Газета виходить із вересня 1934 року.

19 червня 2014 року.

№6 (2909)

КРАЩИЙ МОЛОДИЙ УЧЕНИЙ 2013 РОКУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РЕЗУЛЬТАТ НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ
Старший науковий співробітник кафедри органічної хімії В. О. Пальчиков минулого
року отримав грант Президента України для виконання
авторського проекту. Проект
реалізовано в рамках досліджень кафедри і присвячено
розробці методів синтезу низки корисних речовин на основі
промислово доступної сировини.
Частину роботи Віталій Олександрович виконав під час піврічного стажування на хімічному фак ультеті Оксфордського
університету (Великобританія).
Приєднавшись до наукової групи доктора Джеремі Робертсона,
він мав змогу працювати в добре
оснащеній лабораторії, на найсучаснішому обладнанні, а отже,

– синтезувати та досліджувати
зразки нових речовин будь-якої
складності. Розробляв нові методи си нте зу при родни х речо ви н, що мають пр отипу х ли нну
активність, вивчав основи передових методик органічного синтезу, в с та нов лення механізмів
хімічних реакцій.
У доробку дослідника – більше двох десятків статей, які
внесені до наукометричної бази
SСOPUS, шістнадцять патентів
України на біологічно активні речовини (анальгетики, транквілізатори, протизапальні та протисудомні препарати, регулятори
росту рослин) та методи їх синтезу. В. О. Пальчиков видав монографію «О ксазагетероцик ли
на основі аміноспиртів, епоксидів та азиридинів», яка міс тить

матеріал більше двох тисяч оригінальних наукових праць і є найс у ч ас н іш о ю з пи та нь с ин те зу,
біологічної ак тивнос ті та реакційної здатності важливих гетероциклічних похідних.
За пі дс умк а ми нау ко в ої д і ял ь н о с т і т а л а н о в и ти й у че н ь
професора Л. І. Кас’ян став переможцем обласного конк урсу
«Кращий молодий учений року»
і переможцем обласного гранто в ого к о нк у р с у «М о ло ді в че ні – Дніпропетровщині» – цього
разу його проект «Направлений
синтез біологічно важливих гетероцик лічних структур на основі промислово доступних дієнів»
фінансує обласна державна адміністрація.
В. ВАРГАЛЮК,
декан хімічного факультету.

МЕМОРАНДУМ
ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СТУДЕНТІВ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
19 травня 2014 року
Адміністрація Дніпропетровського національного
університе ту ім ені Оле ся Гончара, пре дс тавле на ректором університету
(далі – Адміністрація), та
студенти ДНУ імені Олеся Гончара, представлені
радою студентів університету (далі – Студенти),
продовжуючи і збагачуючи кращі традиції попередніх поколінь у ключових
сферах життєдіяльності
університету, керуючись
основоположними засадами та орієнтирами Стратегії його розвитку до 2017 р.,
усвідомлюючи спільність
інтересів та необхідність
консолідації й поглиблення взаємних зусиль Адміністрації та Студентів у
забезпеченні сталого і ди-

намічного функціонування
університету, уклали цей
Меморандум (далі – Меморандум) про наступне.
Стаття 1
Адміністрація та Студенти, розуміючи спільну відповідальність за долю університету й прагну чи уникати
непорозумінь та протиріч у
повсякденному житті колективу, об’єднують свої зусилля в ході розв’язання поточних і перспективних завдань
університету.
Стаття 2
Сторони погоджуються в
межах терміну дії цього Меморанду му р еалізо вувати
спільну діяльність, яка полягатиме в наступному.
Адміністрація:

– створює належні умови
для забезпечення функціонування та розвитку студентського самоврядування;
– бере участь через своїх
представників у заходах, що
проводить ра да с тудентів
(конференціях, засіданнях,
конкурсах тощо);
– узгоджує з органами студентського самоврядування
вирішення конкретних питань життя Студентів, передбачених чинним законодавством;
– інформує раду студентів
про найважливіші рішення,
які стосуються життєдіяльності Студентів;
– організовує та проводить
щомісячні зустрічі Студентів
з керівництвом університету
(ректор, проректори, декани);
– сприяє створенню та ді-

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

яльності студентських наукових гуртків, товариств,
об’єднань, творчих колективів, клубів за інтересами;
– над ає інформацій ну,
правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші
види підтримки для розвитку
Студентів.
Студенти:
– реалізують свої права
та повноваження відповідно
до вимог діючого законодавства і нормативно-регулюючих документів університету;
– погодж ують з А дміні страцією перелік питань, що
належать до компетенції ради студентів;
– сприяють забезпеченню
виконання студентами своїх
обов’язків, захищають права студентства в отриманні якісної освіти, належних
умов навчання та життя в
університеті;
– виступають з ініціативами та пропозиціями щодо
вдосконалення організації
навчально -виховного процесу та змістовного дозвілля
молоді;

– здійс нюють системні
кроки, спрямовані на забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, зміцнення навчальної дисципліни, організованості та порядку в молодіжних колективах;
– сприяють створенню разом з Адміністрацією відповідних умов для проживання
і відпочинку студентів;
– беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами та в організації співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів України;
– періодично інформують
Адміністрацію про діяльність
ра ди с т уде нті в (на д ають
плани, звіти, копії протоколів
засідань, інформацію про поточну діяльність тощо).
Стаття 3
Цей Меморандум набирає
чинності від дня підписання

ТЕЛЕТАЙП НОВИН
РЕЙТИНГ

науково-дослідна діяльність.
(За інформацією на сайті
www.raexpеrt.ru).

ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
– У СПИСКУ
КРУГЛИЙ СТІЛ
НАЙКРАЩИХ У СНД «БІЗНЕС І ОСВІТА:
Дніпропетровський націоЗБІГ ІНТЕРЕСІВ»
на ль н ий уні верситет і мен і
Олеся Гончара – єдиний ВНЗ
Дніпропетровщини, який увійшов до списку найкращих вищих навчальних закладів Співдружності незалежних держав.
Усього у цьому списку 153
вищих навчальних зак лади
Росії, України, Білорусі, Казахстану, Молдавії, Узбекистану,
Азербайджану та Киргизії.
Рейтинг укладений за висновками статистичної інформації і результатами опитувань
референтних груп: представників академічної й наукової
спільноти, студентів, випускників і роботодавців. Головні
критерії оцінювання міжнародних експертів – якість освіти,
рівень умов для отримання
якісної освіти та рівень запитуваності випускників роботодавцями, оцінювалася також

У круглому столі «Бізнес і
освіта: збіг інтересів» взяли
участь науковці університету,
керівництво Дніпропетровської міської ради та керівники
підприємств малого й середнього бізнесу міста.
Учені презентували пропозиції бізнесменам: від інноваційних проектів із теплозбереження – до співпраці у підготовці 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 громадських організацій зацікавилися цими пропозиціями і розповіли, які вимоги вони ставлять до своїх працівників.
Бізнесменів університет по-

просив відповісти на запитання анкети, зокрема про те, які
напрями підготовки магістрів
та науково-технічні розробки
їх найбільше цікавлять, чи готові бізнесмени до співпраці
за схемою «місце студентської
практики – спеціальна тема диплому – працевлаштування» і
т. ін. Результати опитування
університет використає у своїй
подальшій роботі.
ЗУСТРІЧ ІЗ ОБЛАСНОЮ
ВЛАДОЮ:

ДІАЛОГ ІЗ
ВЗАЄМОРОЗУМІННЯМ
У нашому університеті побував радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Б. М. Трейгерман.
Під час зустрічі з ректором
проф. М. В. Поляковим йшлося про сучасні здобутки вищої
школи і проблеми, які потребують вирішення на державному та регіональному рівнях.
Микола Вікторович передав
Борис у Михайловичу кілька
законодавчих ініціатив від ке-

Сторонами і буде діяти до 31
грудня 2017 року.
Сторони за взаємною домов леністю можу ть вносити в цей Меморандум зміни
та доповнення, які буду ть
оформлюватись окремими
протоколами й складатимуть
невід’ємну частину цього Меморандуму.
Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних
заходів, узгоджених згідно з
його положеннями й не закінчених на момент припинення
його дії.
Стаття 4
У процесі досягнення цілей Сторони будуватимуть
взаємини на засадах рівності, партнерства та захисту
інтересів, створення режиму
максимального сприяння в
реалізації їхніх статутних завдань.

Ректор
ДНУ ім. Олеся Гончара

М. В. ПОЛЯКОВ

Голова ради студентів
ДНУ ім. Олеся Гончара

А. В. ПРОМЕТОВА

ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТОВІ
рівництва ДНУ, які потребують
реалізації на державному рівні.
Представник облдержадміністрації наголосив, що у жовтні відбудеться Перший міжнародний інвестиційний форум. У
відповідь ректор передав збірник «Науково-технічні розробки ДНУ», що містить результати
завершених науково-дослідних робіт та анотації інноваційних проектів для їх комерціалізації. Збірник, у першу чергу,
орієнтований на потенційних
бізнес-партнерів, які хочуть
вкладати кошти у впровадження останніх наукових розробок
на своїх виробництвах.
Зі студентами радник голови
облдержадміністрації говорив
про готовність до діалогу, підт р и мк у м ол о д и х н ау к о в ц і в
грантами, про працевлаштування молодих фахівців та ін.
Для зростання соціальної активності він запропонував з
допомогою студентів факультету систем та засобів масової
комунікації створити при облдержадміністрації студентський прес-центр.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

ЯК ПЕРЕЙТИ З КОНТРАКТНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ
НА БЮДЖЕТНУ?
Охочим перейти з контрактної форми навчання
на бюджетну треба написати заяву на ім’я ректора
професора Полякова М. В. У заяві необхідно вказати сумарний середній бал успішності за всі семестри 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 вечірньої форм навчання).
З 1 по 7 вересня та з 1 по 10 лютого заяви збирають
відповідальні по факультету (центру) – вони передадуть 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 березня.
Студенти, які навчаються за контрактом, вносять
передоплату за освітні послуги за рік, семестр або помісячно. Якщо студенти перевелися з контрактної на
бюджетну форму навчання, то за їх заявою у договірний відділ (корпус №1, кім. 115, 111) університет повертає невикористану частину коштів.
Телефон завідувача навчального відділу: 374-98-33.
Телефон завідувача договірного відділу: 374-98-15.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СПІВПРАЦЯ

2 стор.
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ДНУ ІМЕНІ О. ГОНЧАРА І ЄНУ ІМЕНІ Л. ГУМІЛЬОВА

