
Газета виходить із вересня 1934 року. 19 червня 2014 року. №6 (2909)

Старший науковий співро-
бітник кафедри органічної хі-
мії В. О. Пальчиков минулого 
року отримав грант Прези-
дента України для виконання 
авторського проекту. Проект 
реалізовано в рамках дослі-
джень кафедри і присвячено 
розробці методів синтезу низ-
ки корисних речовин на основі 
промислово доступної сиро-
вини.
Частину роботи Віталій Олек-

сандрович виконав під час пів-
річного стажування на хімічно-
му факультеті Оксфордського 
університету (Великобританія). 
Приєднавшись до наукової гру-
пи доктора Джеремі Робертсона, 
він мав змогу працювати в добре 
оснащеній лабораторії, на най-
сучаснішому обладнанні, а отже, 

– синтезувати та досліджувати 
зразки нових речовин будь-якої 
складності. Розробляв нові ме-
тоди синтезу природних речо -
вин, що мають протипухлинну 
активність, вивчав основи пере-
дових методик органічного син-
тезу, встановлення механізмів 
хімічних реакцій.
У доробку дослідника – біль-

ше двох десятків статей, які 
внесені до наукометричної бази 
SСOPUS, шістнадцять патентів 
України на біологічно активні ре-
човини (анальгетики, транквілі-
затори, протизапальні та проти-
судомні препарати, регулятори 
росту рослин) та методи їх син-
тезу. В. О. Пальчиков видав мо-
нографію «Оксазагетероцикли 
на основі аміноспиртів, епокси-
дів та азиридинів», яка містить 

матеріал більше двох тисяч ори-
гінальних наукових праць і є най-
сучасн ішою  з  питань  синтезу, 
біологічної активності та реак-
ційної здатності важливих гете-
роциклічних похідних.
За підсумками наукової ді -

яльност і талановитий учень 
професора Л. І. Кас’ян став пе-
реможцем обласного конкурсу 
«Кращий молодий учений року» 
і переможцем обласного гран-
тового конкурсу «Молоді вче -
ні – Дніпропетровщині» – цього 
разу його проект «Направлений 
синтез біологічно важливих ге-
тероциклічних структур на осно-
ві промислово доступних дієнів» 
фінансує обласна державна ад-
міністрація. 

В. ВАРГАЛЮК, 
декан хімічного факультету.

Старший науковий співробітник кафедри органічної хімії, к. х. н., 
голова ради молодих учених хімічного факультету 

Віталій Олександрович ПАЛЬЧИКОВ.
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РЕЗУЛЬТАТ  НАПОЛЕГЛИВОЇ  ПРАЦІ 

Адміністрація Дніпропе-
тровського національного 
університету імені Оле -
ся Гончара,  представле -
на ректором університету 
(далі – Адміністрація), та 
студенти ДНУ імені Оле-
ся Гончара, представлені 
радою студентів універ-
ситету (далі – Студенти), 
продовжуючи і збагачую-
чи кращі традиції попере-
дніх поколінь у ключових 
сферах життєдіяльності 
університету, керуючись 
основоположними засада-
ми та орієнтирами Страте-
гії його розвитку до 2017 р., 
усвідомлюючи спільність 
інтересів та необхідність 
консолідації й поглиблен-
ня взаємних зусиль Ад-
міністрації та Студентів у 
забезпеченні сталого і ди-

намічного функціонування 
університету, уклали цей 
Меморандум (далі – Мемо-
рандум) про наступне.

Стаття 1
Адміністрація та Студен-

ти, розуміючи спільну відпо-
відальність за долю універ-
ситету й прагнучи уникати 
непорозумінь та протиріч у 
повсякденному житті колек-
тиву, об’єднують свої зусил-
ля в ході розв’язання поточ-
них і перспективних завдань 
університету.

Стаття 2
Сторони погоджуються в 

межах терміну дії цього Ме-
морандуму реалізовувати 
спільну діяльність, яка поля-
гатиме в наступному.
Адміністрація:

– створює належні умови 
для забезпечення функціо-
нування та розвитку студент-
ського самоврядування;

– бере участь через своїх 
представників у заходах, що 
проводить рада студентів 
(конференціях, засіданнях, 
конкурсах тощо);

– узгоджує з органами сту-
дентського самоврядування 
вирішення конкретних пи-
тань життя Студентів, перед-
бачених чинним законодав-
ством;

– інформує раду студентів 
про найважливіші рішення, 
які стосуються життєдіяль-
ності Студентів;

– організовує та проводить 
щомісячні зустрічі Студентів 
з керівництвом університету 
(ректор, проректори, декани);

– сприяє створенню та ді-
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яльності студентських на-
укових гуртків, товариств, 
об’єднань, творчих колекти-
вів, клубів за інтересами;

– надає інформаційну, 
правову, психологічну, фі-
нансову, матеріальну та інші 
види підтримки для розвитку 
Студентів.
Студенти:
– реалізують свої права 

та повноваження відповідно 
до вимог діючого законодав-
ства і нормативно-регулюю-
чих документів університету;

– погоджують з Адміні -
страцією перелік питань, що 
належать до компетенції ра-
ди студентів; 

– сприяють забезпеченню 
виконання студентами своїх 
обов’язків, захищають пра-
ва студентства в отриман-
ні якісної освіти, належних 
умов навчання та життя в 
університеті;

– виступають з ініціати-
вами та пропозиціями щодо 
вдосконалення організації 
навчально -виховного про-
цесу та змістовного дозвілля 
молоді;

– здійснюють системні 
кроки, спрямовані на забез-
печення виконання студен-
тами своїх обов’язків, зміц-
нення навчальної дисциплі-
ни, організованості та поряд-
ку в молодіжних колективах;

– сприяють створенню ра-
зом з Адміністрацією відпо-
відних умов для проживання 
і відпочинку студентів;

– беруть участь у вирішен-
ні питань міжнародного обмі-
ну студентами та в організа-
ції співробітництва зі студен-
тами інших вищих навчаль-
них закладів України;

– періодично інформують 
Адміністрацію про діяльність 
ради студентів (надають 
плани, звіти, копії протоколів 
засідань, інформацію про по-
точну діяльність тощо).

Стаття 3
Цей Меморандум набирає 

чинності від дня підписання 

Сторонами і буде діяти до 31 
грудня 2017 року.
Сторони за взаємною до-

мовленістю можуть вноси-
ти  в цей Меморандум зміни 
та доповнення, які будуть 
оформлюватись окремими 
протоколами й складатимуть 
невід’ємну частину цього Ме-
морандуму.
Припинення дії цього Ме-

морандуму не впливає на ви-
конання і терміни конкретних 
заходів, узгоджених згідно з 
його положеннями й не закін-
чених на момент припинення 
його дії.

