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УHIBEPCИTET

ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

«ЖИВЕ ЛИШ ТОЙ, ХТО НЕ ЖИВЕ ДЛЯ СЕБЕ, 
ХТО ДЛЯ ДРУГИХ ВИБОРЮЄ ЖИТТЯ»

ЧОТИРИ РЕКТОРИ ПІДПИСАЛИ СТАТУТ 
ДНІПРОВСЬКОГО КОНСОРЦІУМУ УНІВЕРСИТЕТІВ

8–9 травня вся Україна відзначала День пам’яті і примирення та День перемоги над нацизмом. Тисячі людей 
з великою вдячністю вітали ветеранів Другої світової війни, йшли до пам’ятників, щоб вклонитися подвигу 
героїв, тепло згадували рідних – тих, хто не повернувся з поля бою, і тих, хто пройшов роки воєнного 
лихоліття і відбудовував мирну країну. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 
8 травня відбувся мітинг-реквієм, на якому керівництво ДНУ, педагоги і студенти віддали шану воїнам-
переможцям і всім полеглим у страшній війні.

У своїй промові ректор нашого універси-
тету, член-кореспондент Микола Поляков 
наголосив, що кожного року в ці травневі 
дні ми повертаємося до подій всесвітнього 
історичного значення: «Руйнівний смерч 
Другої світової війни двічі прокотився те-
ренами України, принісши небачені за 
масштабами військові дії, нечувані люд-
ські жертви та матеріальні втрати. Тяж-
кі випробування випали на долю нашого 
народу – Україна втратила загиблими по-
над 5 мільйонів своїх синів і дочок, більше 
2 мільйонів було вивезено на примусові 
роботи до Німеччини, зруйновано тисячі 
місті і сіл, заводів і фабрик, університетів 
і шкіл. Сьогодні ми стоїмо біля меморіа-
лу, на якому золотими літерами викарбу-
вано імена 160 полеглих воїнів – студен-
тів і працівників нашого університету. Ми 
пам’ятаємо про кожного з них…»
Ректор нагадав присутнім про унікаль-

не видання – «Ми пам’ятаємо! Університет 
звитяжний», створене до 100-річчя ДНУ і 
присвячене усім героям Альма-матер – від 
Другої світової війни до наших днів. Серед 
них є ті, хто за ратні подвиги був удосто-
єний найвищої відзнаки свого часу – ме-
далі «Золотої зірки» і звання Героя Ра-
дянського Союзу: Яків Пантелеймонович 
Вергун, Олексій Васильович Колесніков, 
Павло Антонович Риндін, Степан Іванович 
Швець, Василь Павлович Юбкін. Гордістю 
університету стали воїни Другої світової – 
славетні письменники Олесь Гончар і Пав-
ло Загребельний, ректор (1964-1986), ви-
датний учений-механік, професор Володи-
мир Іванович Моссаковський. «Життєвим 
прикладом для мене особисто є відомий 
учений-механік, професор кафедри аеро-
гідромеханіки Веніамін Євгенович Давід-
сон, який прошов великий бойовий шлях, 
був командиром саперного відділення, 

отримав тяжке поранення, а після повер-
нення з війни став засновником техноло-
гічного гідроаеродинамічного напряму в 
університеті»,– сказав Микола Вікторович.
Голова ради ветеранів, професор Ігор 

Іщенко розповів про те, яку підтримку уні-
верситет надає учасникам Другої світової 
війни. На жаль, сьогодні у ветеранській 
організації ДНУ залишилися лише двоє 
воїнів-переможців – вже згаданий Веніа-
мін Євгенович Давідсон (йому нещодавно 
виповнилося 98 років) та Микола Григо-
рович Єрмакович (1926 року народження), 
який працював на воєнній кафедрі.
Від імені ветеранів Другої світової пе-

дагогів і студентів з великим святом при-
вітала колишній старший інженер відділу 
стандартизації і метрології Світлана Олек-
сіївна Рудич. Доньці матроса-чорномор-
ця довелося пережити страшні дні оборо-
ни Севастополя 1941-1942 років і загибель 
батька-героя, дитиною дізнатися, що таке 
безперервні бомбардування і палаючі ву-
лиці. «Коли німці зайшли у місто, море 
було червоним від крові» – згадала вона 
жахіття війни. Ветеран побажала молоді: 
«Бережіть мир і нашу Україну».
З Днем пам’яті і примирення та Днем пе-

ремоги над нацизмом усіх привітав пред-
ставник нинішнього покоління захисників 
держави – учасник бойових дій на Сході 
України, доцент кафедри історії України 
Олег Репан.
Творчі колективи Палацу студентів – 

«Мрія», «Веселка», «Майстерня хореогра-
фії» виконали воєнні вірші, пісні і хорео-
графічні композиції. У пам'ять про людей, 
які віддали своє життя за Батьківщину, 
звучали слова з твору видатного україн-
ського поета-шістдесятника Василя Симо-
ненка:

«І тут ні сліз, ні відчаю не треба,
І тут не треба страху і ниття —
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя».
Студенти поклали квіти до меморіалів 

загиблим у боях працівникам і студентам 
університету та мирним жителям міста, 
вбитим нацистами під час окупації. А по-
тім у небо злетіли 74 паперові журавлики 
– на знак нашої вдячності за безсмертний 
подвиг.

