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Більше п’яти тисяч молодих людей стали студентами нашого університету. вони навчатимуться на бакалаврів, спеціалістів або магістрів.

НАШІЙ  ГАЗЕТІ  ВИПОВНИЛОСЯ  80  РОКІВ  
Вітаємо газету і читачів із цим ювілеєм! Спасибі добрим людям, які у 1934 році заснували друковане видання і заклали його кращі традиції. Сьогодні ми їх 

утверджуємо і примножуємо. Спасибі  університету – ректорату, активним студентам, викладачам і співробітникам – усім, хто упродовж останніх трьох десяти-
літь на громадських засадах активно допомагає мені робити нашу газету змістовною і красивою.

Т. СОБКА, редактор газети «Дніпропетровський університет».

l СОЦІОЛОГІЧНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ
Влітку кафедра соціології провела опитування абітурі-

єнтів університету, щоб з’ясувати, чому вони обрали ДНУ 
імені Олеся Гончара.
Серед мотивів вступу до університету абітурієнти-2014 

найчастіше називали такі, як: можливість стати кваліфікова-
ним фахівцем; прагнення стати  культурною, освіченою лю-
диною; здобути якісну освіту. Тобто пріоритетними мотивами 
вступу саме до нашого університету є такі, що відображають 
сутність вищого начального закладу: його професійну й  куль-
турно-освітню спрямованість. При цьому останні два мотиви 
найбільше притаманні юнакам і дівчатам, які закінчили спеці-

алізовану школу, гімназію або ліцей. Серед значимих мотивів 
вступу абітурієнти називали також престижність навчання в 
вищому навчальному закладі, який має статус національного.
Відповідаючи на запитання, що вплинуло на вибір ДНУ 

імені Олеся Гончара, абітурієнти назвали такі чинники: тут 
можна отримати професію, яка мені подобається; висока 
репутація, престиж університету; тут висока якість освіти; 
тут кваліфіковані викладачі; тут цікаво вчитися (цей чинник 
особливо привабливим є для дівчат). Тобто основні чинники 
вибору абітурієнтами нашого університету пов’язані з харак-
теристиками ДНУ як провідного навчально-наукового центру 
регіону. Крім цього, хлопців Дніпропетровська приваблює те, 
що у ДНУ легко вчитися і можна здобути високооплачувану 

професію, а дівчат – те, що після закінчення  університету 
можна продовжити навчання а аспірантурі або за кордоном; 
випускників спеціалізованих шкіл, гімназій і ліцеїв влашто-
вує доступна плата за навчання; мешканцям Дніпропетров-
ська імпонує те, що до ДНУ неважко вступити, мешканцям 
інших міст подобається, що після нашого університету легко 
знайти роботу.
Загальні результати дослідження свідчать, що цьогорічні 

наші першокурсники орієнтовані на доволі прагматичні цілі, 
молоді люди мають надію, що навчання саме в нашому уні-
верситеті сприятиме досягненню очікуваного результату. 

В. КРИВОШЕЇН, 
завідувач кафедри соціології.

На засідання ректорату завітали 
почесні гості, які є нашими дороги-
ми друзями, – працівники конструк-
торського бюро «Південне». 
Головний інженер-перший заступник 

Генерального директора М. А. Бондар 
сказав, що школа ДНУ з підготовки фа-
хівців у галузі ракетно-космічної техні-
ки сьогодні широко відома у світі. Про-
тягом багатьох десятиліть ми спільно 
проводили унікальні науково-технічні 
дослідження, впроваджували у ви-
робництво нову техніку. Це дозволило 
розробити унікальні ракетно-космічні 
комплекси й літальні апарати. За шіст-
десят років КБ «Південне» створило 
чотири покоління ракетно-космічної 
техніки, сім типів носіїв; здійснено ти-
сячу успішних стартів ракет-носіїв. Ба-
гато розробок можна сміливо назвати 

неповторними шедеврами ракетно-
космічного мистецтва.

«Сьогодні п’ятитисячний колектив 
КБ на 37% складається з молодих спів-
робітників, більшість яких – випускники 
ДНУ, – сказав М. А. Бондар. – Тому маю 
за честь від імені керівництва КБ «Пів-
денне» нагородити вчених університе-
ту за вагомий внесок у розвиток ракет-
но-космічної техніки».
Михайло Анатолійович вручив ди-

плом академіка Міжнародної академії 
астронавтики та почесний знак «КБ 
«Південне» «За створення ракетно-
космічної техніки» ректорові, проф. 
М. В. Полякову, а ювілейні медалі «60 
років КБ «Південне» – першому про-
ректору О. О. Кочубею, декану О. М. 
Петренку, проректору з наукової робо-
ти В. І. Карплюку, завідувачу кафедри 

технології виробництва Є. О. Джуру та 
завідувачу кафедри робототехнічних 
систем Ю. Д. Шептуну.
Ректор, проф. М. В. Поляков подяку-

вав за ремонт та оснащення на фізико-
технічному факультеті іменної аудито-
рії КБ «Південне». «Наше завдання, –
підкреслив Микола Вікторович, – готу-
вати таких висококваліфікованих фа-
хівців, які згодом стануть славою кон-
структорського бюро й університету».

(За інформацією на сайті 
ДНУ імені Олеся Гончара).

НА ЗНІМКУ: головний інженер-пер-
ший заступник Генерального директо-
ра КБ «Південне» М. А. БОНДАР вру-
чає ректору ДНУ імені Олеся Гончара, 
проф. М. В. ПОЛЯКОВУ почесний знак 
КБ «Південне» «За створення ракетно-
космічної техніки» та диплом академіка.

ДНУ  ІМЕНІ  О.  ГОНЧАРА  І  КБ  «ПІВДЕННЕ:

НАС  ЄДНАЄ  БАГАТОРІЧНА  СПІВПРАЦЯ
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«ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ»
На четвертому поверсі першого корпусу  

відкрито пам’ятний знак загиблим вихо-
ванцям університету в АТО.

