і стиль 

гри азіатських акторів. Треба було 
миттєво адаптувати образ Наташі 
до китайського менталітету. Допо-
міг це зробити режисер.»
Зараз Ірина зайнята в китайсько-

американському проекті, де грати-
ме разом із зірками Америки, Ки-
таю та Японії.

(За інформацією 
в Інтернеті). 

ДО  95-ї  РІЧНИЦІ  ПРОГОЛОШЕННЯ  ЛАТВІЙСЬКОЇ  РЕСПУБЛІКИ

НАША  ВИПУСКНИЦЯ 

НАЙКРАЩА  ІНОЗЕМНА  АКТРИСА  КИТАЮ-2012
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Нарком П. П. ШИРШОВ 
на трапі корабля «Україна».

Письмове приладдя П. П. Ширшова.

Експонати Дніпропетровського національного 
історичного музею імені Д. І . Яворницького.

П. П. ШИРШОВ у «папанінській» 
експедиції.

Петро Петрович Ширшов – доктор гео-
графічних наук, дійсний член Академії 
наук СРСР.
Працював заступником начальника 

Головного північного морського шляху 
(1939-1942), наркомом, міністром морсько-
го флоту СРСР (1942-1948), директором 
Арктичного інституту, засновником і ди-
ректором Інституту океанології АН СРСР, 
головою Тихоокеанського наукового комі-
тету (1946-1950).
Нагороджений трьома орденами Леніна, 

орденом Червоної Зірки, медаллю «Золо-
та Зірка», Герой Радянського Союзу.
Ім’ям П. П. Ширшова названі вулиці в 

нашому місті та в Одесі, бухта на Землі 
Франца-Йосифа, підводний хребет у Бе-
ринговому морі, теплохід, Інститут океа-
нології Академії наук Росії.

(Із кн. «Славетне сузір’я окрилених 
університетом. Нариси.» – Дн-ськ, вид-во ДНУ, 

2008).

П.  П. Ширшов народився 1905 рок у в 
Катеринославі (Дніпропетровськ), на проле-
тарській околиці міста – Чечелівці. Із дитин-
ства він захоплювався природознавством, 
біологічними науками. Його настільна книга 
– «Життя тварин» Брема. Разом із батьками 
збирав гербарій, організовував перші «екс-
педиції» по Дніпру, проводив перші досліди 
з гідробіології. На дніпровських берегах на-
родилася та міцніла мрія юнака про море, 
про вивчення його мешканців. Мрії про море 
відбилися навіть в імені його дочки: Марина 
– «морська». 
Як фахівець-гідробіолог Петро Петрович 

формувався у Дніпропетровському універ-
ситеті. У 1921 році він вступив на біофак Дні-
пропетровського інституту народної освіти 
(так тоді називався університет), де працю-
вав під керівництвом відомого українсько-

го гідробіолога, професора-альголога Д. О. 
Свіренка. У кінці 20-х – на початку 30-х років 
XX ст. для кардинального вирішення про-
блеми Дніпрових порогів, що перешкоджали 
наскрізному судноплавству по Дніпру, роз-
горталося будівництво Дніпровської гідро-
електричної станції (Дніпрогесу). Для вивчен-
ня порожистої ділянки Дніпра та відстеження 
в подальшому гідробіологічних та іхтіоло-
гічних змін, викликаних будівництвом Дні-
прогесу, у серпні 1927 року уряд прийняв по-
станову про організацію Дніпропетровської 
державної гідробіологічної станції. Дирек-
тором станції в березні 1928 р. призначили 
Д. О. Свіренка. Петро Петрович займався 
тут вивченням перифітону (організмів-обро-
щувачів) Дніпрових порогів та фітобентосу 
(рослинних організмів, що мешкають на дні 
водойми). 
Перша друкована праця П. П. Ширшова – 

«Нарис водоростей Дніпрових порогів». Про-
фесор Д. О. Свіренко тоді сказав: «Із цього 
юнака обов’язково вийде вчений». 
У 1929 році, за рекомендацією Д. О. Сві-

ренка, Петро Петрович переїжджає до Ле-
нінграда. 30-ті роки XX ст. були періодом 
бурхливого освоєння просторів радянської 
Арктики. «Захворів Північчю» і наш випус-

кник. На борту криголама «Сибіряков», який 
повинен був уперше в історії за одну навіга-
цію 1932 р. пройти увесь Північний морський 
шлях, він проводить унікальні дослідження 
водоростей арктичних морів, вивчає гідро-
логічний режим Північного Льодовитого оке-
ану. Так розпочалася «арктична ера» у житті 
майбутнього академіка. 
Потім були експедиції на «Челюскіні» 