Сергій ЛЯПІН, 
старший лаборант групи аналізу 

у сфері гуманітарної освіти 
та виховання молоді

Під час Установчої конференції учасни-
ків Консорціуму делегати від ЗВО обгово-
рили і затвердили основні положення Ста-
туту, обрали раду Консорціуму, до якої уві-
йшли по 2 представники від кожного уні-
верситету, та окреслили основні напрями 
діяльності.
Головою ради «Дніпровського кон-

сорціуму університетів» обрано ректора 
ДНУ, члена-кореспондента НАНУ Мико-
лу Полякова. «Консорціум створений для 
об’єднання наших напрацювань і в на-
уковій площині, і в навчальній роботі, і в 
співпраці із закордонними партнерами, 
– зазначив М.В. Поляков. – Підтримка Мі-
ністерством освіти і науки Центрів колек-
тивного користування науковим облад-
нанням надає нам можливості працювати 
над потужними міждисциплінарними на-
уковими проектами. На базі нашого уні-
верситету створено такий Центр, до якого 
крім членів Консорціуму увійшли ще кіль-
ка університетів України, що дасть можли-
вість реалізовувати масштабні проекти в 
галузі ракетно-космічних технологій. Уні-
кальне обладнання, яке є в кожному уні-
верситеті нашого об’єднання, буде вико-
ристовуватися на користь науки. До нашо-
го консорціуму можуть приєднатися й інші 

виші, якщо в них є таке бажання. Упевнені, 
що це буде ефективно діюче об’єднання».
Заступником голови ради Консорціу-

му делегати Конференції обрали ректора 
ДНУЗТ, доктора технічних наук Олексан-
дра Пшінька. «Сьогодні дійсно видатна 
подія для наших університетів. Бажання 
об’єднання наукового потенціалу і дидак-
тичних напрямків взаємозбагатить наші 
колективи, дозволить працювати над но-
вітньою науковою тематикою у складі по-
тужних колективів та розширити перелік 
спеціальностей, котрих сьогодні так ви-
магає наша країна. У нас дійсно дуже по-
тужний і багатий регіон на наукові цен-
три, університети: маємо і будівельників, і 
транспортників, і металургів, і ракетників, 
і багато інших спеціальностей, які дають 
можливість нашому регіону стати найкра-
щим не тільки в промисловому потенціа-
лі, а й науковому,» – наголосив Олександр 
Миколайович.
Ректор Національної металургійної ака-

демії, член-кореспондент НАНУ Олек-
сандр Величко приєднується до думки ко-
лег: «Наша головна мета, перш за все, під-
вищення якості вищої освіти, а для цього 
дуже важливим є підвищення фундамен-
тальності підготовки фахівців. І дійсно, 
об’єднуючі зусилля, наприклад, з класич-
ним університетом, який відрізняється 
від інших ЗВО саме фундаментальністю, 
ми прагнемо покращити фундаменталь-
ну підготовку фахівців. Сьогодні ми роби-
мо перший крок – формуємо структуру, а 
взагалі працюємо над конкретним пла-
ном дій. Наприклад, кілька днів тому ми 
всі обговорювали питання міжнародної 
діяльності. Кожен ЗВО має певні зв’язки з 
іноземними партнерами, підприємства-
ми, університетами. Але сьогодні ми бу-
демо пропонувати всі ці заходи проводити 
спільно – конференції, партнерські взаємо-
дії з університетами, підприємствами. Та-
кож сьогодні є важливим, і цього бракує, – 
покращення співпраці з роботодавцями. У 

цьому може допомогти об’єднання зусиль, 
бо є певні вимоги у сучасних підприємств, 
на ці виклики треба відповідати. Разом ми 
зможемо більш предметно співпрацювати 
з реальною економікою». 
Ректор ПДАБА, доктор технічних на-

ук Микола Савицький вбачає в об’єднанні 
широкі можливості для розширення ака-
демічного обміну: «Працюємо за двома 
напрямками: академічна мобільність для 
студентів-українців та для іноземних сту-
дентів. Наприклад, нас з колегою Олек-
сандром Пшіньком запросили підписати 
потрійний договір із Словацьким техноло-
гічним університетом. Там є і будівельні, і 
транспортні спеціальності, тож для нас це 
дуже корисно. Наші студенти вже вико-
нують практичні проекти, вони виграли 
конкурси Вишеградської четвірки і будуть 
презентувати власні проекти в Братисла-
ві, наприклад «Реабілітація центральної 
вулиці м. Братислава». Щодо створення 
Центру колективного користування науко-
вим обладнанням в галузі аерокосмічних 
технологій, то будівельна академія також 
має корисні для цього напряму напрацю-
вання. Сьогодні ми вже співпрацюємо з 
КБ «Південне», з потужною інноваційною 
компанією «Ноосфера» над проектом осво-
єння Місяця. Ми маємо, наприклад, техно-
логії 3D-друку, за допомогою яких можемо 
зводити об’єкти інфраструктури навіть на 
Місяці. Це дуже цікаво. Ми стоїмо перед 
глобальними викликами ринку освітніх 
послуг, у кожного ЗВО є своя спеціалізація, 
але коли ми об’єднаємо зусилля, це буде 
ефект синергії, коли 2х2 дорівнює не чоти-
ри, а вісім». 