 Ось вони дивляться на нас із фотопортре-
тів: асистент кафедри політології Павло Лев-
чук, випускник механіко-математичного фа-
культету Володимир Градиський, випускники 

юридичного факультету Денис Гаврюшин та 
Олексій Тищик. Павло загинув у літаку ІЛ-76, 
збитому над Луганськом, Володимир – заги-
нув під Шахтарськом, Денис – під Жданівкою, 
Олексій загинув, захищаючи Донецький ае-
ропорт.
Церемонію вшанування пам’яті патріотів 

відкрив ректор, проф. М. В. Поляков. Він  роз-
повів про наших чотирьох вояків і посмертно 
нагородив їх найвищою відзнакою нашого 
університету – почесною медаллю «За ві-
рну службу ДНУ». Медалі Микола Вікторович 
вручив найближчим родичам героїв, а брату 
Павла Левчука, Сергію, крім медалі, ректор 

вручив ще й диплом кандидата політичних 
наук, який Павло не встиг отримати: за кілька 
днів після блискучого захисту дисертації він 
загинув. 
Слово сказали університетські наставники, 

учасники АТО, родичі загиблих. Студенти по-
клали біля пам’ятного знака «Герої не вмира-
ють» квіти, які засвідчили сердечну шану за-
хисникам України.

(За інформацією на сайті 
ДНУ імені Олеся Гончара).

У  ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА  ВІДКРИТО  ПАМ’ЯТНИЙ  ЗНАК
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ЛИСТИ  СТУДЕНТІВ  УНІВЕРСИТЕТУ  ВОЇНАМ  НА  ДОНБАС
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ЯКЩО  НАВКОЛО  ОДНІ  ОКОПИ,  ПОСТРІЛИ  І  СМЕРТЬ,  ТО  ДУЖЕ  ХОЧЕТЬСЯ  ЗНАТИ,  ЩО  ПРО  ТЕБЕ  ХТОСЬ  ХВИЛЮЄТЬСЯ  І  ЧЕКАЄ… 

Студенти факультету психології і фа-
культету української й іноземної філоло-
гії та мистецтвознавства написали лис-
ти українським солдатам, які зараз боро-
нять нашу землю на сході країни. Загалом 
вийшло до півтори сотні листів героям 
України!
Тексти студенти написали старанно, калігра-

фічно. Аркуші акуратно згорнули у трикутнич-

ки-конвертики, так, як це робили у Велику 
Вітчизняну війну. Хто хотів – вкладав у кон-
вертик своє фото. Адресували братові, бать-
кові чи просто невідомому воїну: «Захиснику 
Вітчизни», «Моєму герою» або Богданові, Ар-
темові, Іллі, Максимові… 
Хлопці пообіцяли солдатам прийти на під-

могу, а дівчата з відкритим серцем написали 
про свої емоції, переживання – вони ще не-

щодавно вважали, що в нас дефіцит справ-
жніх чоловіків, а виявилося, що їх чимало, 
і всі вони зараз на передовій, у камуфляжі, 
під кулями. Вони – герої, бо не ховалися 
від військкомату, а пішли відстоювати рідну 
землю. Кожен із них – найкращий, а ті, що 
розважаються і вдають, що війна їх не сто-
сується, для українських дівчат перестали 
існувати. 

Студенти університету дуже хочуть зроби-
ти для воїнів щось таке, щоб ті знали, що 
народ їх любить і підтримує: «Листи – це, 
звичайно, мізер порівняно з тим, що ви ро-
бите для нас, але ми хочемо, щоб хоча б на 
секундочку на ваших обличчях з’явилися по-
смішки». А ще дівчата дуже просять солда-
тів: «Поверніться живими!».
Листи на Донбас передали волонтерами.

Герою. 
Повертайся живим!

Я знаю, де і в яких умо-
вах ти зараз перебува-
єш. Ти там, де мій дім, ти 
там, де немає спокою.
Я була змушена виїхати 

з Донецька, але я щиро ві-
рю, що ти, сміливий воїн, 
повернеш мій дім, визво-
лиш моє місто від зла, 
смерті та страху.
Де б ти не був, я знаю, 

що ти несеш із собою 
мир та любов. Тобі зараз, 
як нікому, потрібна під-
тримка. А ти потрібен 
мені. Потрібен усім нам, 
хто любить Україну й че-
кає на мир, чекає на по-
вернення додому.
Бажаю тобі хороброс-

ті, віри у перемогу та 
довгого життя, життя, 
яке ти в ідстоюєш для 
нас.
Сподіваюся на зустріч 

із тобою.
Юлія.

Моєму герою!
Слава Україні!!!

Ми на тебе чекаємо.

Привіт, Мій Герою!
Кожного дня я прокидаюся 

з думками про тебе. Дякую 
тобі за мирне небо над го-
ловою. За цей рік я зрозуміла 
про війну набагато більше, 
ніж за все своє життя. На-
ступають холодні часи, і я 
молюся Богу, щоб усе влад-
налося. 
Пишаюся тим, що я укра-

їнка і що моя країна виховала 
таких мужніх хлопців, як ти. 
Тебе чекає вся Україна, я те-
бе чекаю і вірю, що настане 
той день, коли ми зустріне-
мося. Повертайся скоріше. 
Повертайтеся, хлопці, всі 

живими, а то дівчатам ні за 
кого заміж виходити.
Жду відповідь.

Дніпропетровський 
національ ний університет 
імені Олеся Гончара. Група 

УК-14-1. Сичова Ольга.

