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Надзвичайно рідко вдається 
зустріти серед здобувачів ви-
щої освіти студентів, у яких би 
гармонійно поєднувалися при-
родні здібності,  працелюбство 
й наполегливість. До таких, 
безумовно, належить Марина 
Артеменко, яка навчається в 
магістратурі за спеціальністю 
«Міжнародні відносини». Ста-
ранна й наполеглива, різнобіч-
но розвинена студентка, інтере-
си якої не обмежуються лише 
спеціальністю.
Міжнародною  проблематикою 

Марина зацікавилася ще у школі: 
брала участь у численних учнів-
ських олімпіадах та конкурсах. Як 
тільки вступила на факультет сус-
пільних наук і міжнародних від-
носин, активно зайнялася науко-
вою роботою. Теоретичні знання 
та практичні навички, отримані 
при підготовці курсових робіт, ана-
літичних оглядів, допомогли сту-

дентці у 2013/2014 н. р. стати пере-
можницею Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
за напрямом «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським 
Союзом»,  два роки бути стипендіа-
том Загальноукраїнської програми 
«Zavtra.Ua»  Фонду В. Пінчука. 
Реалізуватися в ролі успішного 

фахівця-міжнародника майже не-
можливо без контактів із представ-
никами різних секторів суспільно-
го життя. Добре це усвідомлюючи, 
М. Артеменко неодноразово брала 
участь у різноманітних міжнарод-
них семінарах, програмах, зокрема 
в молодіжному обміні в м. Аукштад-
варіс (Литва), у тренінгу, організо-
ваному  Британською  радою,  у 
ІІІ Міжнародному форумі студен-
тів, аспірантів та молодих учених, 
який проводив наш університет, 
була учасницею Ялтинської євро-
пейської стратегії, – усе це сприяло 
розширенню кола її знайомств як 

із майбутніми фахівцями у сфері 
міжнародного співробітництва, так 
і з визнаними корифеями диплома-
тичної роботи. 
М. Артеменко має активну грома-

дянську позицію, не залишається 
осторонь соціально-економічних 
проблем. Отримавши певний до-
свід роботи в соціальному секторі 
під час стажування у відділі соці-
ально-економічного розвитку та 
трудових відносин  Дніпродзер -
жинської міської ради, Марина ор-
ганізувала й керувала реалізацією 
соціального проекту «Завтра для 
сиріт». Безумовно, це характеризує 
студентку, як людину, що не байду-
жа до чужого горя.
Зараз М. Артеменко працює над 

дипломною роботою. Вона планує 
продовжити навчання в аспіран-
турі.  

Т. ГРАЧЕВСЬКА,
доцент кафедри міжнародних

 відносин.

ретичної механіки ДДУ.
У 1968 році переїхав до 

Донецька. Обіймав посади 
доцента, завідувача кафед-
ри теоретичної і приклад-
ної механіки Донецького 
державного університету. 
Тоді очолювана ним кафед-
ра здобула високий автори-
тет у наукових колах.
Наполеглива праця  й 

цілеспрямованість допо -
могли Шевченку стати де-
каном математичного фа-
культету, а з лютого 1975 
року – проректором з на-
вчальної роботи.
Докторську дисертацію 

успішно захистив у 1982 
році. Став професором. І з 
1986-го по 2010-ий обіймав 
посаду ректора Донецького 
державного університету. 
Із 1996 році очолив Доне-

цький науковий центр НАН 
України та Міносвіти і на-
уки України, який за часів 
керівництва В. П. Шевчен-
ка досяг помітних успіхів. 
Це єдиний з регіональних 
наукових центрів, що отри-
мав державні сертифікати 
на здійснення не лише нау-
кової та науково-технічної, 
а й екологічної експертизи. 
За результатами експертно-
го обстеження підприємств 
Донбасу був розроблений 
комплекс заходів щодо по-
ліпшення  показників їх-
ньої діяльності. Протягом 
багатьох років в установах 
Донецького наукового цен-
тру здійснюється велика 
робота з підготовки висо-
кокваліфікованих науко-
вих кадрів, які плідно пра-

цюють у фінансово-банків-
ській сфері, центральних і 
місцевих органах держав-
ної влади.
Установи центру були ак-

тивні в роботі міжнарод-
них організацій, таких, як 
ЮНЕСКО, МАГАТЕ, Між-
народна рада наукових со-
юзів та ін. Учені здійсню-
вали дослідження та при-
кладні розробки на замов-
лення іноземних наукових 
організацій і фірм. Серед 
партнерів – відомі наукові 
установи і промислові фір-
ми Угорщини, Німеччини, 
Китаю, Польщі, Чехії, Росії, 
інших країн Європи та Азії. 
У 1992 році розпочався 

новий етап наукової діяль-
ності Володимира Павло-
вича. Його обрано членом-
кореспондентом НАНУ, а в 
1995-ому – дійсним членом 
НАНУ, пізніше – членом 
Президії НАНУ. Академік 
написав (у т. ч. у співавтор-
стві) понад 150 наукових 
праць, зокрема 5 навчаль-
них посібників, моногра-
фій. Під його керівництвом 
захищено 21 кандидатську 
та 4 докторські дисертації.
Особливу увагу  ректор 