(1933 р.), «Красіні» (1935 р.). І легендарна 
«папанінська» експедиція «СП-1» на дрейфу-
ючій крижині до Північного полюсу 1937–1938 
рр.! Дев’ять місяців самовідданої роботи 
«папанінців» у  суворих полярних умовах 
стали без перебільшення науковим подви-
гом. Були отримані унікальні дані, що збага-
тили світову науку і досі використовуються 
у гідробіології, метеорології, геології. «Папа-
нінська» експедиція на дрейфуючій крижині 
до Північного полюсу стала вершиною на-
укової діяльності вченого. 
Його новаторські праці з вивчення водо-

ростей арктичних морів не втратили акту-
альності і нині. Головне їх значення полягає 
в тому, що було зафіксовано стан арктичних 
водоростей у той час, коли навколишнє при-
родне середовище Арктики ще не зазнало 
впливу  промислового  забруднення. Тому 

дані, отримані П. П. Ширшо-
вим у полярних експедиціях, 
можуть бути контрольними 
при створенні сучасних про-
гнозів динаміки змін арктичних 
організмів під впливом за-
бруднення. Наш випускник 
стояв біля витоків наукової 
школи  океанології і тран-
спортного флоту. Виконана 
Петром Петровичем про-
грама спостережень за об-
сягом та якістю досліджен-
ня до теперішнього часу є 
зразком для будь-якого до-
слідника . 
Країна  зус трічала  по-

лярників, що повернулися, 
як героїв. 22 березня 1938 
року усій четвірці полярни-
ків присвоїли звання Героїв 
Радянського Союзу. На Дні-
пропетровщині засяяла пер-
ша Золота Зірка Героя Ра-
дянського  Союзу. Виборці 
Дніпропетровська обрали 
П. П. Ширшова депутатом 
Верховної Ради СРСР. Ге-
рой  Радянського Союзу 
відповів так: «Тут, у Дніпро-

петровську, ще юнаком я розпочав своє за-
гартування. Велике спасибі старику Дніпру 
за те, що він допоміг мені. Цей гарт знадо-
бився мені потім і на Новій Землі, і на морях 
далекої Арктики, і, нарешті, дуже знадобив-
ся на крижині біля самого Північного полю-
са. Тут же, в одній із лабораторій дніпропе-
тровського вищого навчального закладу, у 
лабораторії професора Д. О. Свіренка, про 
якого завжди тепло згадую, я розпочав пра-
цювати, у нього отримав інститутську науку, 
тут же, у Дніпропетровську, я став науко-
вим працівником. Тож ще раз спасибі рід-
ному місту за те, що воно мені дало. І, на-
решті, товариші, коли ми закінчували свою 
роботу, коли дрейфували у Гренландському 
морі, рідний Дніпропетровськ виявив мені 
найвищу честь, найбільшу довіру, які тіль-
ки можуть бути виявлені радянському гро-
мадянину: Ви мене, товариші, обрали своїм 
депутатом». Дніпропетровці на ці слова від-
повіли тривалими оплесками.

О. ФЕДОНЕНКО, 
завідувач кафедри загальної біології 

та водних біоресурсів;
Л. БАЙДАК, 

 член громадського 
Ширшовського комітету. 

Кашкет міністра 
морського флоту СРСР 

П. П. Ширшова.

Навчання з цивільної оборони. 
4-ий курс біологічного факультету. 1959 рік. 

У відповідь на звернення ЦК ВЛКСМ студенти 
Дніпропетровського державного університету ви-
їздили на освоєння цілинних земель, допомагали 
збирати врожай. У 1956 році у боротьбі за «казах-
станський мільярд» узяли участь близько 400 сту-
дентів, у 1958 – 420. Посланці ДДУ виконували всі 
види сільськогосподарських робіт, освоїли кілька 
професій: працювали змінними трактористами, 
комбайнерами, помічниками комбайнерів, на со-
ломокопнувачах, скиртувальниками соломи, на 
току, на перевезенні зерна. Працювали напружено 
і, незважаючи на труднощі, виконали значний об-
сяг робіт. Трудівники радгоспів «Михайлівський» та 
імені ХХ партз’їзду щиро дякували студентам ДДУ 
за допомогу. «150 тисяч чоловік, – відзначалось у 
подяці, – можна прогодувати протягом року хлібом, 
зібраним юнаками і дівчатами університету на ціли-
ні». Усі, хто працював на цілині вдруге, були відзна-
чені медалями «За освоєння цілини», Грамотами 
ЦК ВЛКСМ, Грамотами ЦК комсомолу Казахстану. У 
своїх спогадах колишні студенти відтворюють ат-
мосферу дружби, самовідданості, змагання та хви-
лювань під час третього трудового семестру.