Ми тебе любимо і чекаємо!
Андреєву Олександру від любимої донечки

Дорогий і любимий таточку (Андреєв Олександр, 
Дніпропетровськ)!
Сподіваюсь, ти читаєш цього листа. Я так давно 

не бачила тебе, не говорила з тобою, і дуже за тобою 
скучила.
У нас у Дніпропетровську все добре. Мирне небо 

над головою, погода просто відмінна, багато веселих 
і радісних днів.
Я вступила до національного університету на 

японську філологію і мені дуже хотілось би, щоб цю 
радість ти розділив зі мною.
Так багато часу минуло відтоді, як ти поїхав. Я, 

мама і маленька Маргаритка дуже за тобою скучили.
Пишу тобі зі сльозами на очах, тому що так уже 

ж не терпиться тебе обняти і поцілувати твої до 
болю рідні мені руки.
Якщо ти читаєш цього листа, то знай – ми тебе 

дуже любимо і чекаємо.
Ти – найкращий.

Твоя любима донечка Віка.
9 063 20 35 568.

Я не знаю тебе, але мені відомо, що ти 
робиш. Ти всіма силами намагаєшся вряту-
вати нашу країну, нашу землю, нас. Як би 
складно та важко не було, пам’ятай – в те-
бе вірить нація. Тисячі людей вірять у те, що 
ти здатен захистити їх. Ти і тільки ти. Не 
сприймай це, як тягар. Ми допомагаємо всім, 
що в нас є.
Ти – герой. Героєм став, коли ще тільки 

прийшов у військовий комісаріат, коли поїхав 
захищати нас від ворога. Від сильного воро-
га. Але наша історія не раз доводила: якими 
б сильними не були вороги, наші козаки за-
вжди були вправніші й сильніші. Бо для ворога 
це лише земля, просто шмат поверхні нашої 
планети, а для нас це дім, це наша Батьків-
щина. Ось чому вороги ніколи не переможуть.
Але найголовніше – залишайся живим і здо-

ровим. Тому що ти потрібен своїй країні. Не-
хай помирає ворог, а ти повертайся додому!
Я хворію на серйозну хворобу легень. Але я 

кожен день плаваю в басейні і бігаю зранку і 
ввечері. Одужаю і обов’язково прийду тобі на 
підмогу.
Слава Україні!
По-чоловічому тебе обнімаю.

Марк.

Любому Захиснику!
З думкою про тебе.

Хто б ти не був, здрастуй!
Пишу тобі і перед очима той захід сонця, що бачиш ти. Ма-

буть, особливо гарний краєвид відкривається в часи спокою.
Я не знаю тебе, але вже ось із цієї миті я тебе люблю. Над на-

шими головами мирне небо, дякую тобі. Дякую тобі за  те, що 
прокидаюся кожного ранку і не боюся, що цей ранок, цей день мо-
же стати останнім. Тільки завдяки тобі ми всі живі.
Дякую за спів пташок, за шепіт трав і шелест осіннього лис-

тя: саме тепер починаєш цінувати кожну мить.
Цього року я вступила до Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара на факультет української й 
іноземної філології та мистецтвознавства. Моя мрія збулася. 
Ти – той, хто пожертвував своїми мріями, своїм спокоєм заради 
мрій мільйонів.
Зараз я посміхаюся, бо перед моїми очима постаєш ти – справ-

жній герой, борець за волю, за світле майбутнє всієї країни. Про-
шу тебе, повертайся живим. Думками з тобою, з вірою у вашу 
перемогу. Повертайся… Чекаю на тебе, мій промінь вранішньо-
го сонця. Молюсь і вірю.

Твоя Ярослава. 
Чекаю на відповідь.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара, група УК-14-1. 

За словами волонтерів, ці листи для 
хлопців-воїнів не менш необхідні, ніж 
гуманітарна допомога. Вони їм раді і 

носять їх, як талісмани. 
А ось і перша відповідь з Донбасу: 

«Привіт, Ярославо! Ми отримали твого  

листа і листи ваших дівчат з університе-
ту. Таких гарних і теплих слів мені ще ніх-
то не писав… Спасибі вам за підтримку, 

вона нам тут, у зоні АТО, дійсно дуже по-
трібна. Чекаємо нових листів. З повагою 
Євгеній».

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ  ЖИТТЯ
ДО  90-річчя  ВІД  ДНЯ  

НАРОДЖЕННЯ  П.  ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Всесвітньовідомий український пись-
менник другої половини ХХ – початку ХХІ 
століття, один із найерудованіших пись-
менників нашої доби, автор понад трид-
цяти унікальних художніх творів, Герой 
України Павло Загребельний – вихова-
нець нашого університету.

ЛІТЕРАТУРНІ  ЧИТАННЯ
Професор Н. Заверталюк розповіла, як у 

студентські роки Павло Загребельний ви-
їжджав на заводи, в цехи, писав нариси з 
однокурсником Пономаренком, читав свої 
перші твори в університетській літератур-
ній студії «Гарт».
На літературних читаннях, окрім уривків із 

його творів українською мовою, прозвучали 
переклади російською, китайською, татар-
ською мовами. Коли студенти-іноземці де-
кламували  письменника рідною мовою, вони 
були одягнені в українські вишиванки.
Доцент К. Корнілова повідала про особли-

вості творення образу Дніпропетровська в 
романі Павла Загребельного «Юлія, або За-
прошення до самовбивства», дніпропетров-
ська письменниця Леся Степовичка у своєму 
есе «Великий затворник» довірила свої зво-

рушливі спогади про зустріч із Павлом Архи-
повичем у Кончі Озерній, а студентка Марина 
Губко заспівала улюблену пісню письменника  
«Минає день, минає ніч». 