Декан фізико-технічного факультету, проф. О. М. ПЕТРЕНКО передає віцепрезиденту Казахського національного космічного агентства «Казкосмос»
Марату НУРГУЖИНУ пропозиції щодо наукового співробітництва.
Казахстан активно розвиває ракетно-космічну галузь. Для цього необхідні відповідні
кадри і широкомасштабні наукові дослідження.
Співробітництво, яке склалося між Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара 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 організовано фізико-технічний факультет. Відтоді
підготовлено кілька тисяч фахівців. Протягом тривалого часу університет плідно співпрацює з провідними підприємствами галузі України: КБ «Південне», ВО «Південний машинобудівний завод»,
Інститутом технічної механіки НАНУ, НДІ технології
машинобудування. Ці підприємства, у свою чергу,

Про стан та заходи щодо
вдосконалення системи оздоровчо - спортивної ро боти в
університеті доповідав завідувач кафедри фізичного виховання та спорту В. І. Саричев.
Доповідач наголосив, що протягом звітного періоду кафедра
проводила наполегливу роботу,
щоб залучити студентів, викладачів 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 Палаці спорту навчально-методичні
стенди: про методику виконання
підготовчих вправ із атлетичної
гімнастики для юнаків та дівчат,
про будову опорного-рухового
апарату людини та форми скелетних м’язів, про основні методи розвитку гнучкості та ін.
Викладачі видали навчальні посібники: «Використання силових
вправ в системі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів» (Н. В. Бачинська,
А. В. Амосов), «Фізичне виховання засобами футзалу у вищих
навчальних зак лад ах» (Н. В.
Бачинська, А. В. Амосов), «Методичні матеріали з використання атлетичної гімнастики на заняттях з фізичного виховання зі
студентами вищих навчальних

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

активно співпрацюють із структурами космічного
агентства Казахстану.
Історія співробітництва ДНУ імені Олеся Гончара з Євразійським національним університетом імені Л. Гумільова розпочалася у 2007 році.
Тоді професора О. М. Петренка запросили взяти
участь у Літній школі ЄНУ. Олександр Миколайович презентував напрями навчальної роботи і
наукових досліджень фізико-технічного факультету ДНУ. Викладачі Євразійського національного університету проявили великий інтерес до нашого навчального закладу, а студенти виявили
бажання продовжити в нас навчання.
Наступного року ДНУ запропонував ЄНУ ввійти
до складу учасників проекту ТЕМПУС «Модернізація аерокосмічної освіти університетів Казах-

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

стану, Росії, України», який пройшов відбір Єврокомісії. Участь ЄНУ в міжнародному проекті заклала основи для створення кафедри космічної
техніки і технологій, на якій планувалося готувати
фахівців для підприємств космічної галузі Казахстану. Ректори – М. В. Поляков та Б. Р. Абдраімов
підписали договір про співробітництво між двома
закладами освіти, які вони очолюють. Відбулися
взаємні візити. Розпочалося навчання студентівказахів у нашому університеті. Десять випускників
бакалаврату ЄНУ протягом 2009/2010 н. р. навчалися в нас за програмою бакалаврату, а потім рік
– за програмою магістратури.
Ці студенти продемонстрували глибокі теоретичні знання і широкі практичні навички, схильність до наукової роботи, результати наукових

досліджень представили на Міжнародній науково-практичній конференції «Людина і космос».
Зараз усі десятеро випускників ДНУ працюють
у структурах Космічного агентства Казахстану
або на викладацьких посадах в ЄНУ – на кафедрі космічної техніки і технологій. Пропозиції
щодо навчальних планів і програм навчальних
дисциплін надавали дніпропетровці. Викладачі ДНУ із задоволенням читають лекції зі спеціалізованих дисциплін, надають допомогу у
розробці навчально-методичного забезпечення
спеціальності, беруть участь у формуванні напрямів наукових досліджень. Між викладачами
двох країн встановилися постійні робочі контакти, дружні стосунки.
О. ОКУНЬ.

НА ВЧЕНІЙ РАДІ УНІВЕРСИТЕТУ

ПРО СПОРТИВНУ-ОЗДОРОВЧУ РОБОТУ
закладів» (О. О. Горпинич) та ін.
Четверо викладачів завершують
дисертаційні дослідження.
Під готовили м ультимедійне
забезпечення до прак тичних
занять: ізом етричну гімнастику Борщенко, гімнастику тайбо,
базове тренування для жінок,
навчальні відеоматеріали з базової аеробіки.
Д л я ап ро бац ії м од ел і н авчального процесу зі зменшенням до двох годин тривалості
аудиторних практичних занять
на тиждень для студентів 3-4
курсів оновили відповідні навчальні й робочі навчальні плани з фізичного виховання і технології навчання: аквафітнес
(аеробіка), атлетична гімнастика
для дівчат.
Завідувач кафедри розповів про заходи протягом рок у.
Проведено міжфак ультетськ у
спартакіаду з дванадцяти видів
спорту, спартакіаду гуртожитків
із п’яти видів спорту, змагання
першокурсників із настільного
тенісу, плавання, легкої атлетики, баскетболу та волейболу.
В університеті працює оздоровчий центр, у якому займають-

ся понад дві тисячі відвідувачів.
У спортивних секціях із 26 видів 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 Дніпропетровська. Збірні команди
університету посіли чотири перших (із волейболу, пляжного волейболу, тенісу, шахів) та шість
призових місць. У чемпіонаті області зі спортивного орієнтування серед студентів університет
традиційно посів перше місце.
Команда ДНУ посіла третє місце 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. Кал иновська, Р. Бовкун, Д.
Ключніков – перше місце в Чемпіонаті України зі спортивного
орієнтування (рогейн); Т. Ткачук
– друге місце в Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування, друге місце в командному