Алла БАХМЕТЬЄВА, 
доцент кафедри масової та міжнародної 

комунікації

Стратегічно вивірене рішення про утворення 
освітньо-наукового об’єднання «Дніпровський 
консорціум університетів» керівники чотирьох 
провідних закладів вищої освіти нашого міста 
ухвалили на початку поточного навчального 
року. 10 травня ректори Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, 
Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна, Національної металургійної академії 
України та Придніпровської державної Академії 
будівництва та архітектури підписали Статут 
цього об’єднання. 

74  паперові  журавлики  як  символ 
74  років  від  Дня Перемоги

Олександр  Пшінько,  Микола  Поляков,  Олександр  
Величко  та  Микола  Савицький  засвідчили  єдність  

завдань  вищої  школи 



30.05.19
 №5 

(2963)

2

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

ПУЛЬС УНІВЕРСИТЕТУ

МОЛОДЬ  ОБИРАЄ

Університет відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол 
Португалії в Україні Марія Кріштіна Серпа ди Алмейда. 
Вона зустрілася з керівництвом ДНУ та студентами.

ПОСОЛ ПОРТУГАЛІЇ: «ДНУ – СУЧАСНИЙ, 
ЕФЕКТИВНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Пані Посол висловила захоплення го-
ловним корпусом університету, адже, на 
її думку, саме так має виглядати євро-
пейський університет: яскравим, сучас-
ним, ефективним. «Метою мого візиту 
є активізація співпраці українських уні-
верситетів із партнерами в Португалії 
та Бразилії в рамках програми Європей-
ського Союзу Erasmus+. Зокрема йдеть-
ся про академічний обмін студентами. 
Також ми працюємо над розширенням 
кількості університетів в Україні, де ви-
кладається португальська, та готові 
сприяти підвищенню кваліфікації ви-
кладачів», – зазначила Кріштіна ди Ал-
мейда.
Ректор університету, член-кореспон-

дент НАНУ Микола Поляков поінформу-
вав гостю: «Наразі в ДНУ виконуються 

рамкові угоди із Університетом Алгар-
ве (м. Фару) та Університетом Лузофона 
(м. Лісабон). В Університеті Алгарве в 
рамках програм з академічної мобіль-
ності навчалися троє студентів і стажу-
валися двоє викладачів. Від 2010 року в 
ДНУ працює Центр португальської мови, 
де навчалися викладачі й молоді фахівці 
ДНУ, які долучалися до реалізації укра-
їнсько-бразильської програми на космо-
дромі Алькантара. Ми дуже зацікавлені 
в академічній мобільності не тільки для 
філологів, а й математиків, механіків, 
економістів, геологів, адже наш класич-
ний університет має один із найширших 
в Україні спектр спеціальностей».
Про функціонування Центру порту-

гальської мови розповіла пані Послу де-
кан факультету української й іноземної 

гом навчання в ДНУ. Упродовж дев’яти 
років роботи Центру ми докладали чи-
малих зусиль для технічного оснащен-
ня, поповнення літературних фондів, 
підбору методичних видань. Дуже до-
помогла в цьому українська діаспора 
в Бразилії. 
Але ми змушені констатувати, що в 

університетах України не вистачає ви-
кладачів португальської. Тому наш фа-
культет (як і ДНУ в цілому) дуже заці-
кавлений у залученні носіїв португаль-
ської до освітнього процесу для впрова-
дження різних форм мовленнєвої підго-
товки», – зауважила Ірина Степанівна.
Відтак, разом із Послом науковці обго-

ворили можливості доступу до онлайн-
ресурсів португальських університетів, 
умови участі в однорічних програмах 
стажування та літніх школах. Пані Ма-
рія Кріштіна Серпа ди Алмейда пообіця-
ла всебічну підтримку університетських 
ініціатив та доступ ДНУ до освітніх ре-
сурсів університетів Португалії для удо-
сконалення викладання португальської.
А для наших студентів  очільниця та 

лектор Посольства, викладач португаль-
ської мови і літератури Жозе Емануел 
Коелью Віейра презентували виступ 
на тему співробітництва Португалії та 

України. Лекцію прослухали студенти 
факультетів української й іноземної фі-
лології та мистецтвознавства, суспіль-
них наук і міжнародних відносин, юри-
дичного і факультету економіки. 
Зокрема, пані Кріштіна ди Алмейда 

закликала дніпровську молодь актив-
но вивчати іноземні мови, бо сама віль-
но володіє п’ятьма мовами. У здібностях 
українців вона нітрохи не сумнівається. 
«Ще 30 років тому про Україну в Пор-
тугалії мало хто знав. Тепер же у нашій 
країні мешкає велике число українців, і 
ми радо сусідимо з ними. Особливо захо-
плює друге покоління українських емі-
грантів. Такі ж як і ви, юні португальські 
українці – просто неймовірні! Таланови-
ті й добре підготовані, вони є одними з 
найкращих у наших школах. Вони лю-
блять вчитися, тож зазвичай отримують 
високі бали і вільно вступають навіть на 
найпрестижніші спеціальності в країні 
– медицину та архітектуру», – зазначи-
ла пані Посол. Вона нагадала: навчатися 
в Португалії студенти з України можуть 
за програмою Erasmus+. Дипломи пор-
тугальських університетів визнаються 
всіма країнами-членами ЄС. 