В. П . Шевченко приділяв 
підтримці національної ін-
телігенції, пошуку талано-
витої молоді в містах і селах 
України. За його ініціативи 
було відкрито україномов-
ний ліцей при Донецькому 
національному університе-
ті та Гуманітарний інститут 
у Маріуполі, розроблено і 
впроваджено в життя кон-
цепцію  другої вищої осві-

ти, у п’яти містах Донецької 
області засновано центри 
з підготовки та перепідго-
товки фахівців.
Внесок нашого випускни-

ка у розвиток Донецького 
національного університе-
ту неоціненний. У той час 
університет став регіональ-
ним навчально-науковим 
центром, який об’єднав на-
вчальний процес і наукові 
дослідження із широким 
залученням інтелектуаль-
ного потенціалу та матері-
ально-технічної бази ака-
демічних інститутів. Із 2002 
до 2006 року 99 кращих на-
укових студентських робіт 
нагороджені Дипломами 
МОН України, НАН Украї-
ни.
Багато зробив Володи-

мир  Павлович для роз-
ширення зв’язків з універ-
ситетами країн Європи та 
світу. ДонНУ став членом 
Європейської асоціації уні-
верситетів, уклав договори 
про співпрацю з універси-
тетами Греції, Німеччини, 
Великобританії, Франції, 
США, Китаю та інших кра-
їн. Згідно з договором про 
співпрацю, науковці уні-
верситету разом із учени-
ми Сибірського відділен-
ня РАН виконували шість 
спільних наукових розро-
бок з  фундаментальних, 
гірничих та медичних наук.
Володимир  Павлович 

мав  високий  авторитет : 
обирався депутатом Доне-
цької обласної ради, чле-
ном  Донецького міськви-
конкому. За його ініціативи 

Донецька обласна рада й 
Донецька облдержадміні-
страція стали відзначати 
преміями молодих науков-
ців, обдарованих студентів, 
талановитих викладачів. 
Традиційним в університе-
ті став урочистий прийом 
у ректора, де вшановують 
кращих студентів-науков-
ців, відмінників, активістів 
культурно-масової роботи. 
Як ректор провідного уні-
верситету й голова  ради 
ректорів регіону Володи-
мир Павлович ініціював 
нагородження у кожному 
навчальному закладі До-
неччини переможців Між-
народного конкурсу з укра-
їнської мови імені Петра 
Яцика.
За сумлінну працю Во-

лодимир Павлович відзна-
чений вітчизняними й за-
кордонними орденами та 
медалями. Він – лауреат 
Державної премії України 
в галузі науки і техніки, 
лауреат Всеукраїнського 
конкурсу «Інтелект нації», 
заслужений діяч науки і 
техніки України, відмінник 
вищої школи СРСР, відмін-
ник вищої школи України.
В одному інтерв’ю Воло-

димир Павлович зізнався: 
«Життя  моє  в  Донецьку 
взагалі склалося успішно».

(За нарисами, вміщеними 
у книжках: «Славетне сузір’я 
окрилених університетом.» 

(Дн-вськ, Вид-во ДНУ, 2008) та 
«Хто людство розумом пере-

вершив» ( Дн-вськ, Вид-во 
ДНУ, 2011).

Фото з архіву редакції.

У 2006 році до списку 
почесних  громадян До -
нецька , яким  присво -
єне звання Героя Украї-
ни, – Сергія Бубки, Гри-
горія  Бондаря,  приєд-
нався й Володимир Пав-
лович Шевченко, випус-
кник Дніпропетровсько-
го державного універси-
тету (так тоді називався 
наш заклад освіти).
Він народився в с. Підго-

роднє Дніпропетровського 
району Дніпропетровської 
області. Закінчив школу 
і подав документи до на-
шого університету. В архіві 
ДНУ імені Олеся Гончара 
зберігається особова спра-

ва студента  Володимира 
Шевченка: атестат зрілос-
ті, екзаменаційна робота з 
математики, виконана на 
«відмінно», автобіографія.
До університету абітурі-

єнта Шевченка прийняли 
за результатами письмової 
співбесіди. На четвертому 
курсі він опублікував стат-
тю у співавторстві зі своїм 
майбутнім науковим керів-
ником Ю. А. Шевляковим.  
Його дипломна робота від-
значалася високим рівнем. 
Дал і  була  асп ірант у ра , 
успішний  захист  канди-
датської дисертації, робота 
старшим викладачем, а по-
тім доцентом кафедри тео-
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Професор кафедри технології 
виробництва Тамара Антонівна 
Манько як куратор вела шість 
груп і пишається тим, що в жод-
ній з них нікого не відрахували, 
а 90 відсотків студентів не мали 
навіть жодної трійки. Серед її 
колишніх випускників чимало 
кандидатів технічних наук.
Один  з  приклад ів  педагогічної 

майстерності Тамари Антонівни – ке-
рівництво групою ТВ-11у-1 (машино-
будування), студенти якої прийшли 
на факультет після закінчення Дні-
пропетровського машинобудівного 
коледжу ДНУ імені Олеся Гончара 
та здобували  освіту за програмою 
скорочених термінів навчання. До 
кожного з них куратор змогла зна-
йти індивідуальний підхід. У цьому 

невеликому колективі (усього дев’ять осіб) 
п’ятеро стали відмінниками.
Тим, хто мешкає в гуртожитку, педагог 