(З Історії Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара (голова редколегії проф. 

М. В. Поляков. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Д.: 
Вид-во ДНУ, 2008).

Студентка біологічного факультету Ія БЕССОНОВА розпочала 
роботу на цілині на цій старенькій віялці. 1958 рік.

З 1 січня цього року збільшено стипендії 
відмінникам.
Так, звичайна академічна стипендія у ни-

нішньому семестрі становить 830 гривень. 
Юнакам і дівчатам із числа дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, 
та тим, які в період навчання в університе-
ті у віці від 18 до 23 років залишилися без 
батьків, призначено 1860 гривень. Таким чи-

ном, звичайні академічні та соціальні стипен-
дії збільшено на 40 гривень.
На 35 гривень збільшено іменні стипендії 

навчального закладу : імені С. М. Конюхо-
ва та Вченої ради ДНУ імені Олеся Гончара 
– тепер по 850, а імені В. І. Моссаковського –  
981,40 грн.

Л. СІМОН,
начальник планово-фінансового відділу.

СТИПЕНДІЇ  ВІДМІННИКАМ  ЗБІЛЬШИЛИ 

2 мільйони 161 тисячу гри-
вень витратив університет 
протягом 2013 року на пре-
мії студентам за успіхи в 
навчанні, науці, за перемо-
гу в олімпіадах та активну 

участь у роботі студентсько-
го самоврядування.

3 мільйони 867 тисяч гри-
вень виплачено студентам-
сиротам для придбання на-
вчальної літератури, одягу 

і взуття, як компенсацію на 
харчування й допомогу при 
працевлаштуванні.

(За інформацією на сайті 
ДНУ ім. О. Гончара). 
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Науково-технічні розробки Дніпропе-
тровського національного університету 
імені Олеся Гончара. Науково-інформа-
ційне видання /упоряд. М. В. Поляков, В. І. 
Карплюк (Дн-ськ, «Ліра», 2013).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  КНИГ

ДО 95-річчя  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

Видання вміщує результати завершених 
науково-дослідних робіт (2006-2012 рр.) та 
анотації інноваційних проектів для їх комер-
ціалізації.
Розраховано на науковців, науково-педа-

гогічних працівників, студентів і аспірантів 
вищих навчальних закладів, а також керівни-
ків бізнес-структур, які займаються впрова-
дженням сучасних розробок у виробництво.

Монографія є логічним продовженням під-
ручників «Ракета как объект управления» та 
«Ракети-носії і космічні ступені ракет як об’єк-
ти керування», розроблених авторами у 2004 
р. та 2007 р. відповідно. У ній на основі досві-
ду, накопиченого протягом спільної роботи 
ОКБ-586 (ДКБ «Південне») та Дніпропетров-
ського національного університету, викла-
даються методи і засоби розв’язання задач 
динаміки міжконтинентальних балістичних 
ракет  (МБР) і ракет-носіїв космічних апаратів 
(РН КА), а також їх космічних ступенів.
Книга призначена для студентів, аспіран-

тів вищих навчальних закладів ракетно-кос-
мічної спрямованості та інженерів і наукових 
працівників відповідних спеціальностей.

I. M. Igdalov, L. D. Kuchma, N. V. Po-
liakov, Yu. D. Sheptun, Dynamic desig-
ning of rockets. Dynamic problems of 
rockets and their space stages: mono-
graph (Дн-ськ, «Ліра», 2013).

І. Ф. Ковальова, В. М. Шалобудов, О. В. 
Харитонова, Каталог старожитностей до-
би пізнього середньовіччя містечка Са-
марь та Богородицької фортеці. Випуск 2 
(Дн-ськ, «Ліра», 2013).

Продовження. Початок на 1-ій стор. 

старожитностей доби пізнього середньовіччя 
містечка Самарь та Богородицької фортеці

Випуск 2

Закінчення в одному з наступних номерів.