Стаття 4
У процесі досягнення ці-

лей Сторони будуватимуть 
взаємини на засадах рівно-
сті, партнерства та захисту 
інтересів, створення режиму 
максимального сприяння в 
реалізації їхніх статутних за-
вдань.

Ректор 
ДНУ ім. Олеся Гончара                   М. В. ПОЛЯКОВ

Голова ради студентів 
ДНУ ім. Олеся Гончара              А. В. ПРОМЕТОВА

РЕЙТИНГ 

ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА  
–  У  СПИСКУ  

НАЙКРАЩИХ  У  СНД
Дніпропетровський націо-

наль ний  університет  імені 
Олеся Гончара – єдиний ВНЗ 
Дніпропетровщини, який увій-
шов до списку найкращих ви-
щих навчальних закладів Спів-
дружності незалежних держав.
Усього у цьому списку 153 

вищих навчальних заклади 
Росії, України, Білорусі, Казах-
стану, Молдавії, Узбекистану, 
Азербайджану та Киргизії.
Рейтинг укладений за висно-

вками статистичної інформа-
ції і результатами опитувань 
референтних груп: представ-
ників академічної й наукової 
спільноти, студентів, випус-
кників і роботодавців. Головні 
критерії оцінювання міжнарод-
них експертів – якість освіти, 
рівень умов для отримання 
якісної освіти та рівень запи-
туваності випускників робото-
давцями, оцінювалася також 

науково-дослідна діяльність.
(За інформацією на сайті 

www.raexpеrt.ru).

КРУГЛИЙ СТІЛ

«БІЗНЕС  І  ОСВІТА: 
ЗБІГ  ІНТЕРЕСІВ» 
У круглому столі «Бізнес і 

освіта: збіг інтересів» взяли 
участь науковці університету, 
керівництво Дніпропетров-
ської міської ради та керівники 
підприємств малого й серед-
нього бізнесу міста.
Учені презентували пропо-

зиції бізнесменам: від іннова-
ційних проектів із теплозбере-
ження – до співпраці у підго-
товці фахівців. «Більше сотні  
інноваційних проектів ми готові 
сьогодні запропонувати для 
різних галузей виробництва 
і сфер бізнесу», – наголосив 
ректор, проф. М. В. Поляков.
Представники бізнесу та гро-

мадських організацій зацікави-
лися цими пропозиціями і роз-
повіли, які вимоги вони став-
лять до своїх працівників.
Бізнесменів університет по-

просив відповісти на запитан-
ня анкети, зокрема про те, які 
напрями підготовки магістрів 
та науково-технічні розробки 
їх найбільше цікавлять, чи го-
тові бізнесмени до співпраці 
за схемою «місце студентської 
практики – спеціальна тема ди-
плому –  працевлаштування» і 
т. ін. Результати опитування 
університет використає у своїй 
подальшій роботі.

ЗУСТРІЧ  ІЗ  ОБЛАСНОЮ 
ВЛАДОЮ:

ДІАЛОГ ІЗ 
ВЗАЄМОРОЗУМІННЯМ
У нашому університеті по-

бував радник голови Дніпро-
петровської облдержадміні-
страції Б. М. Трейгерман. 
Під час зустрічі з ректором 

проф. М. В. Поляковим йшло-
ся про сучасні здобутки вищої 
школи і проблеми, які потребу-
ють вирішення на державно-
му  та регіональному рівнях.  
Микола Вікторович передав 
Борису Михайловичу кілька 
законодавчих ініціатив від ке-

рівництва ДНУ, які потребують 
реалізації на державному рівні. 
Представник облдержадмі-

ністрації наголосив, що у жов-
тні відбудеться Перший міжна-
родний інвестиційний форум. У 
відповідь ректор передав збір-
ник «Науково-технічні розроб-
ки ДНУ», що містить результати 
завершених науково-дослід-
них робіт та анотації інновацій-
них проектів для їх комерціалі-
зації. Збірник, у першу чергу, 
орієнтований на потенційних 
бізнес-партнерів, які хочуть 
вкладати кошти у впроваджен-
ня останніх наукових розробок 
на своїх виробництвах.
Зі студентами радник голови 

облдержадміністрації го ворив 
про готовність до діалогу, під-
тримку молодих  науковц ів 
грантами, про працевлашту-
вання молодих фахівців та ін. 
Для зростання соціальної ак-
тивності він запропонував з 
допомогою студентів факуль-
тету систем та засобів масової 
комунікації створити при обл-
держадміністрації студентсь-
кий прес-центр.

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

ТЕЛЕТАЙП  НОВИН ПАМ’ЯТКА  СТУДЕНТОВІ

ß˚ ˇ¯—¯ÉÒ¨  ˙  ˚˛˝Ò—À˚Ò˝˛fl  
Ô˛—Ì¨  ˝À´×À˝˝ß 

˝À `Þ˜˘¯Ò˝Ó?
Охочим перейти з контрактної форми навчання 

на бюджетну треба написати заяву на ім’я ректора 
професора Полякова М. В. У заяві необхідно вказа-
ти сумарний середній бал успішності за всі семе-
стри і окремо – середній бал за останній семестр та 
наявність перескладань в останню сесію. 
Заяву підписують: куратор, голова ради студентів 

факультету та декан (директор центру заочної та ве-
чірньої форм навчання). 
З 1 по 7 вересня та з 1 по 10 лютого заяви збирають 

відповідальні по факультету (центру) – вони  переда-
дуть пакет документів до навчального відділу (корпус 
№1, кім. 305).
Заяви розглядаються до 15 вересня і до 25 лютого.
Переведення здійснюється з 20 вересня та з 1 бе-

резня.
Студенти, які навчаються за контрактом, вносять 

передоплату за освітні послуги за рік, семестр або по-
місячно. Якщо студенти перевелися з контрактної на 
бюджетну форму навчання, то за їх заявою у договір-
ний відділ (корпус №1, кім. 115, 111) університет повер-
тає невикористану частину коштів. 
Телефон завідувача навчального відділу: 374-98-33.
Телефон завідувача договірного відділу: 374-98-15.
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АЛЕКСАДРОВА Олена Юріївна, провідний 
інженер відділу підготовки фахівців для за-
рубіжних країн та академічних обмінів;
АРХІРЕЄВА Валентина Олександрівна, 

провідний методист групи аналізу у сфері гу-
манітарної освіти та виховання молоді;
АУЛОВ В’ячеслав Васильович, директор 

Машинобудівного коледжу;
БАБІЧЕВ Валентин Федорович, провідний 

інженер відділу стандартизації науково-до-
слідної частини;
ВАСИЛЕГА Ірина Данилівна, директор Дні-

пропетровського педагогічного коледжу;
КОЧЕРГА Віталій Григорович, директор 

Жовтоводського промислового коледжу;
КУКУРУЗА Євген Леонідович, головний ін-

женер університету;
ЛОСЄВ Андрій Олександрович, провідний 

інженер відділу з питань інтелектуальної 
власності науково-дослідної частини;
НАСЕКАН Валентина Онисимівна, завіду-