приділяє особливу увагу. «Вступивши до 
університету, ви отримали особливу свобо-
ду від батьківського контролю. Ставтесь до 
цього розумно і навчіться проводити віль-
ний час з користю», –  радить студентам.
Характерною рисою викладацької й ку-

раторської діяльності професора Тамари 
Манько є надзвичайно принципове став-
лення до процесу навчання і виховання 
молоді. Вона прищеплює студентам ви-
соку культуру поведінки в університеті, 
чітке розуміння необхідності регулярно 
відвідувати лекції, уміння конструктив-
но співпрацювати з викладачами. Дисци-
плінованість, організованість є «візитів-
ками» її вихованців, а ґрунтовні знання 
дозволяють їм досягти значних успіхів у 

професії, стати високоосвіченими інжене-
рами.
Наукова робота – важлива справа, до 

якої досвідчений педагог Тамара Антонів-
на Манько обов’язково залучає своїх сту-
дентів. Причому не тільки з предметів, які 
сама викладає, – матеріалознавства і тех-
нічного машинобудування. Вони беруть 
участь у конференції «Людина і космос», 
конкурсах, розробках, спільних з виклада-
чами публікаціях.
Проте не лише здобуття знань цікавить 

студентство. Молодь із задоволенням від-
відує різні культурні заходи, наприклад, 
вистави Дніпропетровського академічно-
го театру російської драми імені Максима 
Горького.
Тамару Антонівну поважають студенти 

– за великі знання й педагогічний досвід, 
турботливе й водночас вимогливе ставлен-
ня до молоді. А колеги-викладачі назива-
ють її одним із кращих кураторів фізико-
технічного факультету.
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Більше двадцяти років педагогічного 
стажу має заступник декана по роботі з 
іноземними студентами, старший ви-
кладач кафедри економіки й управлін-
ня народним господарством факуль-
тету міжнародної економіки Світлана 
Олександрівна Гапоненко.
Із самого початку роботи на кафедрі (2005 

рік) Світлані Олександрівні довірили бути 
куратором одразу двох груп – ВМ-05-1 (укра-
їнські студенти) та ВМ-05-2 (громадяни Ки-
таю). А після їхнього випуску під керівни-
цтвом педагога почали навчатися колективи 
ВВ-10-1 (міжнародна економіка) та ВУ-10-1 
(управління персоналом). З 2015 року опіку-
ється групами ВВ-15-1 та ВУ-15-1.
Оскільки значну частину серед її студентів 

складають іноземці – громадяни КНР, країн 
Середньої Азії, Азербайджану, постає нагаль-
не питання про їхню інтеграцію на час на-
вчання до українського суспільства. Урахову-
ючи особливості ментальності та відмінність 
стилів соціальних стосунків від звичних для 
України стандартів поведінки, навіть досвід-
ченому педагогу треба докласти чималих зу-
силь для психологічної адаптації цих студен-
тів. Для цього Світлана Гапоненко проводить 
особисті бесіди, розповідаючи молодим лю-
дям про побутові традиції, культурні надбан-
ня й суспільні досягнення нашої країни. 
Полегшує спілкування з іноземцями те, 

що педагогічні системи в їхніх країнах схожі 
на українську. Особливо це помітно під час 

роботи з громадянами Китайської Народної 
Республіки, де розповсюджений подібний до 
нашого стиль стосунків «наставник – учень».
У цілому, наголошує Світлана Олексан-

дрівна, гості з інших держав дуже задоволе-
ні своїм перебуванням в Україні, зачаровані 
її красою й самобутністю. «Побачивши вашу 
країну, ми відчули, що приїхали вчитися до 
Європи», – із захопленням говорять китай-
ські юнаки і дівчата.
На часті питання колег, як вдається впо-

ратися з виховною роботою з двома групами, 
старший викладач Світлана Гапоненко відпо-
відає: «Головне – заслужити повагу, що дося-
гається протягом перших двадцяти хвилин 
спілкування.  За невеликий проміжок часу 
молодь може оцінити педагога, скласти про 
нього об’єктивне враження, яке потім буде 
домінувати в їхніх стосунках до самого закін-
чення навчання. При цьому ніколи не можна 
підвищувати голос. Якщо гніваєшся – краще 
зробити паузу в розмові або знизити тон».
Майбутнім «кадровикам» спеціальності 

управління персоналом куратор пояснює, що 
саме від них залежить максимально продук-
тивне використання трудових резервів кра-
їни. «В українському суспільстві зараз є дві 
актуальні проблеми – влаштуватися на ро-
боту і знайти хороших керівників. Вам дове-
деться їх вирішувати», – повторює викладач 
студентам.
А «міжнародники» – це особлива гордість 

Світлани Олександрівни. «Вони прекрасно 

орієнтуються в суспільних проблемах, 
вільно володіють англійською мовою, 
отримали різнобічні юридичні знан-
ня, питання на конференціях і гро-
мадських заходах ставлять іноді кра-
ще досвідчених журналістів», – таку 
високу оцінку своїм студентам дає пе-
дагог. Вони брали участь у зустрічах з 
відомими людьми – екс-Президентом 
Великобританії Ентоні Блером, екс-
Президентом  Респ убл іки  Польща 
Олександром Кваснєвським , україн-
ськими підприємцями. Молоді люди 
активно співпрацюють з консульства-
ми Туреччини й африканської країни 
Кот-Д’Івуар, клубом «Французька вес-
на» і Польським культурним центром.
Залучаючи свої групи до наукової 