налякані задимленням, негайно ви-
кликали аварійно-пожежну службу, 
яка прибула через десять хвилин.
Провели розслідування причин 

пожежі. Встановили, що студенти 
курили в коридорах, а недокурки 
кидали у сміттєпровід – там спа-
лахнули папірці і загорілися побу-
тові відходи, повалив дим…
Після цієї події вийшов наказ рек-

тора, яким ще раз звернуто увагу, 
що в університеті діє наказ №9 від 
13 січня 2010 року «Про заборону 
тютюнокуріння на території ДНУ», 
який забороняє тютюнокуріння у 
приміщеннях усіх типів, які входять 
у інфраструктуру університету, та 
на його території (за винятком спе-
ціально встановлених місць).
Наказ зобов’язує комендантів 

корпусів обладнати спеціаль-
ні місця для куріння, позначити їх 
знаками або написом, встановити 
спеціальні урни для недокурків.
Відповідальність за забезпечен-

ня протипожежного режиму в ауди-
торіях та на території університету 
покладається на деканів факуль-
тетів. Деканів факультетів, керів-
ництво студентського містечка та 

Ректорський бал із нагоди 95-річ-
чя університету збігся з Міжнарод-
ним днем студентів. Тому спочатку 
ректор зустрівся зі студентською 
молоддю. Микола Вікторович при-
вітав студентський актив, побажав 
натхнення, кохання і успіхів. 22-ом 
студентам вручив знак «Відмін-
ник ДНУ»; 50-и – Подяку ректора 
за активну громадську діяльність, 
досягнення у спорті, соціальній ді-
яльності, художній самодіяльності; 
25-и – Почесну грамоту за успіхи в 
науці і навчанні. Коли Микола Вік -
торович нагороджував активіс-
тів, він цікавився, за якою спеці-

альністю навчається кожен із нас, 
розповідав цікаві факти з історії 
факультетів, шукав серед студен-
тів з відомими прізвищами родичів 
знаменитих учених ДНУ, а хлопців 
розпитував ще й про те, за які фут-
больні команди вони вболівають. 
Від тих запитань і відповідей усім 
було радісно й весело.
Потім був ректорський бал. Але  

знову ж таки спочатку нагороджу-
вали стипендіатів Ученої ради уні-
верситету –  двадцять осіб! Вітали 
із присвоєнням звання заслужено-
го: заслужених професорів – про-
фесора кафедри  порівняльної 

філології східних та англомовних 
країн В. І. Ліпіну, завідувача кафед-
ри геоботаніки, ґрунтознавства та 
екології Л. П. Мицика, завідувача 
кафедри економіки та управління 
національним господарством Л. М. 
Тимошенко, заслужених виклада-
чів – доцента кафедри диференці-
альних рівнянь Ю. Л. Меньшикова, 
доцента кафедри загального та 
російського мовознавства І. І. Ту-
руту, доцента кафедри мікробіоло-
гії, вірусології та біотехнології Н. В. 
Черевач, заслуженого наукового 
співробітника – ст. наукового спів-
робітника науково-дослідної ла-

ДО  95-річчя  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

˝¯˙ À`ÓÒ˝†  —¨ÒÌ¨  —¯˚Ò˛—Ñ Ü˚˛ˆ˛  `À¸Ó!..
бораторії механіки деформівного 
твердого тіла Ю. М. Селіванова й 
заслуженого працівника – началь-
ника відділу кадрів Т. С. Коновал.
Ректор пригощав гостей шам-

панським і солодощами, студенти 
й викладачі почувалися однією ро-
диною.
А справжні веселощі розпоча-

лися, коли всі почали танцювати. 
Студенти сміливо запрошували 
до танцю викладачів, а проректор 
з виховної роботи, професор В. В. 
Іваненко запросив на вальс голо-
ву ради студентів Антоніну Про-
метову, і ми закружляли ! Увесь 
вечір адміністрація університету і 
студенти сміялися й посміхалися. 
Ще довго згадуватимемо емоції 
від ректорського балу.

А. ПРОМЕТОВА, 
голова ради студентів.

НА  ТЕРИТОРІЇ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

КУРИТИ  ЗАБОРОНЕНО!
службу охорони зобов’язано ви-
являти порушників і вживати щодо 
них заходи морального й дисци-
плінарного впливу, передбачені ді-
ючим законодавством та правила-
ми внутрішнього розпорядку у ДНУ 
імені Олеся Гончара. Керівникам 
підрозділів, кураторам академіч-
них груп спільно з профспілкови-
ми організаціями та органами сту-
дентського самоврядування дору-
чено проводити роз’яснювальну 
роботу в колективах. 

(За наказом по ДНУ 
ім. О. Гончара).