Алла БАХМЕТЬЄВА, Олеся ДОЦЕНКО,
ІАА «УНІ-прес»

філології та мисте-
цтвознавства, про-
фесор Ірина Попо-
ва: «Сьогодні наші 
студенти обирають 
португальську мо-
ву як другу або тре-
тю іноземну для 
опанування протя-

«ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 

25 квітня з ініціативи Представництва 
Європейського Союзу в Україні відбувся 
освітньо-профорієнтаційний захід «День кар’єри ЄС», що проводився 
в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж 
ЄС в Україні». 

Подія організована Інформаційним 
центром ЄС у м. Дніпро, що функціо-
нує на базі університетської наукової 
бібліо теки, та факультетом суспільних 
наук і міжнародних відносин ДНУ. 
Загалом, «День кар’єри Європейсько-

го Союзу» у Палаці студентів об’єднав 
понад 500 учасників – студентство, 
представників громадських органі-

участь взяли факультети: суспільних 
наук і міжнародних відносин, приклад-
ної математики, економіки, фізики, 
електроніки та комп’ютерних систем, 
фізико-технічний, механіко-матема-
тичний, хімічний, біолого-екологічний, 
медичних технологій діагностики та 
реабілітації. 

Також у рамках «Дня 
кар’єри ЄС» було про-
ведено панельну диску-
сію «Найкращі профе-
сії майбутнього: чому 
варто інвестувати час 
зараз», за участю Пред-
ставництва ЄС в Украї-
ні, Дніпропетровської 
обласної державної ад-
міністрації, провідних 
ділових кіл регіону та 
адміністрації нашого 
університету. 
Додатково проводи-

лися й освітньо-профе-
сійні тренінги «Освітні 
можливості для сту-
дентів та випускників 

у рамках програми Erasmus+, «Акаде-
мічна мобільність та іменні стипендії 
як конкурентна перевага на ринку пра-
ці», «Стартапи, що потрібно для успіху: 
погляд Noosphere Engineering», «Без-
коштовні європейські можливості для 
молоді».
Проведення «Дня кар’єри ЄС» свід-

чить про те, що на базі ДНУ імені Олеся 
Гончара розвиваються традиції зі спри-
яння професійній орієнтації молоді та 
працевлаштуванню випускників.

Марія МІХЕЙЧЕНКО, 
координатор Інформаційного центру ЄС 

у м. Дніпро, доцент кафедри міжнародних 
відносин

зацій, бізнесу, державних службовців 
та активних молодих громадян. Гос-
ті дізналися про світові та європейські 
тренди в питаннях професійних ком-
петентностей; як задовольнити попит 
роботодавців у кваліфікованих кадрах; 
можливості навчання та стажування. 
Крім того, молодь отримала поради від 
професіоналів щодо працевлаштуван-
ня, написання резюме, проходження 
співбесід, а також змогла провести кон-
сультації із представниками комерцій-
них компаній. 
В організації ярмарку вакансій, до 

якого долучилися 40 підприємств та 
організацій міста й області, активну 

КРОК ДО БІЗНЕСУ

На базі школи стартапів StartupEcosys-
temDnipro факуль тету економіки ДНУ за 
підтримки КП «Центр підтримки малого 
та середнього бізнесу» Дніпропетровської 
обласної ради відбулася довгоочікувана 
зустріч «Крок до бізнесу». Захід поєднав 
досвід підприємців та ідеї студентів че-
рез менторську підтримку новаторських 
проектів, а також популяризував моло-
діжне підприємництво для адаптації йо-
го до ринково-орієнтованого суспільства. 

Найбільша аудиторія факультету еко-
номіки наповнилась більш ніж сотнею 
студентів, викладачами та всіма, кого ці-
кавлять нові, сучасні, затребувані бізнес-
проекти молоді. Урочистий захід відкри-
ла декан, професор Тетяна Гринько, яка 
подякувала за прагнення до розширення 
горизонтів та новаторських ідей. Перший 
проректор університету, професор Олег 
Дробахін зазначив, що школа стартапів 
надасть більше 
можливостей для 
розвитку студент-
ського підприєм-
ництва. 
На зустрічі бу-

ло представлено 
12 проектів сту-
дентів факультету 
економіки ДНУ та 
інших ЗВО міста. 
Проекти відпові-
дали як суспіль-
ному запиту, так і 
потребам бізнес-
середовища. Пред-
ставники влади та 
бізнесу особливо 
виділили наступні 
проекти: пропозиція Арсена Ібрагімова 
про будівництво сучасного скейт-парку; 
проект Анни Косенко з виробництва еко-
логічного шоколаду; бізнес-ідея Владис-
лава Кочкіна з організації міжнародних 
кіберспортивних турнірів; ідея Катерини 
Тупікової зі створення Cityquest (квестів 

по всьому місту); Дар’ї Гордійченко з про-
ектом ресторану Chameleon та Світлани 
Репіної з концепцією створення штучних 
м’язів.
Голова постійної комісії з питань під-

приємництва Дніпропетровської облас-
ної державної адміністрації Олександр 
Галаган наголосив на важливості та ак-
туальності кроку бізнесу назустріч ініці-
ативним студентам, які роблять перші, 