роботи, куратор дає можливість їм ви-
користовувати багатий дослідниць-
кий потенціал кафедри. Наприклад, 
у 2012 році студенти групи ВВ-10-1 ра-
зом з викладачами готували ґрунтовні 
статті до конференції на тему «Шля-
хи адаптації національної економіки 
до сучасних викликів глобалізації». Одна 
з «міжнародників» Маргарита Нагнибіда, 
отримала грамоту «Укрсоцбанку» за вико-
нання практичних завдань, а Марія Труш (гр. 
ВУ-10-1) посіла друге місце на Всеукраїнській 
олімпіаді з управління персоналом.
Студенти однієї з попередніх груп курато-

ра Світлани Гапоненко, ВМ-05-1, вдало зна-

йшли застосування своїм знанням у профе-
сійній царині. Вони мають престижну роботу 
в комерційних банках, у сфері телекомуніка-
ції та на промислових підприємствах. А одна 
з кращих випускниць, Наталія Кононова, ви-
рішила працювати в рідному університеті на 
кафедрі політології факультету суспільних 
наук і міжнародних відносин.

Представляємо 
читачеві  книгу, 
автори  якої  на-
магалися  зібра-
ти й узагальнити 
величезний  до -
свід кураторської 
роботи у Дніпро-
п е т р о в с ь к о м у 
на ц іона л ьном у 
університеті іме-
ні Олеся  Гонча-
ра. Автори книги
переконан і ,  що 
це безцінний до-
свід,  за яким  – 
неповторна осо -
бистість кожного 
вик ла дача ,  йо -
го  професійн і  й 
людські якості.
До книжки ввій-

шли  найрізнома-
нітніші матеріали: 
статті про  спе-
цифіку організа-
ц ійно -ви ховної 
роботи, волонтерство, діяльність соціально-психо-
логічної служби й культурологічного клубу «В гостях у 
ректора ДНУ імені Олеся Гончара» та інше. Чільне міс-
це у книжці займають нариси про яскраві кураторські 
постаті нашого університету. Сьогодні ми передруко-
вуємо кілька таких нарисів. 

«Вигранюємо особистість, патріота… Штрихи до 
картин сучасного виховання молоді та портретів ви-
хователів: статті та нариси» / ідея та загальна редак-
ція В. В. Іваненка; автори-упорядники В. В. Іваненко, 
Н. П. Олійник. – Дніпропетровськ, 2015. – 192 с.) 
розміщена  на  сайт і  ДНУ  імен і  Олеся  Гончара 
w w w.d nu .dp .u a / v i ew/e d i t io ns , є  рішення  Вче -
ної  ради  університет у  про  друкування  цієї 
книжки. 
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Багато років будучи курато-
ром, Валерій Опанасович Ся-
сєв випустив чотири групи. За-
раз опікується п’ятою – МТ-12-1 
(теплоенергетика).
Його колишні студенти сьогод-
ні працюють керівниками фірм, 
мають відповідальні посади в кон-
структорському бюро «Південне», 
на машинобудівних і металургій-
них підприємствах України й Росії.
А дехто залишився на викладаць-

кій роботі в рідному університеті – 
наприклад, Олександр Гаррійович 
Шевельов, який знайшов своє по-
кликання в Центрі заочної та вечір-
ньої форм навчання.
Студенти з академічної групи Ва-

лерія Опанасовича Сясєва – вище-
названий Олександр Шевельов та 
його товариш Ігор Бобриков – на-
прикінці 1970-х років активно бра-
ли участь в організації Клубу весе-
лих і кмітливих механіко-матема-
тичного факультету, з якого потім 
«виріс» КВК нашого університету.
Сьогоднішня група Валерія Опа-

насовича – МТ-12-1, на його думку, 
є досить складною для куратора. У 
студентів були проблеми з моти-
вацією до навчання й успішністю. 
Тому досвідчений педагог постій-
но тримає під контролем результа-

ти навчального процесу 
та регулярно проводить 
обговорення академіч-
ної ситуації в колективі. 
Стовідсоткова присут-
ність на лекціях, жодно-
го пропуску без поваж-
них причин – основна 
його вимога до студен-
тів.
Проводячи години ви-

ховної роботи, Валерій 
Опанасович Сясєв дбає 
про уважне ставлення 
молодих людей до жінок 
і людей похилого віку, 
пунктуальність , хоро-
ші манери, дотримання 
правил поведінки в уні-
верситеті. Часто розпо-
відає про своє студент-
ське минуле, згадує ко-
мічні й навіть неприєм-
ні, але повчальні ситуації, які іноді 
траплялися під час його навчання.
Майже щомісяця в групі МТ-12-1 

проводяться диспути, присвячені 
важливим подіям в історії країни та 
проблемі боротьби зі шкідливими 
звичками. Студенти готують допо-
віді, дискутують, ставлять питання 
й шукають на них відповіді.
Валерій Опанасович – легендарна 

особистість не тільки на факультеті, 
але й у всьому університеті. У рідній 
alma mater працює з 1967 року. Три-
валий час був деканом механіко-ма-
тематичного факультету. Його про-
фесійні й людські якості, глибокі 
знання, уміння невимушено спіл-
куватися з молоддю викликають 
захоплення і повагу у студентів і ко-
лег-викладачів.