вач редакційно-видавничого відділу;
ОНИЩЕНКО Геннадій Анатолійович, на-

чальник відділу підготовки фахівців для за-
рубіжних країн та академічних обмінів;
ПРОХОРЕНКО Віктор Миколайович, на-

чальник штабу цивільної оборони;
РЕЗНІЧЕНКО Маргарита Сергіївна, про-

відний інженер науково-аналітичного відділу 
науково-дослідної частини;
РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Михайлович, 

директор Дніпропетровського коледжу ра-
кетно-космічного машинобудування;
СЕРГЕЄВ Василь Петрович, помічник рек-

тора;
ТЮСКА Яна Анатоліївна, провідний інже-

нер відділу науково-технічної інформації на-
уково-дослідної частини;
ЦИМБАЛ Віктор Вікторович, начальник 

служби охорони;
ГЛАДЕНКО Володимир Петрович, заві-

дувач навчальної лабораторії кафедри аеро-
гідромеханіки та енергомасопереносу; 
КАРНАУХ Євген Володимирович, доцент 

кафедри статистики й теорії ймовірностей; 
РИБКА Володимир Михайлович, старший 

науковий співробітник науково-дослідної ла-
бораторії математичних методів механіки де-
формованого твердого тіла кафедри обчис-
лювальної механіки та міцності конструкцій;
СЯСЄВ Андрій Валерійович, доцент ка-

фед ри диференціальних рівнянь;

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

   ОТРИМАЛИ  ПОДЯКУ КОВАЛЕНКО Ірина Михайлівна, інженер І 
категорії навчальної лабораторії неруйнів-
них методів контролю;
ЛОГВІНЕНКО Євген Олексійович, доцент 

кафедри технічної механіки;
МАНОЙЛЕНКО Олександр Олексійович, 

доцент кафедри робототехнічних систем;
ПРОНЬ Людмила Володимирівна, завіду-

вач кафедри двигунобудування;
САНІН Анатолій Федорович, професор ка-

федри технології виробництва;
СЕМЕНОВА Лариса Петрівна, провідний 

інженер кафедри систем автоматизованого 
управління;
ЮРЧИК Василь Іванович, завідувач лабо-

раторії обчислювальної техніки і технічних 
засобів навчання;
КАЩЕНКО Олена Леонідівна,  старший ла-

борант кафедри прикладної та комп’ютерної 
радіофізики;
КОРКІНА Марія Петрівна, професор ка-

федри теоретичної фізики;
КОРОТКА Валентина Григорівна,  старший 

викладач кафедри електронних обчислю-
вальних машин;
ЛАВРОВ Роман Іванович, старший науко-

вий співробітник науково-дослідної групи ка-
федри електронних засобів телекомунікацій;
МОРОЗ Віра Олексіївна, завідувач лабо-

раторії кафедри автоматизованих систем 
обробки інформації;
КІСЕЛЬОВА Олена Михайлівна, декан фа-

культету прикладної математики;
КУЗЕНКОВ Олександр Олександрович, 

молодший науковий співробітник лаборато-
рії оптимізації складних систем кафедри об-
числювальної математики та математичної 
кібернетики;
АНІЩЕНКО Андрій Олександрович, доцент 

кафедри органічної хімії;
ВАРЛАН Костянтин Єлисейович, доцент 

кафедри хімії та хімічної технології високо-
молекулярних сполук;
ЄЛАГІНА Людмила Федорівна, завідувач 

міжкафедральної навчальної лабораторії 
персональних комп‘ютерів;
ОРЛАТА Олена Олександрівна, старший 

лаборант кафедри фізичної та неорганічної 
хімії;
СМІТЮК Наталія Михайлівна, доцент ка-

федри аналітичної хімії;
СТЕЦЬ Надія Вікторівна, доцент кафедри 

фізичної та неорганічної хімії;
ГАВРИЛЮК Вікторія Григорівна, доцент ка-

федри мікробіології, вірусології та біотехно-
логії;
КОЛОМБАР Тетяна Миколаївна, асистент 

кафедри зоології та екології;

Казахстан активно розвиває ракетно-кос-
мічну галузь. Для цього необхідні відповідні 
кадри і широкомасштабні наукові дослідження. 
Співробітництво, яке склалося між Дніпропет-

ровським національним університетом ім. О. Гон-
чара та Євразійським національним університетом 
імені Л. Гумільова, не випадкове. У ДНУ підготовка 
кадрів для ракетно-космічної галузі Радянського 
Союзу розпочалася в 1951 році, коли було ор-
ганізовано фізико-технічний факультет. Відтоді 
підготовлено кілька тисяч фахівців. Протягом три-
валого часу університет плідно співпрацює з про-
відними підприємствами галузі України: КБ «Пів-
денне», ВО «Південний машинобудівний завод», 
Інститутом технічної механіки НАНУ, НДІ технології 
машинобудування. Ці підприємства, у свою чергу, 

активно співпрацюють із структурами космічного 
агентства Казахстану.
Історія співробітництва ДНУ імені Олеся Гон-

чара з Євразійським національним університе-
том імені Л. Гумільова розпочалася у 2007 році. 
Тоді професора О. М. Петренка запросили взяти 
участь у Літній школі ЄНУ.  Олександр Микола-
йович презентував напрями навчальної роботи і 
наукових досліджень фізико-технічного факуль-
тету ДНУ. Викладачі Євразійського національно-
го університету проявили великий інтерес до на-
шого навчального закладу, а студенти виявили 
бажання продовжити в нас навчання.
Наступного року ДНУ запропонував ЄНУ ввійти 

до складу учасників проекту ТЕМПУС «Модерні-
зація аерокосмічної освіти університетів Казах-

стану, Росії, України», який пройшов відбір Євро-
комісії. Участь ЄНУ в міжнародному проекті за-
клала основи для  створення кафедри космічної 
техніки і технологій, на якій планувалося готувати 
фахівців для підприємств космічної галузі Казах-
стану. Ректори – М. В. Поляков та Б. Р.  Абдраімов 
підписали договір про співробітництво між двома 
закладами освіти, які вони очолюють. Відбулися 
взаємні візити. Розпочалося навчання студентів-
казахів у нашому університеті. Десять випускників 
бакалаврату ЄНУ протягом 2009/2010 н. р. навча-
лися в нас за програмою бакалаврату, а потім рік 
– за програмою магістратури.
Ці студенти продемонстрували глибокі теоре-

тичні знання і широкі практичні навички, схиль-
ність до наукової роботи, результати наукових 

досліджень представили на Міжнародній науко-
во-практичній конференції «Людина і космос». 
Зараз усі десятеро випускників ДНУ працюють 
у структурах Космічного агентства Казахстану 
або на викладацьких посадах в ЄНУ – на ка-
федрі космічної техніки і технологій. Пропозиції 
щодо навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін надавали дніпропетровці. Виклада-
чі ДНУ із задоволенням читають лекції зі спе-
ціалізованих дисциплін, надають допомогу у 
розробці навчально-методичного забезпечення 
спеціальності, беруть участь у формуванні на-
прямів наукових досліджень. Між викладачами 
двох країн встановилися постійні робочі контак-
ти, дружні  стосунки.