ІІІ  ВСЕУКРАЇНСЬКА 
НАУКОВА  КОНФЕРЕНЦІЯ 
До організації форуму «Творчість Павла 

Загребельного в контексті української та сві-
тової літератури», крім кафедри української 
літератури ДНУ імені Олеся Гончара, долучи-
лися Інститут літератури імені Т. Шевченка 
НАН України та Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Короленка.
Протягом двох днів науковці та письмен-

ники Дніпропетровська, Києва, Кіровогра-
да, Запоріжжя, Луганська, Львова, Полтави, 
Кам’янець-Подільського та Тбілісі обмінюва-
лися досвідом сучасного прочитання й осмис-
лення романів класика літератури в контексті 
новітніх інтерпретативних методик. Зібрання 
привітали заступник начальника управління 
освіти і науки Дніпропетровської міської ради 
В. Горячев та голова обласної Спілки пись-
менників В. Луценко. В. Горячев, сказав, що 
такі конференції проходять, зокрема, ще й з 
тією метою, щоб навчитися створювати вза-
ємовідносини, які описані у творах патріарха 
української літератури. 

Учасники конференції, гості, студенти пе-
реглянули університетський документаль-
ний фільм про П. Загребельного «Далекий, 
мов зоря, близький, як промінь сонця» та 
виставу студентського театру «Відлуння» 
«Роксолана» за однойменним твором Павла 
Архиповича.

 
ДО  ДНЯ  ХУДОЖНИКА

ВИСТАВКА  КАРТИН
Протягом двох місяців діяла в Палаці 

студентів виставка сорока картин члена 
Спілки художників Е. Г. Семешка, присвя-
чена його пам’яті.
Випускник нашого фізтеху, а потім – худож-

ньо-графічного факультету Південноукраїн-
ського національного педагогічного універ-
ситету імені К. Д. Ушинського Е. Г. Семешко 
так по порядку і працював за придбаними 
спеціальностями: спочатку в КБ «Південне» 
та Інституті геотехнічної механіки АН України, 
а потім на викладацькій роботі на кафедрі об-
разотворчого мистецтва та дизайну універ-
ситету. Як завідувач цієї кафедри розробив 
навчальні програми з предметів «Рисунок», 
«Живопис» та спецкурс «Композиція»; під йо-
го керівництвом успішно пройшли акредита-
ції спеціальностей «Образотворче та декора-
тивно-прикладне мистецтво», «Дизайн».
Едуард Григорович – зачинатель відкрит-

тя у двох залах Палацу студентів «Проспек-

ту мистецтв», ініціатор створення портретної 
галереї ректорів ДНУ імені Олеся Гончара (у 
1-ому корпусі).
Роботи художника зберігаються у різних 

приватних колекціях в Україні, Росії, Польщі, 
Ізраїлі, Франції, Німеччині.

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

УКРАЇНСЬКИМ  СОЛДАТАМ 

НА  ТЕПЛИЙ  ОДЯГ
Більше 38 тисяч гривень зібрали і пере-

рахували на Благодійний фонд «Рубікон 
Дніпро» студенти і співробітники Дніпро-
петровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
Голова цього благодійного фонду А. Ф. 

Прокоф’єв надав ректору, проф. М. В. Поля-
кову детальний звіт, куди використано кошти: 
придбано костюми камуфляжні, берці, ба-
лаклави, термобізизну та термошкарпетки і 
передано у 39-ий батальйон територіальної 
оборони Дніпропетровської області. 
Від імені Збройних сил України «Рубікон 

Дніпро» надіслав педагогічному, науковому 
колективу і студентам університету Подяку 
за вагомий внесок у забезпечення україн-
ських солдатів теплими речами.

Т. ТОМІНА.
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Уже перший вихід учасниць конкурсу 
«Міс Університет» вразив глядачів: дівча-
та дуже вродливі й у гарних сукнях. 
А коли дівчата презентували себе, розка-

зали про свої мрії, відповіли на нелегкі запи-
тання ведучих, вони ще раз довели, що гідні 
представляти себе на конкурсі краси, розуму 
й таланту.
Були творчі номери, танець у військовій 

формі, ще один танець на жіночність.
Кожна з дівчат отримала свою нагороду: 

«Міс Елегантність», «Міс Загадковість», «Міс 
Екстравагантність» і т. д.
Виграла конкурс і стала «Міс Універси-

тет-2014» Валерія Березняк із факультету 
міжнародної економіки. Звання першої Віце-
Міс Університет-2014 виборола Надія Григор-
чук із фізико-технічного факультету, другою 
Віце-Міс Університет-2014 стала Дар’я Бузук 
із факультету суспільних наук і міжнародних 
відносин.

А. ХУДА,
голова ради студентів 

ДНУ ім. О. Гончара.

Х  УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ  КОНКУРС  «МІС  УНІВЕРСИТЕТ»

Міс Університет-2014 
Валерія БЕРЕЗНЯК.

Перша Віце-Міс Університет-2014 
Надія ГРИГОРЧУК.

Друга Віце-Міс Університет-2014
 Дар’я БУЗУК.

´À¸¯—†ß  `¯—¯˙ ˝ß˚  ´¨ˆ—À¸À!

ЩО  ТРЕБА  ЗНАТИ  ПРО  АГРЕСІЮ
Так чи інакше, кожна людина у 

своєму житті стикається з агре-
сією. Із чиєюсь чи власною від-
носно інших. Звідки береться 
агресія? Яка її природа? Як пра-
вильно вести себе з агресивни-
ми людьми?

ПОЧИНАЄТЬСЯ ВСЕ 
З ДИТИНСТВА 

Більшість матерів не дивуються, 
якщо малюк брикається, б’ється, 
кусається, виявляє імпульсивні на-
пади впертості, спалахи злості чи 
гніву, які супроводжуються криком, 
гучним плачем, бійкою. І хоч такі 
реакції дитини неприємні і не за-
охочуються, але й не вважаються 
ненормальними.
Проявляючи агресію, малеча 

точно не реалізує злий план на-
шкодити. Причиною такої поведін-
ки є блокування ї ї бажань, потреб і 
наміченої програми дій, тому дити-
на переживає стан дискомфорту і 
безпорадності.