але наполегливі спроби 
для отримання практич-
ного досвіду в реалізації 
власних бізнес-ідей.
Свою експертну оцінку 

за всіма проектами на-
давали досвідчені пред-
ставники влади, громад-
ських організацій, бізне-
су та науки: О.В. Галаган, 
Т.В. Продан, Ю.О. Шевцов, 
О.В. Булах, В.Г. Дьоміна, 
В.Г. Кіслейко, Т.В. Кос-
тенко, Ю.М. Полушин, 
Н.Ю. Яценко, О.А. Джу-
сов, О.М. Шаталова.
Креативним студентам 

вручили пам’ятні сувені-
ри та дипломи. Такі захо-

ди, як «Крок до бізнесу» дозволяють за-
безпечити синергію вищої економічної 
освіти та потреб сучасного бізнесу. 

Владислав ЯКОВЕНКО, 
керівник StartupEcosystemDnipro, 

канд. екон. наук, доцент кафедри статистики, 
обліку та економічної інформатики

Обговорення  сучасного  інструментарію  
для  викладання  португальської  мови  в  ДНУ 

Олег  Дробахін  і  Тетяна  Гринько 
відкривають  захід 

Данило  Донник  отримує  відзнаку  
від  директора  КП  «Центр  

підтримки  малого  та  середнього 
бізнесу»  Миколи  Шевченка

Жозе  Емануел  Коелью  Віейра  та  Марія  Кріштіна  Серпа  ди  Алмейда  
вподобали  наш  університет
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КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТІВ

Сертифікат фіналіста за напрямом «Технології матеріалознавства» Фестивалю інноваційних проектів 
Sikorsky Challenge-2019 отримав проект учених ДНУ «Акустооптичні кристали для пристроїв обробки зобра-
жень, телеорієнтації і ціленаведення». Авторський колектив проекту – співробітники факультету фізики, 
електроніки та комп’ютерних систем проф. М.Д. Волнянський, проф. М.П. Трубіцин, пров. інж. К.В. Агарков, 
пров. інж. М.М. Коптєв. Перший Конкурс проектів оборонних технологій Sikorsky Challenge у рамках фестивалю 
пройшов 14 травня у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

ОБРІЇ НАУКИ

Метою заходу була презента-
ція проектів військового при-
значення перед представника-
ми підприємств Державного 
концерну Укроборонпром, ГС 
«Ліга оборонних підприємств 
України», вітчизняними та за-
рубіжними інвесторами. До 
участі в конкурсі були запро-
шені розробники продукції 
оборонних технологій з універ-
ситетів, дослідних інститутів, 
державних та приватних ви-
робничих компаній. Були пред-
ставлені проекти за напрямами, 
затвердженими згідно з розпо-
рядженням Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 2017 р. 
№ 600-р: технології створення 
засобів ураження та захисту від 
них; інформаційні технології; 
оптичні технології; хімічні тех-
нології; технології матеріалоз-
навства; технології елементної 
бази радіоелектроніки; техно-
логії позиціонування і навігації; 
технології тактичної медицини; 
авіаційні та космічні технології.
Досягнення сучасної акусто-

оптики наочно демонструють, 
що створені на основі акустооп-
тичного ефекту фільтри, моду-
лятори та інші пристрої є май-
же ідеальним інструментом для 
спектральної і поляризаційної 
обробки оптичних зображень в 
реальному масштабі часу, для 
систем телеорієнтації, ціленаве-
дення та ін. Такі пристрої є дуже 
важливими для використання у 
військовій техніці. Зараз акус-
тооптичні прилади проекту-
ються та експериментально ви-
робляються в Україні лише не-
великою кількістю підприємств 
та закладів, наприклад, завод 
«Арсенал», кафедра кванто-
вої радіофізики КНУ та ін. Але, 
окрім виробництва пристро-
їв, дуже суттєвою є проблема 
отримання якісних середовищ, 
із яких ці пристрої виробля-
ються – акустооптичних крис-
талів. Невеликі розміри сучас-
них акустооптичних кристалів 
(у найкращих випадках до 1 кг) 
та низька стійкість до потужно-
го лазерного випромінювання є 
факторами, які не дозволяють 
знизити собівартість продукції 
та затримують втілення інже-
нерних рішень.
У ДНУ імені Олеся Гончара 

протягом 45 років успішно вико-
нуються дослідження із синтезу 
та вивчення фізичних власти-
востей кристалів, їхньої реаль-
ної структури та особливостей 
фазових перетворень. За цей час 
отримано понад 50 нових крис-
талічних оксидних з'єднань. 
Один із найважливіших ре-
зультатів – розробка методик 
вирощування акустооптичних 
кристалів парателуриту (TeO

2
) 

та молібдату свинцю (PbMoO
4
). 