Валерій Опанасович СЯСЄВ, професор кафедри 
аерогідродинаміки й енергомасопереносу.

Світлана Олександрівна ГАПОНЕНКО, 
старший викладач кафедри економіки й управління 

народним господарством. 

Тамара Антонівна МАНЬКО, 
професор кафедри технології виробництва.

http://www.dnu.dp.ua/view/editions
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Такі слова доцент кафедри комп’ю-
терних технологій, куратор групи ПК-
13-2 Петро Анатолійович Дзюба гово-
рить своїм студентам.
Закінчивши факультет прикладної ма-

тематики ДНУ імені Олеся Гончара, Пе-
тро Анатолійович залишився на кафедрі 
й став аспірантом, а з 2007 року сам почав 
викладати студентам факультету.
Петро Дзюба вже має певний досвід ку-

раторської роботи. Зі студентами у нього 
склалися добрі й конструктивні стосунки.  
Їм педагог викладає базові предмети спеці-
альності – «Архітектуру електронно-обчис-
лювальних машин» та «Програмування».
До виховної роботи куратор підходить без 

зайвого формалізму. Він уміє переконливо 
пояснити правила поведінки, навчити ухва-
лювати ефективні рішення в різних життє-
вих ситуаціях, зацікавити молодь спортом 
та самовдосконаленням особистості.
З  пропусками  занять  і  погіршенням 

успішності бореться, залучаючи всю групу і 

проводячи відкрите обговорення поточних 
проблем. «Колектив повинен знати, хто є 
зразковим студентом, а хто порушує дисци-
пліну й погано навчається. Одногрупникам 
нічого приховувати один від одного», – така 
принципова позиція Петра Анатолійовича.
Для  організації додаткової підготов-

ки  куратор завжди може порекоменду-
вати  студентам необхідну літературу, 
роз’яснити, як правильно планувати само-
підготовку й розподіляти час для виконан-
ня навчальних робіт за принципом тайм-
менеджменту.

«Люди зазвичай розподіляються на дві 
категорії – тих, хто знає, і тих, хто не знає. 
Перші набагато успішніші в житті й про-
фесії», – постійно наголошує куратор. І 
наводить приклади вдалого працевлашту-
вання своїх випускників, які тепер мають 
посади аналітиків і програмістів у бага-
тьох фірмах і компаніях.
Спеціальність «Інформатика» – одна з 

найпрестижніших у нашому університеті. 

Щоб вступити, треба мати високі 
результати зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. Тому, на думку 
Петра Анатолійовича, студенти по-
винні особливо цінити отриману 
можливість стати висококласними 
спеціалістами з сучасних інформа-
ційних систем, які сьогодні вкрай 
потрібні в промисловості й фінан-
совому секторі, у всіх сферах еконо-
міки й суспільного життя.
Окрім того, вважає Петро Анатолі-

йович, студенти його групи, за умови 
добрих знань, зможуть стати непога-
ними фахівцями і в інших напрямах 
господарства: «Вони в майбутньо-
му будуть здатні освоїти практич-
но будь-яку технічну чи економічну 
професію, оскільки на факультеті 
дають ґрунтовні математичні знан-
ня, вчать логічно мислити, зважува-
ти факти, аналізувати й прорахову-
вати результати своєї роботи». 

Петро Анатолійович ДЗЮБА, 
доцент кафедри комп’ютерних технологій.

 Тетяна Сергіївна ШАРАМОК,  доцент кафедри 
загальної біології та водних біоресурсів.

Доцент кафедри загальної біології 
та водних біоресурсів Тетяна Сергіївна 
Шарамок є куратором гр. ББ-14 с, м-1.
Тетяна Сергіївна на перше місце у ви-

ховній роботі ставить контроль за відвід-
уванням занять. «Сьогоднішній студент 
являє собою досить суперечливу особис-
тість: з одного боку, він під впливом демо-
кратизації суспільства став більш вільним 
і незалежним, а з іншого, загальноосвітня 
підготовка і культурний рівень різко зни-
зилися. Це найчастіше й заводить його в 
глухий кут з самого початку навчання. Ще 
багато чого не розуміючи, з легкістю про-
пускає лекції і навіть практичні заняття», 
–  розмірковує заступник декана з вихов-
ної роботи факультету біології, екології та 
медицини Олександр Сергійович Комаров. 
Тому Тетяна Сергіївна, як будь-який до-
свідчений педагог, вважає одним з найваж-
ливіших завдань переконати молодь, що на 
сьогодні найголовнішою справою для неї є 
навчання. Куратор вважає необхідним ще 
на першому курсі викликати в молодих лю-
дей інтерес до навчального процесу, а для 
цього їм треба продемонструвати цікаві ас-
пекти як окремих предметів, так і майбут-
ньої спеціальності в цілому.