О. ОКУНЬ.

СПІВПРАЦЯ
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Декан фізико-технічного факультету, проф. О. М. ПЕТРЕНКО передає віце-
президенту Казахського національного космічного агентства «Казкосмос» 

Марату НУРГУЖИНУ пропозиції щодо наукового співробітництва.

Викладачі ДНУ імені О. Гончара в науковій 
лабораторії ядерної фізики ЄНУ 

ім. Л. Гумільова.

Казахські студенти святкують 
на фізико-технічному факультеті ДНУ 
ім. О. Гончара Навруз (Новий рік).

Про стан та заходи щодо 
вдосконалення системи оздо-
ровчо -спортивної роботи в 
університеті доповідав завіду-
вач кафедри фізичного вихо-
вання та спорту В. І. Саричев.
Доповідач наголосив, що про-

тягом звітного періоду кафедра 
проводила наполегливу роботу, 
щоб залучити студентів, викла-
дачів і співробітників до занять 
фізичною культурою і спортом, 
збільшити їх рухову активність 
до 8-12 годин на тиждень. 
Для цього викладачі кафедри, 

перш за все, оновили в Пала-
ці спорту навчально-методичні 
стенди: про методику виконання 
підготовчих вправ із атлетичної 
гімнастики для юнаків та дівчат, 
про будову опорного-рухового 
апарату людини та форми ске-
летних м’язів, про основні ме-
тоди розвитку гнучкості та ін. 
Викладачі видали навчальні по-
сібники: «Використання силових 
вправ в системі фізичного вихо-
вання студентів вищих навчаль-
них закладів» (Н. В. Бачинська, 
А. В. Амосов), «Фізичне вихован-
ня засобами футзалу у вищих 
навчальних закладах» (Н. В. 
Бачинська, А. В. Амосов), «Ме-
тодичні матеріали з використан-
ня атлетичної гімнастики на за-
няттях з фізичного виховання зі 
студентами вищих навчальних 

закладів» (О. О. Горпинич) та ін. 
Четверо викладачів завершують 
дисертаційні дослідження.
Підготовили мультимедійне 

забезпечення до практичних 
занять: ізометричну г імнасти -
ку Борщенко, гімнастику тайбо, 
базове тренування для жінок, 
навчальні відеоматеріали з ба-
зової аеробіки.  
Для  апробац ії  моделі на -

вчального процесу зі зменшен-
ням до двох годин тривалості 
аудиторних практичних занять 
на тиждень для студентів 3-4 
курсів оновили відповідні на-
вчальні й робочі навчальні пла-
ни з фізичного виховання і тех-
нології навчання: аквафітнес 
(аеробіка), атлетична гімнастика 
для дівчат.
Завідувач кафедри розпо -

вів про заходи протягом року. 
Проведено міжфакультетську 
спартакіаду з дванадцяти видів 
спорту, спартакіаду гуртожитків 
із п’яти видів спорту, змагання 
першокурсників із настільного 
тенісу, плавання, легкої атлети-
ки, баскетболу та волейболу. 
В університеті працює оздо-

ровчий центр, у якому займають-

ся понад дві тисячі відвідувачів. 
У спортивних секціях із 26 ви-

дів спорту займалось близько 
півтисячі студентів, які брали 
участь у змаганнях різного рівня.
За результатами змагань із 

видів спорту ДНУ імені Олеся 
Гончара посів друге місце серед 
вищих навчальних закладів Дні-
пропетровська. Збірні команди 
університету посіли чотири пер-
ших (із волейболу, пляжного во-
лейболу, тенісу, шахів) та шість 
призових місць. У чемпіонаті об-
ласті зі спортивного орієнтуван-
ня серед студентів університет 
традиційно посів перше місце. 
Команда ДНУ посіла третє міс-
це в універсіаді України з шахів. 
Збірна команда з черліденгу – 
триразовий чемпіон України та 
дворазовий переможець Кубку 
України.
Доповідач назвав кращих 

спортсменів 2012-2013 н. р. Це:  
А . Калиновська, Р. Бовкун, Д. 
Ключніков – перше місце в Чем-
піонаті України зі спортивного 
орієнтування (рогейн); Т. Ткачук 
– друге місце в Чемпіонаті Укра-
їни зі спортивного орієнтуван-
ня, друге місце в командному 

Чемпіонаті України, друге місце 
в Чемпіонаті України з естафет; 
А. Кибкалов – друге місце на Уні-
версіаді України з фехтування; 
А. Кравченко – чотири перших 
місця на Чемпіонаті України з 
плавання серед юніорів; Р. Бо-
родінчик, С. Завальнюк – перше 
місце на Чемпіонаті України з 
жиму лежачи; В. Бешук – друге 
місце на Чемпіонаті України з па-
уерліфтингу; А. Цвєтков – друге 
місце на Кубку України з пауер-
ліфтингу та друге місце в Кубку 
України з жиму лежачи серед 
спортсменів з вадами зору; А. 
Серебрянський – третє місце в 
Універсіаді України з академіч-
ного веслування; Д. Кулик – два 
третіх місця в першості України; 
О. Ботурчук – дворазова чемпі-
онка України серед параолімпій-
ців; К. Воробйов – друге місце в 
Кубку України з карате; О. Міщен-
ко – перше місце на Кубку Євро-
пи, третє місце на Чемпіонаті Єв-
ропи, друге місце на Чемпіонаті 
України з таеквондо; Д. Штефри-
ця – третє місце на Чемпіонаті 
України з таеквондо; В. Агапов – 
перше місце на відкритому Кубку 
СНД з таеквондо;  К. Васильєва 

– триразова чемпіонка світу з 
кікбоксінгу, дворазова перемож-
ниця Кубку Європи, чемпіонка 
України з рукопашного бою.
За звітний період підготовле-

но три майстри спорту України: 
Р. Бовкун, Д. Ключніков (зі спор-
тивного орієнтування) та Р. Бо-
родінчик (з пауерліфтингу). 
Серед недоліків зав. кафед-