Кристали цих сполук є одними 

із найбільш затребуваних серед-
овищ для акустооптичних при-
строїв. У ДНУ отримано експе-
риментальні зразки кристалів 
парателуриту відмінної якості 
вагою від 0,8 кг до 1,2 кг, крис-
талів молібдату свинцю – вагою 
до 0,5 кг та є напрацювання, які 
дозволять підвищити розміри 
кристалів без втрати якості.
Ідея поданого від ДНУ проек-

ту полягає в розробці і втіленні 
методів вирощування крупно-
габаритних та високоякісних 

акустооптичних кристалів па-
рателуриту та молібдату свин-
цю. Продуктом проекту будуть 
монокристали парателуриту ва-
гою від 1,2 кг до 2 кг та молібда-
ту свинцю вагою до 1 кг, а також 
заготовки для акустооптичних 
модуляторів, дефлекторів, про-
цесорів. Реалізація проекту бу-
де дуже корисною для розроб-
ників та виробників військової, 
космічної, медичної техніки, 
пристроїв екологічного моніто-
рингу, харчової промисловості 
та ін. Отримані кристали є се-
редовищем для акусто- та опто-
електронних і оптоволоконних 
пристроїв, а саме для лазерних 
дефлекторів та модуляторів усіх 
видів, для пристроїв спектраль-
ного ущільнення каналів пере-
дачі, для лазерних систем висо-
кої потужності та інших найсу-
часніших пристроїв.
Подальшим розвитком про-

екту може бути створення на 
базі ДНУ виробництва з виро-
щування акустооптичних крис-
талів та їх обробки, нанесення 
просвітлюючих та захисних по-
криттів та виробництва акус-
тооптичних пристроїв для вій-
ськових та цивільних потреб.

Костянтин АГАРКОВ, 
провідний інженер науково-
дослідної лабораторії фізики 

кристалів активних діелектриків

ЕКОСТИЛЬ «ВЕСНЯНИЙ ВЕРНІСАЖ» 

НАЙКРАЩІ ДЕКЛАМАТОРИ НАВЧАЮТЬСЯ В ДНУ 

12 травня у ботанічному саду ДНУ від-
бувся «Весняний вернісаж». Назва цього 
заходу з’явилася ще в холодні зимові дні, 
коли, дивлячись у покриті інієм вікна, 
згадувалося, як сад змінюється навесні і 
весна малює свої етюди яскравими фар-
бами. У спогадах все частіше з’являлися 
картини зі «Свята осені» в нашому бо-
танічному саду. Тоді з нами була студія 
дитячого малюнку «Сонячна», і картини 
дітей стали справжньою окрасою свята. 
Беручи до уваги роботи наших колег в 
інших університетських садах, продо-
вжуючи власні традиції та виправляючи 
попередні помилки, ми розпочали готу-
ватися до зустрічі з гостями на «Весня-
ному вернісажі».
І свято відбулося. Буяли яскравими 

кольорами гліцинія китайська, півонія 
напівкущова, керія японська, колькві-
ція чарівна, бузок оксамитовий і бузок 
дрібнолистий, бобівник анагіролистий, 
шипшина найзолотавіша, глід звичай-
ний, чекалкин горіх. Три тисячі наших 
відвідувачів знову довели, що ботаніч-
ний сад ДНУ популярний у містян. Во-
лонтери та друзі саду, які представи-
ли власні роботи та продемонстрували 
здатність запалювати серця людей, до-
помогли нам наповнити локації змістом 
та емоціями. Від маленьких художників 
до освічених і мудрих хористів, від ама-
торів до професійних флористів, від лю-
бителів природи до ботаніків за фахом… 
Кожен мав змогу побачити щось своє, 
призначене саме для нього. У рамках ак-
ції «Лист другу» сад отримав багато лис-

тів від друзів з позитивними відгуками, 
добрими побажаннями і надією на на-
ступні зустрічі. Сотні дітей спробували 
себе у ролі конструкторів, художників 
і творчих майстрів, забрали із собою на 
згадку власні роботи з майстер-класів. 
А тисячі відвідувачів різного віку попо-
внили сімейні альбоми яскравими світ-
линами з фотозон, які ми підготували 
для них. Хтось з дніпрян вперше побу-
вав на екскурсіях в саду. Можливо, хтось 
очікував іншого від нашого свята. Та все 
ж позитивні відгуки дуже мотивують до 
дій. 
На нашу думку, свято вдалося. Не зва-

жаючи на зливу, яка завершила його за-
вчасно, ми дочекались останніх гостей і 
зустріли нових друзів. Хочеться вірити, 
що після «Весняного вернісажу» у від-
відувачів залишилося на згадку найдо-
рожче – приємні спогади. 
Висловлюємо щиру подяку нашим ко-

легам і однодумцям, які допомогли зро-
бити це свято більш яскравим і насиче-
ним: студії дитячого малюнку «Соняч-
на» за виставку малюнків та майстер-
клас, альтернативній школі «Коло-
школа» та екологічному центру «Жити 
здорово!» за майстер-класи, дитячому 
німецькому центру та вокальному ко-
лективу «Гутен Абенд», обласному това-
риству німців «Відергебурт» за дуже ці-
каві виступи, школі флористики «Артха-
ус» за оформлення фотозон, студентам 
біолого-екологічного факультету ДНУ за 
допомогу в організаційних питаннях та 
підтримці порядку на території саду. 