Чемпіонаті України, друге місце
в Чемпіонаті України з естафет;
А. Кибкалов – друге місце на Універсіаді України з фехтування;
А. Кравченко – чотири перших
місця на Чемпіонаті України з
плавання серед юніорів; Р. Бородінчик, С. Завальнюк – перше
місце на Чемпіонаті України з
жиму лежачи; В. Бешук – друге
місце на Чемпіонаті України з пауерліфтингу; А. Цвєтков – друге
місце на Кубку України з пауерліфтингу та друге місце в Кубку
України з жиму лежачи серед
спортсменів з вадами зору; А.
Серебрянський – третє місце в
Універсіаді України з академічного веслування; Д. Кулик – два
третіх місця в першості України;
О. Ботурчук – дворазова чемпіонка України серед параолімпійців; К. Воробйов – друге місце в
Кубку України з карате; О. Міщенко – перше місце на Кубку Європи, третє місце на Чемпіонаті Європи, друге місце на Чемпіонаті
України з таеквондо; Д. Штефриця – 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 переможниця Кубку Європи, чемпіонка
України з рукопашного бою.
За звітний період підготовлено три майстри спорту України:
Р. Бовкун, Д. Ключніков (зі спортивного орієнтування) та Р. Бородінчик (з пауерліфтингу).
Серед недоліків зав. кафедри фізичної культури і спорту В. І.
Саричев бачить такі. Тривалий
час не з аверш ує тьс я р ем онт
спортзалу в корпусі №3, а через
відсутність достатньої спортивної
бази знижується якість проведення занять з фізичного виховання,
особливо студентів економічного,
геолого-географічного факультетів та факультетів психології і
прикладної математики. Взимку в Палаці спорту холодно – під
час виконання рухливих фізичних
вправ збільшується загроза травматизму. Повільно впроваджуємо
в діяльність спортивного клубу
нові види спорту, які могли б значно підвищити рухову активність
(змішані єдиноборства, українська боротьба на поясах, аквафітнес, кульова стрільба, інтелектуальні види спорту, веслування

на народних човнах, спортивний
туризм). Низький рівень рухової
активності в позааудиторний час.
Недостатньо привабливий емоційно-психологічний фон проведення практичних занять через
зношене та застаріле обладнання. Палацу спорту потрібний Інтернет.
Учена рада ухвалила: продовжити практику змагань між
фак ультетами, г уртожиткам и,
викладачами і студентами; залучити до навчання в університеті
перспективних спортсменів; провести конкурс-огляд спортивних
кімнат гуртожитків; активізувати
діяльність структурних підрозділів університету, спортивного
активу та ветеранів спорту щодо
залучення спонсорської допомоги для покращення умов навчально-тренувального процесу
й оздоровчо-спортивної роботи; збільшити перелік платних
послуг спортивно-оздоровчого
центру за рахунок аквааеробіки, неконтактних видів єдиноборств, спортивного туризму,
бадмінтону та інших. Питанням
розширення бази для спортивно-оздоровчої роботи (спортзал
у корпусі №3а, спортивна база
«Акваріуму», плавальний басейн у весняно-літній період) доручено зайнятися комісії.
Я. СТЕПОВА.

ДО 95-річчя ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
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
АЛЕКСАДРОВА Олена Юріївна, провідний
інженер відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів;
АРХІРЕЄВА Валентина Олександрівна,
провідний методист групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді;
АУЛОВ В’ячеслав Васильович, директор
Машинобудівного коледжу;
БАБІЧЕВ Валентин Федорович, провідний
інженер відділу стандартизації науково-дослідної частини;
ВАСИЛЕГА Ірина Данилівна, директор Дніпропетровського педагогічного коледжу;
КОЧЕРГА Віталій Григорович, директор
Жовтоводського промислового коледжу;
КУКУРУЗА Євген Леонідович, головний інженер університету;
ЛОСЄВ Андрій Олександрович, провідний
інженер відділу з питань інтелек туа льної
власності науково-дослідної частини;
НАСЕКАН Валентина Онисимівна, завідувач редакційно-видавничого відділу;
ОНИЩЕНКО Геннадій Анатолійович, начальник відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів;
ПРОХОРЕНКО Віктор Миколайович, на-

чальник штабу цивільної оборони;
РЕЗНІЧЕНКО Маргарита Сергіївна, провідний інженер науково-аналітичного відділу
науково-дослідної частини;
РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Михайлович,
директор Дніпропетровського коледжу ракетно-космічного машинобудування;
СЕРГЕЄВ Василь Петрович, помічник ректора;
ТЮСКА Яна Анатоліївна, провідний інженер відділу науково-технічної інформації науково-дослідної частини;
ЦИМБАЛ Віктор Вікторович, начальник
служби охорони;
ГЛА ДЕНКО Володимир Петрович, завідувач навчальної лабораторії кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу;
КАРНАУХ Євген Володимирович, доцент
кафедри статистики й теорії ймовірностей;
РИБКА Володимир Михайлович, старший
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії математичних методів механіки деформованого твердого тіла кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій;
СЯСЄВ Андрій Валерійович, доцент кафед ри диференціальних рівнянь;