ри фізичної культури і спорту В. І. 
Саричев бачить такі. Тривалий 
час  не  завершується  ремонт 
спортзалу в корпусі №3, а через 
відсутність достатньої спортивної 
бази знижується якість проведен-
ня занять з фізичного виховання, 
особливо студентів економічного, 
геолого-географічного факуль-
тетів та факультетів психології і 
прикладної математики. Взим-
ку в Палаці спорту холодно – під 
час виконання рухливих фізичних 
вправ збільшується загроза трав-
матизму. Повільно впроваджуємо  
в діяльність спортивного клубу 
нові види спорту, які могли б зна-
чно підвищити рухову активність 
(змішані єдиноборства, україн-
ська боротьба на поясах, аква-
фітнес, кульова стрільба, інтелек-
туальні види спорту, веслування 

на народних човнах, спортивний 
туризм). Низький рівень рухової 
активності в позааудиторний час. 
Недостатньо привабливий емо-
ційно-психологічний фон прове-
дення практичних занять через 
зношене та застаріле обладнан-
ня. Палацу спорту потрібний Ін-
тернет.
Учена рада ухвалила: про-

довжити практику змагань між 
факультетами, гуртожитками, 
викладачами і студентами; залу-
чити до навчання в університеті 
перспективних спортсменів; про-
вести конкурс-огляд спортивних 
кімнат гуртожитків; активізувати 
діяльність структурних підроз-
ділів університету, спортивного 
активу та ветеранів спорту щодо 
залучення спонсорської допо-
моги для покращення умов на-
вчально-тренувального процесу 
й оздоровчо-спортивної робо -
ти; збільшити перелік платних 
послуг спортивно-оздоровчого 
центру за рахунок аквааеробі-
ки, неконтактних видів єдино -
борств, спортивного туризму, 
бадмінтону та інших. Питанням 
розширення бази для спортив-
но-оздоровчої роботи (спортзал 
у корпусі №3а, спортивна база 
«Акваріуму», плавальний ба -
сейн у весняно-літній період) до-
ручено зайнятися комісії.

Я. СТЕПОВА.

НА  ВЧЕНІЙ  РАДІ  УНІВЕРСИТЕТУ

ПРО  СПОРТИВНУ-ОЗДОРОВЧУ  РОБОТУ

ДО  95-річчя  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА
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Рада студентів університету провела флешмоб: більше трьох сотень юнаків і дівчат 
заспівали Гімн, закликали Україну до об’єднання, а потім усі одночасно зателефонували 
на номер 565, щоб підтримати українську армію.

˚˛ÑÌ†×˝¨É  Ò¨˘˜¯˝Ü
НА  ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ  ФАКУЛЬТЕТІ

Космічний тиждень розпочався від-
разу після Дня космонавтики, до якого  
наш фізтех має безпосереднє відно-
шення: фахівці з ракетобудування най-
вищої кваліфікації виховані саме в цих 
стінах!
Проведено низку заходів. Спільно з Націо-

нальним центром аерокосмічної освіти іме-
ні О. М. Макарова організували традиційну 
Міжнародну науково-практичну конферен-
цію «Людина і космос».
Узяли участь в урочистих зборах, присвя-

чених 60-річчю створення ДКБ «Південне», 
де провідних науковців факультету нагоро-
дили пам’ятною медаллю конструкторського 
бюро.
Найактивніших членів студентського са-

моврядування та найкращих студентів за 

успішністю, які увійшли до «Топ-20», фа-
культет відзначив Грамотами. 
Великий захват викликали демонстраційні 

пуски моделей ракет. П’ять ракет різних розмі-
рів – від 25-30 сантиметрів і до півметра, запу-
щених студентами Сергієм Борисовим і Макси-
мом Євсеєнком, розрізали повітряний простір, 
піднявшись на висоту до сотні метрів. Видови-
ще зачарувало всіх, хто це бачив. Навіть пере-
хожі, забувши про свої справи, як загіпнотизо-
вані, спостерігали за тим, що відбувається.
Були під час Космічного тижня і веселощі: 

лотерея (кому повезло, ті отримали додат-
кові бали на екзаменаційній сесії) та конкур-
си на витривалість, швидкість, кмітливість 
і стійкість – саме такими якостями наділені 
майбутні ракетники.

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

ІХ  УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ  ФОТОКОНКУРС

«ЗЕМЛЕ  РІДНА  МОЯ,  ЯКА  Ж  ТИ  КРАСИВА!»
Підбито підсумки ІХ універси-

тетського фотоконкурсу «Земле 
рідна моя, яка ж ти красива!», що 
тривав протягом року. 
У конкурсі взяли участь студенти 

всіх факультетів. Призові місця по-
сіли: Вероніка Басанець – перше 
місце; Олег Коржов – друге; Марга-
рита Вітер та Яна Гаркуша – третє. 
Це студенти механіко-математич-
ного факультету, факультетів укра-

їнської й іноземної філології та мис-
тецтвознавства,  прикладної мате-
матики, центру заочної та вечірньої 
форм навчання. Вони отримали По-
чесні грамоти.
Грамотою за активну участь у фо-

токонкурсі відзначені студенти: Ка-
терина Бакурова, Маргарита Корот-
кова, Олена Майорова (факультет 
суспільних наук і міжнародних від-
носин), Костянтин Воробйов, Кос-

тянтин Каратай, Роман Кирилен-
ко, Дмитро Міщук, Лариса Неруш, 
Станіслав Плахтій, Богдан Подобін, 
Станіслав Тоц, Іван Шмельов (фа-
культет прикладної математики), 
Руслан В’юнов, Олена Гаврилова, 
Ірина Горбачова, Вікторія Падалко, 
Марія Сидоренко (факультет укра-
їнської й іноземної філології та мис-
тецтвознавства), Тетяна Демченко 
(факультет міжнародної економіки), 

Дмитро Кулик, Катерина Толмачо-
ва (факультет фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем), Карина 
Липка (факультет систем та засобів 
масової комунікації), Маріанна Сип-
ко (факультет психології), Михайло 
Сідько (історичний факультет), Да-
рина Стальненко (факультет біоло-
гії, екології та медицини), студентка 
Дніпропетровського педагогічного 
коледжу ДНУ ім. О. Гончара Наталія 

Недарма кажуть, що піс-
ня є голосом душі народу. 
Варто завітати до села – і 
переконуєшся, що це дійсно 
так. А ще хочеться додати: 
народна пісня – наші крила! 
Українська пісня живе, роз-
вивається, передається з 
покоління в покоління, бо 
вона безсмертна.
Змогу насолодитися пер-

линами народної творчості 
отримують студенти-першо-
курсники факультету україн-
ської й іноземної філології та 
мистецтвознавства під час 
фольклорної практики. Май-
бутні філологи знайомляться 
з багатьма цікавими і твор-
чими людьми, формують на-
вички дослідницької роботи, 
вчаться встановлювати кон-
такти з виконавцями фоль-
клору, записувати тексти на-
родної словесності.
Місце проходження прак-