ДВІ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ АГРЕСІЇ
Перша – функція стійкого само-

захисту. Її називають недеструк-
тивна агресивність. Вона спрямо-
вана на досягнення поставлених 

цілей. Така форма поведінки обу-
мовлена вродженими механізмами 
і служить для адаптації до навко-
лишнього світу. Вона необхідна для 
виживання й досягнення успіху і мо-
же трансформуватися в соціально 
прийнятні якості і способи поведін-
ки: здорову наполегливість, зусил-
ля в досягненні мети, концентру-
вання, зосередження енергії для 
досягнення бажаного результату. 
Друга,  ворожа деструктивна 

форма агресії, – злобність до тих, 
хто навколо. Вона приносить шко-
ду, збитки, біль. Справа в тому, що 
ненависть, злість, бажання пом-
ститися теж можуть бути захисною 
формою поведінки, але, на відміну 
від першої функції, ця є результа-
том особистісних проблем, які ви-
никають і активізуються, коли нако-
пичуються сильні негативні, непри-
ємні переживання (біль, дистреси, 
подавленість, приниження, нехту-
вання та ін.). Надмірний і непо-
доланний біль, стрес викликають 
бажання ліквідувати або уникнути 
болю (фізичного чи психологічно-
го). Таким чином, деструктивна во-
рожість виникає як потреба само-
утвердитися і контролювати життє-
ву ситуацію.

«Природний» агресивний по-
тенціал з віком не щезає. Просто  
багато хто вчиться регулювати 
своїми агресивними імпульса-
ми, управляти ними, стримувати, 
спрямовувати в інші види діяль-
ності, знімати емоційне й нервове 
напруження, адаптуючись до ви-
мог суспільства. Інші залишають-
ся надто агресивними, але вчать-
ся проявляти агресію більш тонко: 
через словесні образи, приховану 
нещирість, завуальовані вимоги й 
інші тактичні прийоми. Треті нічо-
му не вчаться і проявляють свої 
агресивні імпульси в фізичному 
насильстві.
Сьогодні виділяють такі види 

агресії, які мають різні підстави: 
фактична – вербальна; активна – 
пасивна; пряма – непряма; добро-
якісна (недеструктивна) – злоякіс-
на (деструктивна).

ЩО Є ПРИЧИНОЮ 
АГРЕСИВНОСТІ? 

По -перше,  властивості  цен -
тральної нервової системи (не-
врівноваженість нервових проце-
сів, тобто перевага процесів збу-
дження над гальмуванням), при-
родні властивості темпераменту 

(збуджуваність, сила емоцій). Го-
ловною особливістю збуджуваної 
особистості є імпульсивність, а 
отже, манера спілкування і пове-
дінки такої  людини значною мірою 
обумовлена не логікою, не  раціо-
нальним оцінюванням своїх вчин-
ків, а імпульсом, потягом, інстинк-
том або неконтрольованими спо-
нуканнями. У соціальній взаємодії, 
у  спілкуванні ці  люди виявляють 
вкрай низьку терпимість. 
По-друге, агресія може бути ви-

кликана необхідністю захищати 
себе або задовольнити свої потре-
би в ситуації, де особа не бачить 
іншого виходу, крім бійки або сло-
весних погроз. 
По-третє, для декого утверджен-

ня себе в очах інших за допомогою 
кулак ів є свідомою лінією пове-
дінки, яка відображає їхні життєві 
принципи, світогляд.

ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
АГРЕСІЇ

Передусім, навчіться розпізна-
вати всі види агресивної поведінки 
як з боку інших, так і зі свого боку.
Наступний крок – необхідно пе-

рестати підкріплювати агресивні 
прояви інших. Звертаючи увагу на 

×Łæòå  Œîıàííÿ
Присвячується коханню 

Олени Теліги та Михайла Теліги.

Уже холодні стали ночі,
І серцю стало холодніш.
Я в натовпі шукаю твої очі,
Я серцем кличу, але ти мовчиш.

Душа моя давно живе без мене,
Вона порад пустих не чує,
Як хоче, то летить до тебе,
А я сама собі існую.
Я намалюю в тебе на вікні
Морозом раннім все своє кохання,
Життя своє дарую я тобі,
І виконаю всі твої бажання.
Ти Янгол мій, а у твоїх руках

Я подихи твої рахую.
Я сонце бачу у твоїх очах,
У всіх мелодіях тебе я чую.
Твій дотик – все моє життя,
Тебе, неначе диво, я чекаю,
Кричати хочу: – Я твоя! Твоя!
І ще гучніше: – Я ТЕБЕ КОХАЮ!

О. ПІДГУРСЬКА, 
студентка гр. УУ-10-2.

`óäüòå æ÷àæòºŁâß!
Просто в высь стремясь,
К вершинам гор и славе,
Мы забываем о самом главном на земле:
О простом человеческом счастье
И о искренней любви.
Надо делать выбор,
Ведь в этой жизни все закономерно:
Кому главнее – слава и богатство,
А кому – Любовь и радость жизни.
Просто в высь стремясь,
К вершинам гор и к славе,

Мы забываем о самом главном на земле:
Быть счастливыми, 
А это значит –
Быть любимыми и любить…

˚îıàØòå  ‡  ºþÆ‡òü
Можливо, вірші мої і сповнені смутку і розлуки,
Та все ж не може світ без цього існувати,
Бо він такий, як є, і іншим вже не буде.
Тому кохайте тут і зараз, не дивлячись 

на інших.
Кохайте і любіть і будьте ви коханими,

Бо лиш у цьому сенс всього життя.
Бо без кохання ми не можемо творить,
Бо без кохання ми не здатні на божевілля
І ми не відчуваєм смак життя,
Хоч іноді солоний, проте – солодкий.
Якщо кохати, то всім серцем і душею…

ˇ‡äåì  ó  ŒðàØ  Ùàæòÿ
Підем в далекий край,
В край мрій і забаганок,
Де всі щасливі й безтурботні,
Де лиш кохання є,

Де ласка і добро,
Де ми удвох назавжди,
Де світ інакший, світлий.
Підем у край далекий,
Де ми – щасливі і незалежні,
Де і повітря щире, чисте,
Де завжди панує правда,
Де в пошані віра й вірність,
Де ми удвох завжди.
Підем у край Щастя
І все забудемо зло,
І ненависть залишимо ми позаду,
І лиш кохати будемо світ…

М. СОКОЛ,
 студентка гр. СЦ-11-1.