Друга важлива мета куратора – підтрим-
ка високої успішності. Спочатку з вивчен-
ням деяких предметів виникали труднощі, 
але група спільними зусиллями значно 
підвищила рівень оцінок і стала тепер од-
нією з кращих на кафедрі. У складі колек-
тиву сьогодні 12 відмінників, які зможуть 
претендувати на отримання диплома з 
відзнакою.
Години організаційно-виховної роботи, 

які проводить Тетяна Сергіївна Шарамок, 
наповнені цікавою інформацією. «Вплив 
науки на сучасне життя», «Професія, яку 
я обрав», «Права і обов’язки студента» – 
лише невелика частина з довгого переліку 
тем. Обговорення і дискусії з цих суспіль-
но важливих питань підвищують рівень 
свідомості молоді і є корисними для її на-
вчання.
Майбутні біологи планують своє подаль-

ше працевлаштування в школах, вищих 
навчальних закладах, органах державної 
влади, комунальних структурах та на про-
мислових підприємствах. «Головне для 
вас – бути хорошими спеціалістами, добре 
знати свою справу, вміти грамотно й на-
уково точно виконувати свої обов’язки. Як 
вчилися в університеті, так будете й пра-

цювати», – постійно нагадує сту-
дентам куратор.
Найбільш цікавим епізодом кура-

торства Тетяна Сергіївна Шарамок 
вважає педагогічну практику. Сту-
денти з попередньої групи куратора 
практикувалися в школах Дніпро-
петровська. Кожен зміг показати, 
як він уміє дружити, вирішувати 
побутові та навчальні проблеми, до-
помагати товаришам у роботі. Сама 
Тетяна Сергіївна з теплотою згадує 
невимушені розмови зі студентами: 
вони ділилися враженнями, пиша-
лися власними  досягненнями  та 
першим учительським досвідом.
Основною рисою, якою відрізня-

ється кураторська діяльність Тетяни 
Сергіївни, є педагогічна продуктив-
ність. Складні ситуації завжди роз-
глядає як завдання для розвитку 
студентів та саморозвитку. Творчо 
підходячи до виховання і постійно 
поповнюючи свої знання, вона чудово вміє 
організувати розвивальні заходи для молоді.
Доцент Тетяна Шарамок вважає надзви-

чайно важливим завданням виховання 
відповідальних особистостей, здатних у 

майбутньому самостійно вирішувати різ-
номанітні проблеми. Куратор переконана 
в тому, що завжди треба давати простір 
для цілеспрямованої активності молодих 
людей.

Доцента кафедри масової та між-
народної комунікації Оксану Ва-
силівну Гудошник студенти-жур-
налісти беззаперечно відносять до 
«золотого складу» педагогів нашої 
alma mater.
Приємна у спілкуванні, з відмінним 

почуттям гумору, завжди тактовна й до-
брозичлива, вона вміє завоювати серця й 
зробити юнаків і дівчат своїми друзями й 
однодумцями.
Будучи досвідченим спеціалістом з ма-

сової комунікації, вона протягом сімнад-
цяти років кураторського стажу сповідує 
принцип роботи з аудиторією, закладе-
ний при створенні британської телерадіо-
компанії – «інформувати, просвіщати, 
розважати». Під цим розуміє гармонійне 
поєднання тьюторської (учительської) та 
культурно-масової функцій.
Свою тьюторську діяльність Оксана Ва-

силівна Гудошник спрямовує на забезпе-
чення постійного відвідування занять і 
високої успішності, коректне розв’язання 
спірних питань, створення неконфлік-
тної й товариської атмосфери в студент-
ському колективі, підвищення його ак-
тивності й згуртованості. Причому дося-
гає цього зазвичай методом м’якого пси-
хологічного впливу: «Буває достатньо 
іронічного зауваження або звернення до 
почуття гідності, щоб зробити поведін-
ку людини більш самокритичною. І тоді 

складні ситуації не призводять до сварок 
і розчарувань, з’являється можливість 
дійти порозуміння». А основою такого 
ставлення є лаконічний заклик декана 
факультету, професора В. Д. Демченка: 
«Любіть студента!»
Культурно-масовий напрям діяль-

ності куратора пов’язаний передусім з 
організацією студентських подорожей 
Україною. Оксана Василівна разом з ін-
шими кураторами кафедри – доцентами 
Л. В. Темченко, І. С. Бучарською, О. В. Ки-
риловою, Л. В. Хотюн – надає можливість 
майбутнім журналістам двічі на рік від-
відувати історичні місця нашої держави.

 На Харківщині вони побували в селі 
Сковородинівка, де в садибі поміщика 
Андрія Ковалевського провів останній 
період свого життя видатний український 
філософ Григорій Сковорода. Побува-
ли у Святогірській лаврі, Святогірсько-
му історико-архітектурному заповідни-
ку, біля знаменитого пам’ятника Артему, 
встановленого  над берегом Сіверського 
Дінця. У Полтаві запам’яталася екскур-
сія до краєзнавчого музею, особливо до 
«золотої кімнати», де експонуються зо-
лоті старовинні монети й коштовності. Не 
оминули увагою й легендарне козацьке 
місто Чигирин, природні й етнографічні 
пам’ятки Дніпропетровської й Запорізь-
кої областей. «Екскурсійний автобус за-
вжди був сповнений веселощами, жарта-

ми й піснями. Дружня атмосфера 
зближувала педагогів з молоддю, 
а різні групи – між собою, посилю-
ючи взаємну симпатію й довіру», – 
тепло згадує про минулі подорожі 
куратор.