КОВАЛЕНКО Ірина Михайлівна, інженер І
категорії навчальної лабораторії неруйнівних методів контролю;
ЛОГВІНЕНКО Євген Олексійович, доцент
кафедри технічної механіки;
МАНОЙЛЕНКО Олександр Олексійович,
доцент кафедри робототехнічних систем;
ПРОНЬ Людмила Володимирівна, завідувач кафедри двигунобудування;
САНІН Анатолій Федорович, професор кафедри технології виробництва;
СЕМЕНОВА Лариса Петрівна, провідний
інженер кафедри систем автоматизованого
управління;
ЮРЧИК Василь Іванович, завідувач лабораторії обчислювальної техніки і технічних
засобів навчання;
КАЩЕНКО Олена Леонідівна, старший лаборант кафедри прикладної та комп’ютерної
радіофізики;
КОРКІНА Марія Петрівна, професор кафедри теоретичної фізики;
КОРОТКА Валентина Григорівна, старший
викладач кафедри електронних обчислювальних машин;
ЛАВРОВ Роман Іванович, старший науковий співробітник науково-дослідної групи кафедри електронних засобів телекомунікацій;
МОРОЗ Віра Олексіївна, завідувач лабо-

раторії кафедри автоматизованих систем
обробки інформації;
КІСЕЛЬОВА Олена Михайлівна, декан факультету прикладної математики;
КУЗЕНКОВ Олександр Олександрович,
молодший науковий співробітник лабораторії оптимізації складних систем кафедри обчислювальної математики та математичної
кібернетики;
АНІЩЕНКО Андрій Олександрович, доцент
кафедри органічної хімії;
ВАРЛАН Костянтин Єлисейович, доцент
кафедри хімії та хімічної технології високомолекулярних 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 кафедри аналітичної хімії;
СТЕЦЬ Надія Вікторівна, доцент кафедри
фізичної та неорганічної хімії;
ГАВРИЛЮК Вікторія Григорівна, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології;
КОЛОМБАР Тетяна Миколаївна, асистент
кафедри зоології та екології;
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КОСМІЧНИЙ ТИЖДЕНЬ
НА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

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.

Космічний тиждень розпочався відразу після Дня космонавтики, до якого
наш фізтех має безпосереднє відношення: фахівці з ракетобудування найвищої кваліфікації виховані саме в цих
стінах!
Проведено низку заходів. Спільно з Національним центром аерокосмічної освіти імені О. М. Макарова організували традиційну
Міжнародну науково-практичну конференцію «Людина і космос».
Узяли участь в урочистих зборах, присвячених 60-річчю створення ДКБ «Південне»,
де провідних науковців факультету нагородили пам’ятною медаллю конструкторського
бюро.
Найактивніших членів студентського самоврядування та найкращих студентів за

успішністю, які увійшли до «Топ-20», факультет відзначив Грамотами.
Великий захват викликали демонстраційні
пуски моделей ракет. П’ять ракет різних розмірів – від 25-30 сантиметрів і до півметра, запущених студентами Сергієм Борисовим і Максимом Євсеєнком, розрізали повітряний простір,
піднявшись на висоту до сотні метрів. Видовище зачарувало всіх, хто це бачив. Навіть перехожі, забувши про свої справи, як загіпнотизовані, спостерігали за тим, що відбувається.
Були під час Космічного тижня і веселощі:
лотерея (кому повезло, ті отримали додаткові бали на екзаменаційній сесії) та конкурси 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 університетського фотоконкурсу «Земле
рідна моя, яка ж ти красива!», що
тривав протягом року.
У конкурсі взяли участь студенти
всіх факультетів. Призові місця посіли: Вероніка Басанець – перше
місце; Олег Коржов – друге; Маргарита Вітер та Яна Гаркуша – третє.
Це студенти механіко-математичного факультету, факультетів укра-

їнської й іноземної філології та мистецтвознавства, прикладної математики, центру заочної та вечірньої
форм навчання. Вони отримали Почесні грамоти.
Грамотою за активну участь у фотоконкурсі відзначені студенти: Катерина Бакурова, Маргарита Короткова, Олена Майорова (факультет
суспільних наук і міжнародних відносин), Костянтин Воробйов, Кос-

тянтин Каратай, Роман Кириленко, Дмитро Міщук, Лариса Неруш,
Станіслав Плахтій, Богдан Подобін,
Станіслав Тоц, Іван Шмельов (факультет прик ладної математики),
Руслан В’юнов, Олена Гаврилова,
Ірина Горбачова, Вікторія Падалко,
Марія Сидоренко (факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства), Тетяна Демченко
(факультет міжнародної економіки),

Дмитро Кулик, Катерина Толмачова (факультет фізики, електроніки
та комп’ютерних систем), Карина
Липка (факультет систем та засобів
масової комунікації), Маріанна Сипко (факультет психології), Михайло
Сідько (історичний факультет), Дарина Стальненко (факультет біології, екології та медицини), студентка
Дніпропетровського педагогічного
коледжу ДНУ ім. О. Гончара Наталія

Черніченко та викладач тхеквандо
Дніпропетровського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою А. В. Бачинський.
Із поданих учасниками конкурсу
знімків триста використано для фотовиставки, яку розмістили в 1-ому
корпусі університету. Вийшло чотири тематичні розділи: «Серце моєї
України – Київ», «Місто, у якому я
живу», «Стежками рідного краю» та
«Скарби культури України (люди і їх
творчість)». Завдяки засобам масової інформації їх бачив увесь Дніпропетровськ.
Т. ТОМІНА.

ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА:
Недарма кажуть, що пісня 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, розвивається, передається з
покоління в покоління, бо
вона безсмертна.
Змогу насолодитися перлинами народної творчості
отримують студенти-першокурсники факультету української й іноземної філології та
мистецтвознавства під час
фольклорної практики. Майбутні філологи знайомляться
з багатьма цікавими і творчими людьми, формують навички дослідницької роботи,
вчаться встановлювати контакти з виконавцями фольклору, записувати тексти народної словесності.
Місце проходження практики студенти обирають самі,
тому більшість із нас приїздять в села до своїх родичів
або знайомих. Мене доля привела в Орловщину та Піщанку Новомосковського району
Дніпропетровської області,
де проживають рідні для мене
люди. Результати двотижне-

НАРОДНА ПІСНЯ – ЦЕ НАШІ КРИЛА!
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 село Орловщина. Згідно з однією з них, це село заснував
граф Орловський, який вирішив збудувати собі маєток
за містом. Він довго шукав
тиху, гарну та затишну місцину. Об’їздив майже все
Присамар’я. І ось на схилі
швидкої річки, там, де верби схиляються до берегів,
сподобав граф собі куточок.
Звів будинок і переїхав туди з
сім’єю. А незабаром і найманці почали будувати хати. Так
з’явився спочатку невеликий
хутір, згодом – більший. Із
тих часів називають той хутір Орлів Кут, на честь графа
Орловського.
Інша ж легенда оповідає,
що однієї весни орли, притомившись, сіли спочити біля
лісового озера за околицею

села. І далі вже не полетіли,
зачаровані небаченою красою. Край села орлині пари
вимостили гніздо і зажили поруч із людьми. Село з тих пір
називають Орловщиною.
Ліричні пісні жителі та професійні народні колективи села Піщанка виконують найчастіше з нагоди якогось свята.
Поширеними є родинно-побутові і національно-побутові
пісні, зокрема. Найбільше ми
записали жартівливих пісень:
«Ой гоп в нашій хаті»», «Ой
сад-виноград», «Ой галушечки-галушечки», «Діду з бородою», «Ой у лузі калина», «Вареники», «Розпрягайте, хлопці, коней». У селах Орловщина
та Піщанка і сьогодні діють
колективи народного співу, а
найпопулярнішим є гурт «Музиченьки».
Як розповідає його учасниця Світлана Іванівна Євт у ше н к о, с в і й р е п ер т уа р
гурт черпає з того, що знають жителі села. На репертуар впливає також художня
література, музичні обробки місцевих композиторів.

Багато пісень популяризує
керівник гурту Юрій Іванович
Льотка.
«Музиченьки» беруть участь
у всіх заходах Будинку культури, у районних, обласних святах, фестивалях, конкурсах.
На традиційному фестивалі
«Квітни талантами, Новомосковський край» «Музиченьки»
отримують Почесні грамоти,
Дипломи, цінні подарунки.
Кожного року гурт з концертною програмою «Коляд, коляд, колядниця» виїжджає до
Соколового, Ягідного та Новоселівки.
На міжнародному фестивалі «Східний вітер» у Франції
«Музиченьки» отримали звання лауреата; у конкурсній програмі на ярмарку в Сорочинцях посіли перше місце.
Тексти пісень з репертуарного альбому гурту дещо відрізняються від загальновизнаних варіантів. Наприклад,
третій куплет пісні «Діду з бородою» «Музиченьки» виконують так: «А я візьму хлопця,
хлопця молодого,/ Щоб мене
не бив, щоб він на мене/ Весь

час дивився, щоб мене любив». Натомість у більш поширеному варіанті цієї пісні звучить так: «А я візьму хлопця,
хлопця молодого,/ Не багатого, щоб він на мене/ Весь час
дивився, про других забув».
«Музиченьки» підтримують
народні традиції напередодні Василя Великого (у ніч з 13
на 14 січня) співати обрядові
пісні у театралізованих костюмах циганів, Діда Мороза,
Снігуроньки, Лікаря, Кози, Меланки та ін. З обрядових творів ми записали від самодіяльних артистів п’ять колядок,
дві щедрівки, дві посівальні
пісні.
Цікавим виявилося те, що
тексти багатьох обрядових
пісень навіть у близьких селах відрізняються. Приміром,
в Орловщині співають: «Сію,
сію, засіваю,/ З Новим роком
всіх вітаю!/ Щоб велося у господі,/ У садочку й на городі»,
а в Піщанці – «Сію, вію, посіваю,/ З Новим роком вас вітаю!/ На щастя, на здоров’я,
на Новий рік./ Щоб у вас вродило краще, ніж торік».

У ніч з 6 на 7 липня у Піщанці та Орловщині проводяться
масові гуляння на березі річки. Жителі Піщанки збирають
лікарські рослини для купання дітей, аби відганяти злих
духів, шукають цвіт папороті,
охочі стрибають через вогнище, щоб очиститися від зла,
дівчата плетуть віночки, виготовляють Марену, танцюють.
Звісно, багато що втрачено
з попередніх років, проте ще
можна зустріти в селах людей, які пам’ятають або самі
складають обрядові пісні. Одним 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 здивувався, коли приїхав у сусіднє
село і почув свою пісню!
На фольклорній практиці,
серед виконавців та носіїв
фольк лору, переконуєшся:
народна пісня – це дійсно крила, що підносять нас над буденністю.
Ю. РЕЗНІЧЕНКО,
студентка гр. УУ-12-1.