тики студенти обирають самі, 
тому більшість із нас приїз-
дять в села до своїх родичів 
або знайомих. Мене доля при-
вела в Орловщину та Піщан-
ку Новомосковського району 
Дніпропетровської області, 
де проживають рідні для мене 
люди. Результати двотижне-

вого перебування в цих селах 
приємно здивували.
Я опитала двадцять осіб, 

надали інформацію семеро. 
Інші відмовили, посилаючись 
на зайнятість, а дехто знає 
лише уривки фольклорних 
творів.
Записала легенди про се-

ло Орловщина. Згідно з од-
нією з них, це село заснував 
граф Орловський, який ви-
рішив збудувати собі маєток 
за містом. Він довго шукав 
тиху, гарну та затишну міс-
цину. Об’їздив майже все 
Присамар’я. І ось на схилі 
швидкої річки, там, де вер-
би схиляються до берегів, 
сподобав граф собі куточок. 
Звів будинок і переїхав туди з 
сім’єю. А незабаром і найман-
ці почали будувати хати. Так 
з’явився спочатку невеликий 
хутір, згодом – більший. Із 
тих часів називають той ху-
тір Орлів Кут, на честь графа 
Орловського. 
Інша ж легенда оповідає, 

що однієї весни орли, прито-
мившись, сіли спочити біля 
лісового озера за околицею 

села. І далі вже не полетіли, 
зачаровані небаченою кра-
сою. Край села орлині пари 
вимостили гніздо і зажили по-
руч із людьми. Село з тих пір 
називають Орловщиною.
Ліричні пісні жителі та про-

фесійні народні колективи се-
ла Піщанка виконують найчас-
тіше з нагоди якогось свята. 
Поширеними є родинно-по-
бутові і національно-побутові 
пісні, зокрема. Найбільше ми 
записали жартівливих пісень: 
«Ой гоп в нашій хаті»», «Ой 
сад-виноград», «Ой галушеч-
ки-галушечки», «Діду з боро-
дою», «Ой у лузі калина», «Ва-
реники», «Розпрягайте, хлоп-
ці, коней». У селах Орловщина 
та Піщанка і сьогодні діють 
колективи народного співу, а 
найпопулярнішим є гурт «Му-
зиченьки».
Як розповідає його учас-

ниця Світлана Іванівна Єв-
тушенко,  свій репертуар 
гурт черпає з того, що зна-
ють жителі села. На репер-
туар впливає також художня 
література, музичні оброб-
ки місцевих композиторів. 

Багато пісень популяризує 
керівник гурту Юрій Іванович 
Льотка.

«Музиченьки» беруть участь 
у всіх заходах Будинку культу-
ри, у районних, обласних свя-
тах, фестивалях, конкурсах. 
На традиційному фестивалі 
«Квітни талантами, Новомос-
ковський край» «Музиченьки» 
отримують Почесні грамоти, 
Дипломи, цінні подарунки. 
Кожного року гурт з концерт-
ною програмою «Коляд, ко-
ляд, колядниця» виїжджає до 
Соколового, Ягідного та Ново-
селівки. 
На міжнародному фестива-

лі «Східний вітер» у Франції 
«Музиченьки» отримали зван-
ня лауреата; у конкурсній про-
грамі на ярмарку в Сорочин-
цях посіли перше місце.
Тексти пісень з репертуар-

ного альбому гурту дещо від-
різняються від загальновиз-
наних варіантів. Наприклад, 
третій куплет пісні «Діду з бо-
родою» «Музиченьки» вико-
нують так: «А я візьму хлопця, 
хлопця молодого,/ Щоб мене 
не бив, щоб він на мене/ Весь 

час дивився, щоб мене лю-
бив». Натомість у більш поши-
реному варіанті цієї пісні зву-
чить так: «А я візьму хлопця, 
хлопця молодого,/ Не багато-
го, щоб він на мене/ Весь час 
дивився, про других забув».

«Музиченьки» підтримують 
народні традиції напередод-
ні Василя Великого (у ніч з 13 
на 14 січня) співати обрядові 
пісні у театралізованих кос-
тюмах циганів, Діда Мороза, 
Снігуроньки, Лікаря, Кози, Ме-
ланки та ін. З обрядових тво-
рів ми записали від самоді-
яльних артистів п’ять колядок, 
дві щедрівки, дві посівальні 
пісні.
Цікавим виявилося те, що 

тексти багатьох обрядових 
пісень навіть у близьких се-
лах відрізняються. Приміром, 
в Орловщині співають: «Сію, 
сію, засіваю,/ З Новим роком 
всіх вітаю!/ Щоб велося у гос-
поді,/ У садочку й на городі», 
а в Піщанці – «Сію, вію, посі-
ваю,/ З Новим роком вас ві-
таю!/ На щастя, на здоров’я, 
на Новий рік./ Щоб у вас вро-
дило краще, ніж торік».

У ніч з 6 на 7 липня у Піщан-
ці та Орловщині проводяться 
масові гуляння на березі річ-
ки. Жителі Піщанки збирають 
лікарські рослини для купан-
ня дітей, аби відганяти злих 
духів, шукають цвіт папороті, 
охочі стрибають через вогни-
ще, щоб очиститися від зла, 
дівчата плетуть віночки, виго-
товляють Марену, танцюють.
Звісно, багато що втрачено 

з попередніх років, проте ще 
можна зустріти в селах лю-
дей, які пам’ятають або самі 
складають обрядові пісні. Од-
ним із них є Микола Якович 
Яковенко з Орловщини. Він 
сказав так:

– Пісні… Що то за ліки і від 
хвороби, і від переживань, і в 
радості, і в смутку! Скільки ми 
їх переспівали, а скільки своїх 
попридумували. Як я здиву-
вався, коли приїхав у сусіднє 
село і почув свою пісню! 
На фольклорній практиці, 

серед виконавців та носіїв 
фольклору, переконуєшся: 
народна пісня – це дійсно кри-
ла, що підносять нас над бу-
денністю.

Ю. РЕЗНІЧЕНКО, 
студентка гр. УУ-12-1.