ПОЕТИЧНИМ  РЯДКОМ
Оксана Підгурська почала писати вірші, відко-
ли вступила на факультет української й інозем-
ної філології та мистецтвознавства.  Публіку-
валася в журналі «Крила», газеті «Відомості». 
Взяла участь в обласному турі Всеукраїнсько-
го літературно-мистецького конкурсу «Щоб да-
лі йти дорогою одною», присвяченому поетесі 
Олені Телізі, де в номінації «Творча молодь» з 
авторською поезією посіла друге місце.

Як тільки людина отримує мож-
ливість користуватися Інтерне-
том, то поступово все сильніше й 
сильніше поглинається його «ве-
ликим павутинням». Там шука-
ють інформацію, бавляться ігра-
ми, обмінюються фото та, звісно 
ж, знайомляться із протилежною 
статтю.
Здається закономірним, що Ін-

тернет проник і в таку галузь люд-
ських взаємин, як особиста сим-
пат ія  і  кохання .  Безліч  сайт ів 

знайомств пропонують будь-якому 
охочому знайти собі партнера для 
спілкування і зав’язати стосунки. 
Якими ж є позитивна й негативна 
сторони цієї «медалі»? 
Розпочнемо з позитивної. Ви самі 

обираєте собі співбесідника. Адже 
на цьому збудований ландшафт 
цих сайтів – велика кількість кан-
дидатів «на всі смаки». Сидячи біля 
комп’ютера, у вас є змога зважити 
всі свої дії до майбутнього суб’єкта 
взаємин. Що стосується почуттів, 

то Інтернетне спілкування може ви-
кликати їх не менші, ніж стосунки 
у реальності. Люди чекають вірту-
альні зустрічі годинами і днями.
Але негативна сторона є біль-

шою. Спілкуючись за допомогою 
Інтернету, ми не бачимо співроз-
мовника, а фотографія з його сто-
рінки може не точно передавати 
його зовнішність або навіть бути 
чужою. Найчастіше люди видають 
себе не за тих, ким вони є. І коли 
настає день реальної зустрічі – 

з’являється жорстоке розчаруван-
ня; воно тим жорстокіше, чим силь-
ніше прив’язуються до вигаданого 
образу. Також ваш «вибір» може пе-
ребувати за тисячі кілометрів. І то-
ді зустріч дуже проблематична. До 
негативного додається ще один мі-
нус – психічні розлади: відсутність 
Інтернету та так званих листів по-
роджують страшенний стрес. За що 
боролися – те й маємо.
Усе буває у світі. Хтось, мабуть, 

знаходить щастя в мережі, а хтось – 

і ні. Але краще – живіть реальністю. 
Постукайте у ті ж сусідські двері, 
зайдіть, наприклад, за цукром. По-
дивіться один на одного «свіжими» 
очима, а не крізь «рожеві окуляри». 
І, можливо, вас відвідає справжня 
любов. 
Тож добре подумайте! Усього 

найкращого вам, користувачі Інтер-
нету!

В. СОКОЛЕНКО, 
студентка факультету систем 
та засобів масової комунікації.

ТЕМА  ДЛЯ  РОЗДУМІВ
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КОНСУЛЬТАЦІЯ  ПСИХОЛОГА
агресію і борючись із нею, ви грає-
те у гру, задану агресором. Уникай-
те активного покарання, якщо ви 
не впевнені, що у вас більше сил. 
Придушуючи агресію, ви тільки на-
гнітаєте ще більший потенціал ї ї 
прояву.
Вчіться неагресивним формам 

поведінки і конструктивним спосо-
бам вирішення протиріч. 
Пам’ятайте, що заборона (чого-

небудь) і підвищення голосу – най-
більш неефективні способи подо-
лання агресивності. Лише зрозу-
мівши причини агресивної поведін-
ки і знявши їх, ви можете сподіва-
тися, що й агресивність опонента 
буде знята. 
Дайте можливість людині виплес-

нути свою агресію, змістіть ї ї на інші 
об’єкти – і ви побачите, як агре-
сивність у цей момент знизиться. 
Подавайте особистий приклад 

ефективної поведінки.
А найбільш позитивно впливає 

на кожну людину і, звичайно ж, по-
переджає будь-яку агресію – лю-
бов: коли людина відчуває, що ї ї 
люблять, цінять і сприймають та-
кою, якою вона є. Даруйте це по-
чуття один одному – і ви відчуєте 
від цього користь.

А. ДЕНИСЕНКО,
 психолог соціально-
психологічної служби.
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Йде передплата на періодичні 
друковані видання на 2015 рік.
Передплата на газету «Дні-

пропетровський університет» 
приймається в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, операційних 
залах поштамтів, центрів пошто-
вого зв’язку на півріччя, квар-
тал або помісячно. Прийман-
ня передплати здійснюється до 
25 числа попереднього перед-
платному місяця.
Передплатна вартість видан-

ня, яка складається з вартості 
послуг зв’язку на розповсюджен-
ня (приймання передплати і до-
ставку) та його видавничої вар-
тості, визначається працівником 
поштового зв’язку безпосередньо 
при оформленні передплати.
Газета «Дніпропетровський 

університет» – це цікава інфор-
мація про життя Дніпропетров-
ського національного універси-
тету імені Олеся Гончара, одного 
з найбільших вищих навчальних 
закладів регіону.
Учителі, батьки, абітурієнти 

ознайомляться зі сторінок газе-
ти з умовами навчання в ДНУ 
імені Олеся Гончара, дізнаються 
про спеціальності, які можна тут 
здобути, про науковців і викла-
дачів, які вчать студентів.
Наша газета зазначена на  6-ій 

сторінці Каталога місцевих пері-
одичних видань на 2015 рік.
Одна газета «Дніпропетров-

ський університет» на місяць з 
доставкою коштує 1,78 грн.
Телефони для довідок з питань 

передплати: 770-82-70, 770-33-62.