6 лютого у гуртожитку №7 загорі-
лося сміття у сміттєпроводі. Студен-
ти швидко розгорнули протипожежні 
рукави і водою з протипожежних кра-
нів загасили полум’я. Інші студенти, 

ЗАПРОШУЄ  ПОЛІТИЧНИЙ 
ДИСКУСІЙНИЙ  КЛУБ

«ФОРУМ»
Політичний дискусійний клуб «Фо-

рум» провів для викладачів, аспірантів 
та студентів засідання на тему «Федера-
лізація – децентралізація: черговий пе-
редвиборний лозунг чи шлях вирішення 
проблем територіальних громад».
Наступні теми для обговорення: «Ви-

клики легітимності влади та політичної 
стабільності в Україні – коли і за яких 
умов зникнуть сумніви у легітимності 
української влади» (27 березня ц. р.), 
«Перспективи українсько-російських 
відносин: розрив відносин, «холодна ві-
йна» чи пошуки взаємного визнання» (3 
квітня ц. р.).
Місце проведення засідань клубу – 

Палац культури студентів, Гетьманська 
зала (кім. 12). Початок о 14-ій годині.
Відповідальний – доцент кафедри по-

літології Віктор Пащенко.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ:
загублений студентський квиток НР 

№09735536, виданий Дніпропетров-
ським національним університетом іме-
ні Олеся Гончара на ім’я Козішкурт Лілії 
Леонідівни,
загублений студентський квиток НР 

№08688660, виданий Дніпропетров-
ським національним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Мішенкової Дарії 
Володимирівни.

ПРОБА  ПЕРА

Пишу тебе, словно в космос,
Взывая к почтению жестом, 
Совершаю физический осмос,
Осязаемым манифестом.
Твержу, унываю, плачу,
Смеюсь, распеваю песни,
Совсем ничего не значу
Отголоском фальшивой лести.
Улыбка стирается в колкость,
Вместо «здравствуй», прошу прощенья.
Вся моя яркая плоскость
В поисках правды и утешенья.
Взываю к словесной атаке, 
Повышая градус до крика,
Зарывшись в земельном бараке,
Не узнать больше светлого лика.
То взлетаю, то падаю в омут, 
То смываю, то руки мараю.

И молитвы в грехе не помогут!
Не приблизят к желанному Раю!
Неужели так много сложно
Признать и спокойно ответить?
А не биться в сомненьях тревожно,
Где я правду могла бы встретить?
Пусть страшна она будет, ладно!
Только будь мне во всем подмогой.
Говори, если даже накладно
Станет двигаться пыльной дорогой…
Говори, если страшно признаться,
Даже в том, чем себе не смеешь,
Как умею, я буду стараться,
И ты тоже, будь добр, как умеешь.
Мы, сродненные чем-то выше,
Преднамеренны двигаться дальше.
Дай понять, Любимый, что слышишь.
Дай понять, что у нас все, как раньше…

ЗАПЕЧАТЛИ МЕНЯ! 
Запечатли меня! Зарисуй!
Опиши меня словом красивым!
Литературно меня зацелуй,
Может, ямбом, а может, стасимом.
Я остаться хочу на листах,
Очерком в пыльной книжке.
Все, что играло и пело в устах,
Этой рыжей забавной малышки.
Опиши мой серьезный взгляд,
И слезу, подобную свечке.
Мой женственно нежный наряд,
И горячий ужин на печке.
На носочках когда стою,
Как пою, от тебя убегая,
Как люблю улыбку твою,
Как каждый день я другая…
Ну что тебе стоит излить,
Пару строк обо мне на бумаге?
Тогда я смогла бы жить…
Жить вечно в архипелаге.

Х. МЕДІНА, випускниця 
факультету міжнародної економіки.

ЗА МАСКОЙ КРАСОТЫ
За маской красоты я спрятала 

усталость,
За гримом счастья утаила грусть,
Вся моя женственность и сталость  –
Одно усилие! Но пусть так будет, пусть!
За макияжем легкости Кундера
Таится тяжесть в тысячу камней,
Она не открывает буйным ветром двери,
Она ведет себя скромней…
Все не дает движению свободы.
Но смех в округе просит «перекор».
И если ты рожден иной породы,
За дверью будет спрятан коридор.
Преграды плещут, как волна о берег.
Сбивая с ног, позволит приподняться
В большом количестве истерик
Вопрос один: как же самим собой 

остаться?

ПИШУ ТЕБЕ, СЛОВНО В КОСМОС

http://www.dnu.dp.ua