ДО 95-річчя ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
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
КОЧЕРГІНА Галина Яківна, біолог І категорії кафедри фізіології та інтродукції рослин;
СКЛЯР Тетяна Володимирівна, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології;
ЩЕРБІНА Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторії кафедри біохімії та біофізики;
БЕЗУГЛИЙ Віталій Вікторович, доцент кафедри фізичної та економічної географії;
МАНЮК Володимир Васильович, доцент
кафедри геології та гідроогеології;
ОСАДЧА Лілія Іванівна, доцент кафедри
гідрометеорології та геоекології;
БОЙКО Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри соціології;
ПЕРФІЛЬЄВА Анастасія Олександрівна,
доцент кафедри міжнародних відносин;
ПІСНА Юлія Володимирівна, доцент кафедри соціальної роботи;
ТОКОВЕНКО Олександр Сергійович, декан
факультету суспільних наук і міжнародних
відносин;
ПАТЕРИЛО Ірина Володимирівна, доцент
кафедри цивільного, трудового та господарського права;

ЧУКАЄВА Вероніка Олександрівна, доцент
кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління;
АНТИПЕНКО Ганна Сергіївна, завідувач
навчальної архівно-музейної лабораторії кафедри історії України;
ДЯЧЕНКО Ольга Володимирівна, доцент
кафедри всесвітньої історії;
ГОНЧАРЕНКО Елла Петрівна, завідувач
кафедри іноземних мов для гуманітарних
спеціальностей;
ПАВЛЕНКО Вікторія Вадимівна, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей;
ПЕРИЧЕНКО Ірина Борисівна, доцент кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки
іноземців;
ПИСАРЕНКО Наталія Дмитрівна, доцент
кафедри романської філології;
ПОТУРАЄВА Людмила Валентинівна, доцент кафедри іноземних мов для соціальноекономічних спеціальностей;
РУТКО Тамара Петрівна, старший лаборант кафедри української літератури;
СВІТЛІЧНА Олена Миколаївна, завідувач
кафедри образотворчого мистецтва;

ШАФ Ольга Вольтівна, доцент кафедри
української літератури;
ІВАНОВ Роман В’ячеславович, доцент кафедри економічної кібернетики;
К АСЯН Сергій Яков ич, доцент к афедри
маркетингу;
ЛИСА Олена Володимирівна, доцент кафедри фінансів;
НІКОЛАЄВ Тарас Григорович, старший викладач кафедри економічної кібернетики;
БІЛІЙ Анатолій Іванович, старший викладач кафедри менеджменту та туризму;
СЕРГІЄНКО Наталія Вікторівна, завідувач
навчально-методичної лабораторії фінансового менеджменту кафедри міжнародної
економіки і світових фінансів;
СЛИВЕНКО В‘ячеслав Альбертович, в. о.
декана факультету міжнародної економіки;
МИХАЙЛОВА Алла Анатоліївна, доцент кафедри видавничої справи;
АНТОНЕНКО Анатолій Михайлович, доцент кафедри фундаментальних дисциплін;
ЯРКОВА Олена Іванівна, заступник директора курсів інтенсивного вивчення іноземних
мов;
МАНОВСЬКИЙ Павло Миколайович, старший викладач кафедри фізичного виховання
та спорту;

ТАТАРЧЕНКО Ларис а Іллівна, с тарший
викладач кафедри фізичного виховання та
спорту;
РУДКОВСЬКА Оксана Володимирівна, художній керівник Палацу студентів;
МЕЛЬНИКОВ Олександр Володимирович,
директор Палацу спорту;
ВАСИЛЬЄВА Світлана Миколаївна, завідувач бібліотечного відділу наукової бібліотеки;
ДЕМЧУК Лідія Володимирівна, бібліотекар
І категорії наукової бібліотеки;
ДЬЯЧКОВА Ніна Никифорівна, головний бібліотекар наукової бібліотеки;
КРАВЧЕНКО Григорій Костянтинович, слюсар-сантехнік наукової бібліотеки;
МАЛИШКО Галина Іванівна, головний бібліотекар наукової бібліотеки;
САМІНСЬКА Валерія Іванівна, завідувач бібліотечного відділу наукової бібліотеки;
САМОЙЛОВ Анатолій Юрійович, провідний
інженер наукової бібліотеки;
СОБОЛЬ Світлана Володимирівна, завідувач бібліотечного відділу наукової бібліотеки;
ШЕВЯКОВА Валентина Федорівна, прибиральниця наукової бібліотеки;
ШТИХНО Олена Віталіївна, завідувач бібліотечного сектору наукової бібліотеки.

ЗАХОПЛЕННЯ

ЮЛІЯ ЖУРАВЕЛЬ ГАРНО ШИЄ, ВИШИВАЄ І В’ЯЖЕ

Вишита картина.

Юлія ЖУРАВЕЛЬ вишиває.
Захопленням іменного стипендіата
геолого-географічного факультету Юлії
Журавель є не тільки географія (майбутня спеціальність), а й рукоділля.