2014 рік приніс трагічні події 
нашій країні. Не залишаючись 
осторонь суспільних проблем, 
Оксана Василівна разом з багать-
ма іншими педагогами й студен-
тами університету веде активну 
волонтерську діяльність. Разом 
з майбутніми журналістами вона 
опікується допомогою біженцям 
з Донбасу в благодійному центрі 
«Допомога Дніпра»: приймають і 
сортують одяг, дитячі іграшки та 
інші речі, які приносять мешканці 
Дніпропетровська. Для поранених 
військовослужбовців збирають лі-
ки й продукти харчування. До Дня 
Святого Миколая та Нового року 
підготували подарунки дітям за-
гиблих на сході України.
Допомагають студенти-жур-

налісти й товаришам по факультету, у 
яких виникли матеріальні труднощі че-
рез хворобу або складне сімейне стано-
вище. Завдяки чуйності й умінню від-
гукнутися на чужу біду, які власним 
прикладом прищеплює юному поко-
лінню куратор, вони ніколи не бувають 

байдужими до труднощів інших людей.
«Головне в моїй кураторській роботі з 

творчими й талановитими людьми – «не 
сполохати» ініціативу, не «відбити» ба-
жання змінювати світ навколо себе. А ще 
вміти бачити в студенті обдаровану осо-
бистість», – упевнена Оксана Василівна.

Оксана Василівна ГУДОШНИК, доцент кафедри 
масової та міжнародної комунікації.

Нариси про роботу кураторів академічних груп підготував С. О. ЛЯПІН, старший лаборант групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді.



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

ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА ОФОРМИТИ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ОБЛАСТІ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – щомісячна (крім серпня) газета Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.  Редактор Т. А. СОБКА
Засновник і видавець – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Адреса ДНУ ім. О. Гончара: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72. Газета виходить українською мовою. Обсяг – 1 друкований аркуш. Друк офсетний. Ціна договірна.
Редакція приймає в газету матеріали, надруковані на комп’ютері 14 кеглем обсягом не більше сторінки-півтори, вичитані й підписані автором власноруч.

Редакція приймає фотокартки, глянцеві (краще – чорно-білі), хорошої якості, або в електронному вигляді на CD-диску,  але тоді обов’язково додавати їхню роздруківку на ч/б принтері. 
Електронні фотографії повинні мати роздільну здатність 300 dpi у форматі TIF або  JPG  (бажано оригінальний файл із фотоапарата). Не приймаються зображення, завантажені з Інтернету або вклеєні у Word. До знімків 

обов’язково додавати пояснення, яка відображена подія, хто ці люди в кадрі, що вони роблять і т. ін. Під фото і текстом треба ставити прізвище, ім’я та по батькові особи, що їх надає, і ї ї власноручний підпис. 
Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. За точність наведених у статті фактів відповідає автор. Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуються і не повертаються.
Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція зберігає за собою право літературного редагування і скорочення прийнятих для опублікування текстів.

Редакція газети не уточнює дату виходу наступного номера газети. Претензії до публікації приймаються протягом місяця.
При передруках посилання на газету «Дніпропетровський університет» обов’язкове.

Газета набрана і зверстана в редакції газети «Дніпропетровський університет». Адреса редакції: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, кім. 204. Тел. 374-98-21. 
Поштова скринька – біля редакції. Газета розміщена на сайті ДНУ ім. О. Гончара за адресою: www.dnu.dp.ua

Зам. 21. Тираж 1100. ДП № 1631-366ПР від 7 грудня 2009 року. Газета віддрукована у друкарні ПП «Ліра ЛТД», м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 5. Індекс 40448.

Сніг
Пада сніг рясний, лапатий.
Ковдрою вкриває хати.
Аж під стріхи намело,
В нас такого не було.
Сіє, віє, порошить,
В путь рушати не велить.
Вранці стало біло, чисто,
В блискітках сія іскристо.
Віднайду свої санчата
Та й поїду до зайчати.
Запрошу його на свято.
Там дарунків є багато.
Сніг, м’який, легкий, пуховий,
Ніжно падає на ніс,
Урочистий і святковий
Новий рік для нас приніс.

К. ДУБ,
доцент

ДНІ 
ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ 
ДНУ 

ім. О. ГОНЧАРА
 

Дні відкритих 
дверей ДНУ 

ім. Олеся Гончара 
відбудуться: 
20 березня, 

– по факультетах, 
24 квітня 2016 р. 

– загальноунівер-
ситетський 

(Палац студентів).
Початок заходів 

о 1000.

завідувача  кафедри  теорі ї 
держави  і  права ,  констит у-
ційного права та державного 
управління – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора юридичних наук (кан-
дидата юридичних наук), вчене 
звання відповідно до профілю 
кафедри, стаж науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ не менше 5 
років, вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації). 

доцента кафедри економіки 
та управління національним 
господарством – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, 
вчене звання доцент, стаж робо-
ти не менше 10 років, друковані 
навчально-методичні (наукові) 
праці за профілем діяльності 
кафедри, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

старшого викладача кафедри 
економіки та управління під-
приємством – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність вищої економічної 
освіти, мають наукові фахові пу-
блікації та навчально-методич-
ні праці, що використовуються 
у педагогічній практиці, стаж 
роботи у вищих навчальних за-
кладах не менше 3-х років, віль-
не володіння державною мовою 
України),

викладача кафедри соціоло-
гії – 2 штатні одиниці (по 0,5 
ставки)

(наявність вищої освіти за фа-
хом «Соціологія», публікації у 
фахових виданнях України із со-
ціологічних наук, закінчили ас-
пірантуру за спеціальністю «Те-
орія та історія соціології», мають 
не менше 2-х років науково-педа-
гогічного стажу, вільне володін-
ня державною мовою України), 

асистента кафедри політо-
логії – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність диплома за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем 
магістр за спеціальністю «Полі-
тологія», вільне володіння дер-
жавною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації). 