2015 

2015

доцента кафедри всесвітньої 
історії – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового  сту-
пеня кандидата наук за спеці-
альністю «Всесвітня історія», 
досв ід  науково -педагог ічної 
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
доцента кафедри аерогід-

ромеханіки та енергомасопере-
носу – 1 штатна одиниця (0,25 
ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата технічних наук , до -
свід проведення лекційних та 
практичних занять з основних 
курсів кафедри, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

математичного забезпечення 
електронних  обчислювальних 
машин – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(громадяни України, випус -
кники аспірантури з відповідною 
спеціальністю, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 3 
років, наявність навчально-ме-
тодичних (наукових) публікацій 
за профілем кафедри, вільне 
володіння  державною мовою 
України),
асистента кафедри приклад-

ної і комп’ютерної радіофізики – 
1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Прикладна фі-
зика», зак інчене навчання  в 
аспірантурі за спеціальністю 
01.04.07 «Фізика твердого тіла», 
вільне володіння  державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня від 
дня опублікування оголошення 
в засобах масової інформації);
професора кафедри механо-

троніки – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора технічних (фізико -ма -
тематичних) наук, вчене звання 
професора, друковані наукові 
та навчально-методичні праці, 
що використовуються в педа-
гогічній практиці за профілем 
діяльності кафедри, досвід на-
уково-педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації відповід-
ного профілю не менше 10 років, 
вільне володіння  державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня від 
дня опублікування оголошення 
в засобах масової інформації),
доцента кафедри фізичної 

та неорганічної хімії – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата хімічних наук, наукові 
праці за напрямом наукової ді-
яльності кафедри, стаж роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів від 
дня опублікування оголошення 
в засобах масової інформації),
завідувача кафедри економі-

ки та управління підприємством 
– 1 штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність вищої економічної 
освіти, наукового ступеня доктора 
економічних наук, вчене зван-
ня професора за профілем ка-
федри, стаж науково -педаго -
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 5 років, 
вільне володіння іноземною мо-
вою, вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня від 
дня опублікування оголошення 
в засобах масової інформації),
доцента кафедри політоло-

гії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня, 
наукові і навчально-методичні 
праці за профілем діяльності ка-
федри, досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації не менше 3 років, 
вільне володіння  державною 
мовою України),
доцента кафедри систем ав-

томатизованого управління – 1 
штатна одиниця (повна ставка)
наявність наукового ступеня, 

вчене звання доцента, наукові 
і навчально-методичні праці за 
профілем діяльності кафедри, 
досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акреди-
тації не менше 3 років, вільне 
володіння  державною мовою 
України),
асистента кафедри харчових 

технологій – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність ступеня магістра 
за спеціальністю, що відповідає 
профілю діяльності кафедри, 
вільне володіння  державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня від 
дня опублікування оголошення 
в засобах масової інформації),
декана факультету міжнарод-

ної економіки – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора економічних наук, вче-
не звання  професора, досвід 
науково-педагогічної та орга-
нізаторської роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 10 
років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
декана юридичного факуль-

тету – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора юридичних наук, вчене 
звання професора, досвід на-
уково-педагогічної та організа-
торської роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
декана факультету біології, 

екології та медицини – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора біологічних наук, вчене 
звання професора, досвід на-
уково-педагогічної та організа-
торської роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
викладача кафедри загальної 

та медичної психології – 1 штат-
на одиниця (0,75 ставки)

(наявність освітньо -кваліфі-
каційного рівня магістр за спеці-
альністю «психологія», закінче-
на аспірантура за спеціальністю 
19.00.01 – загальна психологія, 
історія психології, наявність нау-
кових публікацій за фахом, віль-
не володіння державною мовою 
України),
викладача кафедри історіо-

графії, джерелознавства та архі-
вознавства – 1 штатна одиниця 
(0,25 ставки)

(наявність повної вищої осві-
ти за спеціальністю «Археоло-
г ія», закінчена аспірантура за 
спеціальністю 07.00.06 – істо-
ріографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни, 
публікації у фахових виданнях 
України з історичних наук, віль-
не володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня від 
дня опублікування оголошення 
в засобах масової інформації).
На конкурс приймаються до-

кументи: заява, особовий лис-
ток з обліку кадрів, фото 3х4, 
автобіографія, копія докумен-
тів про вищу освіту (з пред’яв-
ленням  ориг іналу  док умен -
та), копія диплома кандидата 
(доктора) наук , якщо є  вимо -
гою (з пред’явленням оригіналу 
докумен та), копія атестата до-
цента (професора), якщо є ви-
могою (з пред’явленням оригіна-
лу документа), список наукових 
робіт та винаходів (завірених за 
останнім місцем роботи). 