Анатолій КАБАР, 
директор ботанічного саду, 

канд. біол. наук, доцент 
Марина НЕЩИРЕНКО, 

провідний біолог

КРИСТАЛИ ДЛЯ ОБОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вручення  сертифікатів  фіналістам:  керівник  Стартап-школи  Sikorsky  
Challenge  Інна  Малюкова,  доповідач  та  один  із  авторів  проекту  
від  ДНУ  Костянтин  Агарков,  ректор  КПІ  Михайло  Згуровський,  

перший  заступник  генерального  директора  Державного  концерну  
«Укроборонпром»  Сергій  Омельченко

XIII міжвузівський конкурс 
декламаторів «Сакури рожеві 
кольори…» зібрав у ДНУ знавців 
української та російської мов серед студентів-іноземців Дніпра. 
Найрізноманітніші відтінки любові в поетичній та пісенній 
формах були гарним подарунком глядачам. Організатор 
популярного щорічного конкурсу – кафедра перекладу та 
лінгвістичної підготовки іноземців.

Продемонструвати власні лінгвістич-
ні здобутки й водночас випробувати себе 
перед публікою виявили бажання сту-
денти-іноземці різних ЗВО нашого міста 
з Анголи, Ірану, Китаю, Колумбії, Конго, 
Кот-д’Івуару, Марокко, Туркменістану, 
Узбекистану. 
З участю в конкурсі, покликаному да-

рувати усім сонячний весняний настрій, 
привітала іноземних студентів началь-
ник відділу підготовки фахівців для за-
рубіжних країн і академічних обмінів 
управління міжнародної співпраці ДНУ, 
доцент Кристина Геті. Вона переконала 
студентів, що не потрібно занадто хви-
люватися, й запропонувала подякувати 
їхнім викладачам за терпіння й старан-
ня. 

«Сьогодні тут зібралися люди, які роз-
мовляють різними мовами. У цей день 
ми будемо говорити про прекрасне – про 
любов, весну й щастя, – звернулася до 
учасників завідувач кафедри перекладу 
та лінгвістичної підготовки іноземців 
ДНУ, професор Олена Панченко. – Лю-
бов – прекрасне почуття, яке розцвітає 
весною, про неї написано безліч поезій. 
Ми також вас, наших студентів, любимо 
й бажаємо вам успіхів». 

Україномовні та російськомовні міні-
атюри репрезентували твори сучасних 
авторів і класиків. Вразила піснею «Ди-
тячі долоньки» студентка ДНУ з Узбе-
кистану Хуршеда Асророва, запальною 
й позитивною пісенною мініатюрою «Я і 
Сара» – Севара Мухаммадієва (Узбекис-
тан) та Сіро Есмеральдо Де Жезуж (Ан-
гола) з ДНУЗТ, щирим ліризмом у пісні 
«Берег озера Байкал» – студент з Китаю 
Яна Сюнзе (НМАУ). Надзвичайно про-
никливими і виразними були вірші «Ча-
ри ночі» Олександра Олеся у виконан-
ні Сатуата Желсона з Анголи (ДНУЗТ), 
«Думи мої, думи…» Тараса Шевченка у 
виконанні студента з Марокко Латифа 
Мозаммеда (ПДАБА). 
Легендарні хіти «Бітлз» під акомпане-

мент гітари студентів-пе-
рекладачів ДНУ Олега Ле-
патова та Микити Журав-
льова були у якості музи-
кальних пауз між трьома 
частинами конкурсу. 
Рохер Давид Кілагуй Пе-

рес з Колумбії навчається 
на другому курсі спеціаль-
ності «Міжнародні відно-
сини» в ДНУ. Розповів, що 
фах обирав за таким прин-
ципом, щоб не було ма-
тематики, натомість була 
можливість вивчати ще од-
ну додаткову мову – юнак 
обрав німецьку. Якістю 
освіти в Україні задоволе-
ний. На конкурс підготу-

вав «Причинну» Тараса Шевченка. За-
значив, що українську мову розуміє, але 
ще не розмовляє нею. «В Україні подо-
бається все, крім зими: у моїй країні ні-
коли не буває менше, ніж вісім градусів 
тепла», – поділився враженнями Рохер. 
За підсумками конкурсу, представни-

ці нашого університету сестри Камола та 
Хуршеда Асророви з Узбекистану посіли 
відповідно 1 та 3 місця.

Світлана ФІЛІП, ІАА «УНІ-прес»
Майстер-клас  для  маленьких 
відвідувачів  від  «Колошколи»

Екскурсію  проводить  директор  ботсаду  
Анатолій  Кабар  (праворуч)    

Майстерність  сестер  Камоли  та  Хуршеди  Асрорових 
відзначена  журі 
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завідувача кафедри економіки, 
підприємництва та управління під-
приємствами – 1,0 ставки за штатним 
розписом

(наявність наукового ступеня та/
або вчене (почесне) звання (як прави-
ло, доктора наук та /або професора) 
відповідно до профілю кафедри, стаж 
науково-педагогічної роботи у закла-
дах вищої освіти не менше 5 років, 
вільне володіння державною мовою 
України);
доцента кафедри германської фі-

лології – 1,0 ставки за штатним роз-
писом

(наявність вченого звання доцента 
(старшого дослідника або старшого 

наукового співробітника) або особи, 
які мають науковий ступінь докто-
ра філософії за відповідною галуззю 
знань (кандидата або доктора наук за 
відповідною спеціальністю), друко-
вані навчально-методичні (наукові) 
праці за профілем діяльності кафе-
дри, вільне володіння державною мо-
вою України).
На конкурс приймаються до-