МОЛОДЦІ
І ОРГАНІЗ АТОРИ,
І УЧАС НИКИ!
У парку імені Юрія Гагаріна відбулися
міжфакультетські велоперегони. Їх проводили на десятикілометровому маршруті
гандикапом, тобто через кожні десять секунд стартував новий учасник.
Організатор велоперегонів і їх ідейний натхненник, член спортивного комітету ради
студентів університету Дмитро Кулік (факультет фізики, електроніки та комп’ютерних
технологій) і Владислав Машкін (факультет
систем та засобів масової комунікації) посіли на велогонці третє місце, Станіслав Пивовар (фак ультет фізики, електроніки та
комп’ютерних систем) – друге, Євген Позивай
(факультет міжнародної економіки) – перше.
Серед дівчат переможцями стали Юлія ЛиРОЗВАЖАЛЬНОГУМОРИСТИЧНЕ ШОУ

Напередодні Дня закоханих у
Палаці студентів відбулося розважально-гумористичне шоу.
Дві години жартів і веселих конкурсів. Учасники двох команд (по вісім хлопців і дівчат з різних курсів та
факультетів) намагалися якнайправильніше відповісти на запитання

Серветки.

Дівчина вишиває хрестиком, в’яже
крючком, шиє. Вишивати і в’язати навчила бабуся, а шити – мама, професіонал у своїй справі: моделі одягу, які

ВЕЛОПЕРЕГОНИ

Вишиті квіти.

Юлія ЖУРАВЕЛЬ у кофті, зв’язаній
своїми руками.

В’язані квіти.

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

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

АЛЬПІНІЗМ

мар – друге місце та Анастасія Богдан – перше (обидві з факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства).
Восени рада студентів планує організувати
разом із Палацом спорту такі ж змагання, але
масштабніші – міжвузівські.

ВІДКРИТИЙ ШАХОВИЙ ТУРНІР:
ХТО НАЙСИЛЬНІШИЙ?

КОМАНДА ДНУ
зайняла перше місце. А в особистій першості студентка історичного факультету, кандидат у майстри спорту Маріца Цирульник
– на третьому місці.
У турнірі взяли участь кращі шахісти Дніпропетровська!

ВОЛЕЙБОЛ

ВИГРАЛИ МИ!
Збірна викладачів ДНУ імені Олеся Гончара здобула перше місце у спартакіаді
області з волейболу.
Наші гравці обіграли у своїй підгрупі команди Дніпродзержинська і господарів турніру –
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, а в фіналі – команду Дніпропетровської національної металургійної
академії, яку очолює чемпіон Всесвітніх ігор
ветеранів спорту 2013 року в Турині С. Гарянов. Вирішальна зустріч у фіналі закінчилася
перевагою всього в одне очко, яке у найвідповідальніший момент приніс аспірант фізикотехнічного факультету Ігор Дерев’янко.

про смаки й поведінку представників протилежної статі, які навчаються в рідному університеті, готували
вареники, співали при ввімкнених
навушниках, показували пантоміму
й дефіле, на швидкість збирали в
залі необхідну кількість загаданих
ведучими речей, імпровізували танцювальні 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).

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

СПАРТАКІАДА ГУРТОЖИТКІВ:
ХТО НАЙАКТИВНІШИЙ?

ГУРТОЖИТОК №5
На скелі – аспірантка факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Тетяна КАСЬЯНЕНКО.
Дніпропетровські альпіністи їздили на
весняні збори у Крим. Були в Судаку.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ:
загублену залікову книжку №053615, видану Дніпропетровським національним
університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Дворяшина
Дениса Сергійовича,
загублений студентський
квиток НР №09735508, виданий Дніпропетровським
національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Співак Тетяни Олександрівни,

загублений студентський
квиток НР №09091752, виданий Дніпропетровським національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Борисенко Лідії Сергіївни,
загублений студентський
квиток НР №08094198, виданий Дніпропетровським
національним університетом імені Олеся Гончара
на ім’я Глазової Юлії Євгенівни,

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).

загублену залікову книжку №102820, видану Дніпропетровським національним
університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Воловицького Кирила Андрійовича,
загублену залікову книжку №102828, видану Дніпропетровським національним
університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Кабак Віталіни Віталіївни,
загублену залікову книжку №102834, видану Дніпропетровським національним

університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Мацан Олени Олександрівни,
загублену залікову книжку №102839, видану Дніпропетровським національним
університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Хмель Катерини Григорівни,
загублену залікову книжку №122940, видану Дніпропетровським національним
університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Мілованова
Іллі Олександровича.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
молодшого наукового співробітника НДЛ к вантової хр омоплазми кафедри теоретичної фізик и
факультету фізики, елек тронік и
та комп’ютерних систем (д/б теми
1-275-13) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта, закінчена аспірантура, наявність наукових праць у галузі теоретичної фізики, вільне володіння державною мовою України),
старшого наукового співробітника НДЛ оптимізації складних систем
кафедри обчислювальної матема-

тики та математичної кібернетики
факультету прикладної математики
(д/б теми 1-263-12) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта, опубліковані наукові праці в галузі математичного моделювання, обчислювальної математики, інформатики і кібернетики,
стаж роботи за спеціальністю не
менше 10 років, за наявністю наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук – без пред’явлення
вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою України),

завідувача НДЛ теоретичних та
прикладних проблем хімії кафедри
фізичної та неорганічної хімії хімічного факультету (д/б теми 1-255-12)
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю «електрохімія», досвід наукової роботи
не менше 5 років, наявність друкованих наукових праць, вільне володіння державною мовою України),
завідувача кафедри комп’ютерних
технологій – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, вчене звання професора, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 10 років,
вільне володіння державною мовою
України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня від дня 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 (докт о р а) н а у к , я к щ о є в и м о г о ю (з
пред’явленням оригіналу док умента), 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.
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