КОЧЕРГІНА Галина Яківна, біолог І катего-
рії кафедри фізіології та інтродукції рослин;
СКЛЯР Тетяна Володимирівна, доцент ка-

федри мікробіології, вірусології та біотехно-
логії;
ЩЕРБІНА Тетяна Володимирівна, заві-

дувач лабораторії кафедри біохімії та біофі-
зики;
БЕЗУГЛИЙ Віталій Вікторович, доцент ка-

федри фізичної та економічної географії;
МАНЮК Володимир Васильович, доцент 

кафедри геології та гідроогеології;
ОСАДЧА Лілія Іванівна, доцент кафедри 

гідрометеорології та геоекології;
БОЙКО Вікторія Анатоліївна, доцент ка-

федри соціології;
ПЕРФІЛЬЄВА Анастасія Олександрівна, 

доцент кафедри міжнародних відносин;
ПІСНА Юлія Володимирівна, доцент ка-

федри соціальної роботи;
ТОКОВЕНКО Олександр Сергійович, декан 

факультету суспільних наук і міжнародних 
відносин;
ПАТЕРИЛО Ірина Володимирівна, доцент 

кафедри цивільного, трудового та господар-
ського права;

ЧУКАЄВА Вероніка Олександрівна, доцент 
кафедри теорії держави і права, конституцій-
ного права та державного управління;
АНТИПЕНКО Ганна Сергіївна, завідувач 

навчальної архівно-музейної лабораторії ка-
федри історії України;
ДЯЧЕНКО Ольга Володимирівна, доцент 

кафедри всесвітньої історії;
ГОНЧАРЕНКО Елла Петрівна, завідувач 

кафедри іноземних мов для гуманітарних 
спеціальностей;
ПАВЛЕНКО Вікторія Вадимівна, доцент ка-

федри іноземних мов для гуманітарних спе-
ціальностей;
ПЕРИЧЕНКО Ірина Борисівна, доцент ка-

федри перекладу та лінгвістичної підготовки 
іноземців;
ПИСАРЕНКО Наталія Дмитрівна, доцент 

кафедри романської філології;
ПОТУРАЄВА Людмила Валентинівна, до-

цент кафедри іноземних мов для соціально-
економічних спеціальностей; 
РУТКО Тамара Петрівна, старший лабо-

рант кафедри української літератури;
СВІТЛІЧНА Олена Миколаївна, завідувач 

кафедри образотворчого мистецтва;

ФОЛЬКЛОРНА  ПРАКТИКА:

НАРОДНА  ПІСНЯ – ЦЕ  НАШІ  КРИЛА!

Черніченко та викладач тхеквандо 
Дніпропетровського ліцею з поси-
леною військово-фізичною підго-
товкою А. В. Бачинський.
Із поданих учасниками конкурсу 

знімків триста використано для фо-
товиставки, яку розмістили в 1-ому 
корпусі університету. Вийшло чоти-
ри тематичні розділи: «Серце моєї 
України – Київ», «Місто, у якому я 
живу», «Стежками рідного краю» та 
«Скарби культури України (люди і їх 
творчість)». Завдяки засобам масо-
вої інформації їх бачив увесь Дні-
пропетровськ.

Т. ТОМІНА.

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

   ОТРИМАЛИ  ПОДЯКУ ШАФ Ольга Вольтівна, доцент кафедри 
української літератури;
ІВАНОВ Роман В’ячеславович, доцент ка-

федри економічної кібернетики;
КАСЯН Сергій Якович, доцент кафедри 

маркетингу;
ЛИСА Олена Володимирівна, доцент ка-

федри фінансів;
НІКОЛАЄВ Тарас Григорович, старший ви-

кладач кафедри економічної кібернетики;
БІЛІЙ Анатолій Іванович, старший викла-

дач кафедри менеджменту та туризму;
СЕРГІЄНКО Наталія Вікторівна, завідувач 

навчально-методичної лабораторії фінан-
сового менеджменту кафедри міжнародної 
економіки і світових фінансів;
СЛИВЕНКО В‘ячеслав Альбертович, в. о. 

декана факультету міжнародної економіки;
МИХАЙЛОВА Алла Анатоліївна, доцент ка-

федри видавничої справи;
АНТОНЕНКО Анатолій Михайлович, до-

цент кафедри фундаментальних дисцип-
лін;
ЯРКОВА Олена Іванівна, заступник дирек-

тора курсів інтенсивного вивчення іноземних 
мов;
МАНОВСЬКИЙ Павло Миколайович, стар-

ший викладач кафедри фізичного виховання 
та спорту;

ТАТАРЧЕНКО Лариса Іллівна, старший 
викладач кафедри фізичного виховання та 
спорту;
РУДКОВСЬКА Оксана Володимирівна, ху-

дожній керівник Палацу студентів;
МЕЛЬНИКОВ Олександр Володимирович, 

директор Палацу спорту;
ВАСИЛЬЄВА Світлана Миколаївна, завіду-

вач бібліотечного відділу наукової бібліо-
теки;
ДЕМЧУК Лідія Володимирівна, бібліотекар 

І категорії наукової бібліотеки;
ДЬЯЧКОВА Ніна Никифорівна, головний бі-

бліотекар наукової бібліотеки;
КРАВЧЕНКО Григорій Костянтинович, слю-

сар-сантехнік наукової бібліотеки;
МАЛИШКО Галина Іванівна, головний бі-

бліотекар наукової бібліотеки;
САМІНСЬКА Валерія Іванівна, завідувач бі-

бліотечного відділу наукової бібліотеки;
САМОЙЛОВ Анатолій Юрійович, провідний 

інженер наукової бібліотеки;
СОБОЛЬ Світлана Володимирівна, заві-

дувач бібліотечного відділу наукової бібліо-
теки;
ШЕВЯКОВА Валентина Федорівна, приби-

ральниця наукової бібліотеки;
ШТИХНО Олена Віталіївна, завідувач біб-

ліотечного сектору наукової бібліотеки.

ДО  95-річчя  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА
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Захопленням іменного стипендіата 
геолого-географічного факультету Юлії 
Журавель є не тільки географія (май-
бутня спеціальність), а й рукоділля. 

Дівчина вишиває хрестиком, в’яже 
крючком, шиє. Вишивати і в’язати на-
вчила бабуся, а шити – мама, профе-
сіонал у своїй справі: моделі одягу, які 

вона виготовила разом з іншими швач-
ками у складі команди з Дніпропетров-
ська, перемогли на виставці у Франції.
Вироби Юлі – в’язані речі й поши-

тий одяг (дитячі платтячка) були пред-
ставлені на виставці у нашому місті. У 
шкільній олімпіаді із в’язання дівчина 
посіла перше місце за скатертину і три 

серветки. Юна майстриня найбільше 
любить в’язати скатертини й серветки, 
а ще – штори, квіти й інший декор. 

Т. СОНЯЧНА.

Юлія ЖУРАВЕЛЬ вишиває.
Юлія ЖУРАВЕЛЬ у кофті, зв’язаній 

своїми руками.

Вишита картина.

Серветки.

Вишиті квіти.

В’язані квіти.

ЗАХОПЛЕННЯ
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ВЕЛОПЕРЕГОНИ

Ì˛¸˛˜Ö† 
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†  Ó×ÀÑ ˝¨˚¨!
У парку імені Юрія Гагаріна відбулися 

міжфакультетські велоперегони. Їх прово-
дили на десятикілометровому маршруті 
гандикапом, тобто через кожні десять се-
кунд стартував новий учасник. 
Організатор велоперегонів і їх ідейний на-

тхненник, член спортивного комітету ради 
студентів університету Дмитро Кулік (фа-
культет фізики, електроніки та комп’ютерних 
технологій) і Владислав Машкін (факультет 
систем та засобів масової комунікації) посі-
ли на велогонці третє місце, Станіслав Пи-
вовар (факультет фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем) – друге, Євген Позивай 
(факультет міжнародної економіки) – перше. 
Серед  дівчат переможцями стали Юлія Ли-

мар – друге місце та Анастасія Богдан – пер-
ше (обидві з факультету української й інозем-
ної філології та мистецтвознавства).
Восени рада студентів планує організувати 

разом із Палацом спорту такі ж змагання, але 
масштабніші – міжвузівські. 