доцента кафедри філософії – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філософських наук, 
стаж роботи не менше 5 років, 
друковані навчально-методичні 
(наукові) праці за профілем ді-
яльності кафедри, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації). 

старшого викладача кафедри 
фізичної та економічної геогра-
фії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра зі 
спеціальності «географія», на-
укові публікації за напрямом 
кафедри, стаж роботи у ВНЗ не 
менше 2 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації). 

доцента кафедри маркетин-
гу – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, 
стаж наукової та науково-пе-
дагогічної роботи не менше 3 
років, друковані навчально-ме-
тодичні (наукові) праці за про-
філем діяльності кафедри, віль-
не володіння державною мовою 
України),

доцента кафедри електро-
нних засобів телекомуніка-
цій – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата технічних або фізи-
ко-математичних наук, наукові 
публікації за фахом, досвід нау-

ково-педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівня акредитації, вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації). 

професора кафедри філосо-
фії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступе-
ня доктора філософських наук 
і вчене звання доцента, друко-
вані наукові та навчально-ме-
тодичні праці, що використову-
ються у педагогічній практиці 
за профілем діяльності кафе-
дри, вільне володіння держав-
ною мовою України),

доцента кафедри економіки 
та управління підприємством 
- 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата наук, мають друко-
вані навчально-методичні (на-
укові) праці за профілем діяль-
ності кафедри, досвід практич-
ної роботи, вільне володіння 
державною мовою України),

доцента кафедри математич-
ного аналізу і теорії функцій - 1 
штатна одиниця (0,75 ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата фізико-математич-
них наук, друковані навчаль-
но-методичні (наукові) праці за 
профілем діяльності кафедри, 
вільне володіння державною 
мовою України),

доцента кафедри адміністра-
тивного і кримінального права 
- 1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата юридичних наук 
зі спеціальності 12.00.07 (адмі-
ністративне право і процес; фі-
нансове право; інформаційне 
право), мають наукові публіка-
ції, що відповідають профілю 
кафедри, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

старшого викладача кафедри 
образотворчого мистецтва і ди-
зайну - 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність вищої освіти зі спе-
ціальності «Інтер’єр та облад-
нання», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ III-IV рівня 
акредитації не менше 1 року, 
вільне володіння державною 
мовою України),

старшого викладача кафедри 
клінічної лабораторної діагнос-
тики - 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність диплому зі спеці-
альності «Клінічна фармація», 
закінчили аспірантуру зі спе-
ціальності «Соціальна меди-
цина та організація охорони 
здоров’я», науково-педагогіч-
ний стаж не менш 3 років у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації, вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації), 

професора кафедри марке-
тингу - 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня доктора економічних наук 
(08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами (за ви-
дами економічної діяльності), 
вчене звання доцента, науко-
во-педагогічний стаж роботи 
не менше 10 років, друковані 
навчально-методичні (наукові) 
праці за профілем діяльності 
кафедри, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри філософії - 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філософських наук, 
стаж науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ III- IV рівня акреди-
тації не менше 1 року, друковані 
навчально-методичні (наукові) 
праці за профілем діяльності 
кафедри, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри математич-
ного забезпечення електронних 
обчислювальних машин - 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата фізико-математич-

них наук, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III- IV рів-
ня акредитації не менше 3 років, 
навчально-методичні (наукові) 
публікації за профілем діяль-
ності кафедри, вільне володіння 
державною мовою України),

доцента кафедри історіогра-
фії, джерелознавства та архі-
вознавства - 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата історичних наук, 
стаж роботи не менше 1 року, 
друковані наукові праці за про-
філем діяльності кафедри, віль-
не володіння державною мовою 
України),

доцента кафедра фізичного 
виховання та спорту - 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук, 
стаж науково-педагогічної ро-
боти не менше 5 років, друкова-
ні навчально-методичні (науко-
ві) праці за профілем діяльності 
кафедри, вільне володіння дер-
жавною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації). 

На конкурс приймаються 
документи: заява, особовий 
листок з обліку кадрів, фото 
3х4, автобіографія, копія до-
кументів про вищу освіту (з 
пред’явленням оригіналу доку-
мента), копія диплома кандида-
та (доктора) наук, якщо є вимо-
гою (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія атестата стар-
шого наукового співробітника, 
доцента (професора), якщо є ви-
могою (з пред’явленням оригі-
налу документа), список науко-
вих робіт та винаходів (завіре-
них за останнім місцем роботи). 
Наша адреса: 49010, м. Дні-

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

Колектив  Дніпропет-
ровського національного 
університету імені Олеся 
Гончара з глибоким су-
мом повідомляє, що піш-
ла з життя кандидат фі-
зико-математичних наук, 
доцент 

Любов Родіонівна 
МОССАКОВСЬКА 

– дружина почесного 
ректора ДНУ, почесного 
громадянина Дніпропе-
тровська, академіка Воло-
димира Івановича Мосса-
ковського. Висловлюємо 
щирі співчуття рідним і 
близьким.  Пам ’ять про 
Любов Родіонівну зали-
шиться в наших серцях.

http://www.dnu.dp.ua