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

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

РЕКОМЕНДУЄ  ЛІКАР

ЗАПОБІГАЙТЕ  УСКЛАДНЕННЯМ  ЦУКРОВОГО  ДІАБЕТУ!
Кількість хворих на діабет у світі 

перевищила 100 мільйонів чоловік. 
Кожні 12-15 років кількість хворих 
подвоюється. Висока смертність – 
третє місце після серцево-судинної 
патології та злоякісних утворень.
Діабетична нефропатія є провідною 

причиною інвалідності і смертності 
хворих на цукровий діабет. Небезпе-
ка цього ускладнення полягає в тому, 
що, розвиваючись досить повільно й 
поступово, діабетичне ураження нирок 
не викликає у хворого відчуття диском-
форту. І тільки  вже на вираженій стадії 
патології нирок у хворого з’являються 
скарги. Однак тоді радикально допо-
могти медицина не завжди може.
Найбільш раннім критерієм розвитку 

діабетичної нефропатії є мікроальбумі-
нурія. Під цим терміном мають на увазі 
виділення альбуміну із сечею, що пере-
вищує нормальні значення.
Цукровий діабет призводить до таких 

захворювань, як глаукома, катаракта, 
ретинопатія. Вони є провідною причи-
ною сліпоти у віці 35-75 років. Сліпота у 
хворих на цукровий діабет настає у 25 
разів частіше, ніж у загальній популяції.
Патологічні зміни на очному дні у 

більшості випадків виникають через 
5-10 років від початку захворювання. 
Важливо пам’ятати, що навіть при зна-
чних діабетичних змінах з боку очного 

дна гострота зору залишається гар-
ною. Хворий не підозрює про них, якщо 
регулярно не проходить обстеження в 
офтальмолога, або доти, доки в нього 
не відбувається незворотне погіршен-
ня зору. Тому так важливий регулярний 
плановий контроль за станом очей  на-
віть за відсутності діабетичної ретино-
патії: не рідше ніж через рік-два. 
При несподіваному зниженні гостро-

ти зору або при появі яких-небудь ін-
ших скарг на зір, обстеження повинно 
бути проведене негайно.
Синдром діабетичної стопи зустріча-

ється в різній формі у 30-90% хворих на 
цукровий діабет. Ампутації нижніх кін-
цівок здійснюються у 15 разів частіше, 
ніж у іншого населення.
Намагайтеся оглядати свої ноги що-

дня, щоб помітити можливі ушкоджен-
ня на ранній стадії. Перевіряйте, чи не-
має почервонінь у тих місцях, де взуття 
може натерти ногу, особливо, якщо ви 
носите нові черевики. Стежте за поя-
вою мозолів. Важливо повідомити ліка-
реві, якщо терпнуть ноги і особливо, як-
що ноги не розрізняють тепло і холод. 
Хворим на цукровий діабет не можна 
гріти ноги біля вогню і обігрівальних 
приладів, парити ноги, носити тісне 
взуття, ходити босоніж, курити. 
Ускладненнями можуть бути арте-

ріальна гіпертонія, ішемічна хвороба 

серця та ін. Усе це прояви атероскле-
розу, який на тлі цукрового діабету роз-
вивається значно швидше і призводить 
до більш серйозних наслідків – ін-
фарктів, інсультів. Треба, особливо у 
літньому віці, ретельно стежити за ар-
теріальним тиском і показниками жиро-
вого обміну. Якщо артеріальний тиск 
нормальний, досить вимірювати його 
при кожному відвідуванні лікаря. Якщо 
підвищений, вимірювати його треба ре-
гулярно. Систолічний (верхній) тиск не 
повинен перевищувати 140 мм рт. ст. 
Діастолічний (нижній) тиск не повинен 
перевищувати 85 мм рт. ст. 
Гарний ефект для нормалізації тиску 

може дати зниження надлишкової ваги, 
а також обмеження солі в їжі (не більше 
5 г на добу – це одна чайна ложка).
Необхідно керувати цукровим діа-

бетом, адже зневажливе ставлення до 
свого здоров’я призводить до негатив-
них наслідків.
Керувати діабетом – означає постій-

но утримувати рівень глюкози у крові 
якомога ближче до норми індивідуаль-
но підібраним лікуванням і дотримува-
тися дієти. Корисні фізичні наванта-
ження. Усі ці засоби будуть ефективни-
ми, якщо застосовувати їх щоденно.

(За інформацією міського
 Центру здоров’я).  

Ò˛—Ò  «`Ó̃ ¨˝˛×˛˚»

400 г свіжого сиру,
200 г масла,
трохи молока, какао, цу-

кор,
печиво (обов’язково ква-

дратне, для цієї кількості 
продуктів потрібно 54 шту-
ки),
свіжі ягоди або ягоди з ва-

рення (але можна й без них).

Глазур (за бажанням): 3 ст. 
ложки молока, 4 ст. ложки 
какао, 3 ст. ложки цукру.

Змішати масло і сир до 
утворення однорідної маси, 
додати за смаком цукор. Ма-
са повинна бути достатньо 
солодкою, але не занадто. 
Розділити масу на три час-
тини. В одну частину додати 
какао до отримання  бажано-
го кольору. Заварити міцний 
чай і по черзі вмочати туди 
печиво. Печиво повинно ста-
ти м’яким, але треба стежи-
ти за тим, щоб воно не роз-
мокло зовсім. Розм’якшене 
таким  способом  печиво 
укласти на заздалегідь при-

готовлену поліетиленову 
плівку (підійде простий мі-
шечок). В результаті повин-
на вийти розкладна 3х6. 
Укладене печиво змазати бі-
лою масою. Зверху покласти 
ще один шар розм’якшеного 
печива і змазати коричне-
вою масою. Зверху покласти 
останній шар печива і зма-
зати масою, що залишила-
ся. Уздовж останнього шару 
можна укласти ягоди.
Тепер найскладніша час-

тина. Оскільки печиво ле-
жить у три шари, треба із цих 

шарів зробити трикутник. 
Для цього підняти краї па-
кета і з’єднати один з одним. 
«Будиночок», що вийшов, 
поставити на холод. Через 
півгодини можна полити йо-
го шоколадною глазур’ю.
Глазур.  Змішати компо -

ненти для глазурі і довести 
до кипіння. Глазур краще 
трохи остудити, щоб вона 
залишалася рідкою. Тепер 
торт повинен постояти годи-
ни чотири на холоді. Після 
цього його можна подавати 
на стіл. 

http://www.dnu.dp.ua