ВОЛЕЙБОЛ

´¨ˆ—À¸¨  Ì¨!
Збірна викладачів ДНУ імені Олеся Гон-

чара здобула перше місце у спартакіаді 
області з волейболу.
Наші гравці обіграли у своїй підгрупі коман-

ди Дніпродзержинська і господарів турніру – 
Придніпровської державної академії будівни-
цтва та архітектури, а в фіналі – команду Дні-
пропетровської національної металургійної 
академії, яку очолює чемпіон Всесвітніх ігор 
ветеранів спорту 2013 року в Турині С. Гаря-
нов. Вирішальна зустріч у фіналі закінчилася 
перевагою всього в одне очко, яке у найвідпо-
відальніший момент приніс аспірант фізико-
технічного факультету Ігор Дерев’янко.

РОЗВАЖАЛЬНО-
ГУМОРИСТИЧНЕ  ШОУ

Напередодні Дня закоханих у 
Палаці студентів відбулося роз-
важально-гумористичне шоу.
Дві години жартів і веселих кон-

курсів. Учасники двох команд (по ві-
сім хлопців і дівчат з різних курсів та 
факультетів) намагалися якнайпра-
вильніше відповісти на запитання 

про смаки й поведінку представни-
ків протилежної статі, які навчають-
ся в рідному університеті, готували 
вареники, співали при ввімкнених 
навушниках, показували пантоміму 
й дефіле, на швидкість збирали в 
залі необхідну кількість загаданих 
ведучими речей, імпровізували тан-
цювальні номери, у спальних мішках 
наввипередки повзали по сцені…
Хто переміг: хлопці чи дівчата? 

Перемогла дружба як попередниця 
кохання.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:
молодшого наукового співробіт-

ника НДЛ квантової хромоплаз-
ми кафедри теоретичної фізики 
факультету фізики,  електроніки 
та комп’ютерних систем (д/б теми 
1-275-13) – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(вища освіта, закінчена аспіранту-
ра, наявність наукових праць у галу-
зі теоретичної фізики, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого наукового співробітни-

ка НДЛ оптимізації складних систем 
кафедри обчислювальної матема-

тики та математичної кібернетики 
факультету прикладної математики 
(д/б теми 1-263-12) – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(вища освіта, опубліковані науко-
ві праці в галузі математичного мо-
делювання, обчислювальної мате-
матики, інформатики і кібернетики, 
стаж роботи за спеціальністю не 
менше 10 років, за наявністю науко-
вого ступеня кандидата фізико-ма-
тематичних наук – без пред’явлення 
вимог до стажу роботи, вільне воло-
діння державною мовою України),

завідувача НДЛ теоретичних та 
прикладних проблем хімії кафедри 
фізичної та неорганічної хімії хіміч-
ного факультету (д/б теми 1-255-12) 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата хі-
мічних наук за спеціальністю «елек-
трохімія», досвід наукової роботи 
не менше 5 років, наявність друко-
ваних наукових праць, вільне воло-
діння державною мовою України),
завідувача кафедри комп’ютерних 

технологій – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня док-
тора фізико-математичних наук, вче-
не звання професора, стаж науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс приймають-
ся протягом 1 тижня від дня опублі-
кування оголошення в засобах ма-
сової інформації). 
На конкурс приймаються докумен-

ти: заява, особовий листок з облі-
ку кадрів, фото 3х4, автобіографія, 

копія документів про вищу освіту (з 
пред’явленням оригіналу докумен-
та), копія диплома кандидата (док-
тора) наук ,  якщо  є  вимогою  (з 
пред’явленням оригіналу докумен-
та), копія атестата старшого науково-
го співробітника, доцента (професо-
ра), якщо є вимогою (з пред’явленням 
оригіналу документа), список науко-
вих робіт та винаходів (завірених за 
останнім місцем роботи). 

 Наша адреса: 49010, м. Дніпропе-
тровськ, пр. Гагаріна, 72, навч. корпус 
№1, кімн. 217, тел.: (056) 374-98-27.

На скелі – аспірантка факультету фі-
зики, електроніки та комп’ютерних сис-
тем Тетяна КАСЬЯНЕНКО.

Дніпропетровські альпіністи їздили на 
весняні збори у Крим. Були в Судаку. 

АЛЬПІНІЗМ ВІДКРИТИЙ  ШАХОВИЙ  ТУРНІР:  
ХТО  НАЙСИЛЬНІШИЙ?

 ˚˛ÌÀ˝˜À  ˜˝Ó 
зайняла перше місце. А в особистій першо-
сті студентка історичного факультету, кан-
дидат у майстри спорту Маріца Цирульник 
– на третьому місці. 
У турнірі взяли участь кращі шахісти Дні-

пропетровська! 

СПАРТАКІАДА  ГУРТОЖИТКІВ: 
ХТО  НАЙАКТИВНІШИЙ? 

ˆÓ—Ò˛˘¨Ò˛˚  „5
здобув першість у загальнокомандному 
заліку. Команди гуртожитку №5 перемогли 
у баскетболі і в гирьовому спорті.
В інших видах лідерами стали: у футболі – 

команда гуртожитку №3, у волейболі – команда 
гуртожитку №1, у настільному тенісі – команда 
гуртожитку №2.  

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

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ:
загублену залікову книж-

ку №053615, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Дворяшина 
Дениса Сергійовича, 
загублений студентський 

квиток НР №09735508, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університе-
том імені Олеся Гончара на 
ім’я Співак Тетяни Олексан-
дрівни,

загублений студентський 
квиток НР №09091752, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Борисенко Лідії Сергіївни,
загублений студентський 

квиток НР №08094198, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університе-
том імені Олеся Гончара 
на ім’я Глазової Юлії Євге-
нівни,

загублену залікову книж-
ку №102820, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Воловиць-
кого Кирила Андрійовича, 
загублену залікову книж-

ку №102828, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Кабак Віта-
ліни Віталіївни, 
загублену залікову книж-

ку №102834, видану Дніпро-
петровським національним 

університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Мацан Оле-
ни Олександрівни, 
загублену залікову книж-

ку №102839, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Хмель Кате-
рини Григорівни, 
загублену залікову книж-

ку №122940, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Мілованова 
Іллі Олександровича. 

http://www.dnu.dp.ua