кументи: заява, особовий листок 
з обліку кадрів, фото 3х4, автобіо-
графія, копія документів про вищу 
освіту (з пред ’явленням оригіналу 
документа), копія диплома канди-
дата (доктора) наук, якщо є вимогою 
(з пред’явленням оригіналу докумен-

та), копія атестату доцента (професо-
ра), якщо є вимогою (з пред ’явленням 
оригіналу документа), список науко-
вих та науково-методичних праць, 
завірений за останнім місцем роботи, 
копія паспорта громадянина Укра-
їни, засвідчена кадровою службою, 
документи (матеріали), що засвід-
чують рівень наукової та професій-
ної активності претендента на по-
саду відповідно до кадрових вимог 
щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, визначених Ліцензійними 
умовами провадження освітньої ді-
яльності закладів освіти, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. №1187. 
старшого наукового співробітника 

НДЛ гідробіології, іхтіології та раді-
обіології НДІ біології (д/б теми 1-640-
19) – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь, досвід роботи 
за фахом не менше 5 років, наявність 
не менше 10 опублікованих публіка-
цій за останні 5 років та/або патентів, 
вільне володіння державною мовою 
України).
На конкурс приймаються до-

кументи: заява, особовий листок 
з обліку кадрів, фото 3х4, автобіо-
графія, копія документів про вищу 
освіту (з пред ’явленням оригіналу 
документа), копія диплома канди-

дата (доктора) наук, якщо є вимогою 
(з пред’явленням оригіналу докумен-
та), копія атестату старшого науково-
го співробітника, доцента (професо-
ра), якщо є вимогою (з пред ’явленням 
оригіналу документа, список науко-
вих робіт та винаходів (завірених за 
останнім місцем роботи). 
Документи на конкурс приймають-
ся протягом 1 місяця з дня опубліку-
вання оголошення в засобах масової 
інформації.

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

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

19-20 квітня у Палаці студентів ДНУ відбувся IV Всеукраїнський пісенний 
фестиваль-конкурс «Музичне сузір’я України». У фестивалі взяли участь 
понад 40 вокалістів, серед них – 15 колективів з різних куточків України: Києва, 
Житомира, Кривого Рогу, Полтави, Слов’янська та Хмельницького.

ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО ОБ’ЄДНУЄ УКРАЇНУ

Фестиваль «Музичне сузір’я 
України» відбувся за сприян-
ня Президентського фонду Ле-
оніда Кучми «Україна» та Дні-
пропетровської обласної дер-
жавної адміністрації. Висту-
пи учасників оцінювало про-
фесійне журі у сфері музики 
на чолі з народним артистом 
України Мар’яном Гаденком. 
Після закінчення конкурсної 
програми учасники мали змо-
гу відвідати майстер-класи з 
різних видів вокалу, а також 
отримати професійні поради 
від членів журі.
Музичний світ безмежний. 

Н а -
п р и -
к ла д , 
К а р и н а 
Арсентьєва, 
яка брала участь 
у фестивалі два роки тому, 
стала фіналісткою проекту 
«Голос країни» цього року. 
Володарка Гран-прі минуло-
го року Мар’яна Щербак стала 
професійною співачкою, Люд-
милу Іщенко (Гран-прі 2016) 
запросили стати солісткою до 
Гранд-парку в Китаї.
За умовами фестивалю, кон-

курсанти віком від 12 до 35 ро -

ків обов’язково виконували од-
ну композицію українською 
мовою, а другу обирали за 
власним бажанням. Організа-
тори говорять, що цьогорічний 
фестиваль був одним із кра-
щих за рівнем підготовки учас-
ників. Журі довго обговорюва-
ло найкращих конкурсантів 

та, врешті-решт, присудило пе-
ремогу квартету зі Слов’янська 
Heartbeat. Композиція «Сте-
пом, степом» вразила щирістю 
і майстерним виконанням. За 
словами керівника колективу 
Геннадія Петренка, учасники, 
які вклали багато особистого, 
відчувають, як важливо берег-
ти рідних та близьких і цінува-
ти мир на своїй землі. Спеці-
альну премію «Музична надія 
України» завоювали Олеся Ча-
ус (Дніпро) та Софія Щербако-
ва (Харків).
Народна студія сучасного 

вокалу «Мрія» виборола пер-
шу премію фестивалю. Про-
те головне – дівчата й хлопці 
отримали безцінний досвід з 
організації та проведення все-
українського проекту.
На фестивалі кожен з учас-

ників продемонстрував влас-
ний талант, навчився чомусь 
новому, а також знайшов нових 
друзів. Ми з нетерпінням че-
каємо на фестиваль, що відбу-
деться наступного року, щоб 
знову поринути у світ ча-
рівного мистецтва, яке, без 
перебільшення, об’єднує 
Україну!

Світлана 
ПАРХОМУК, 

студентка факультету 
систем і засобів масової 

комунікації

PRO ET CONTRAПодружко, посунься трохи. Сьогодні я хочу поговорити 
не з тобою, а з твоїм відображенням. Відійди, будь ласка, 
трошки убік від дзеркала, у нас буде серйозна розмова.

Ви такі схожі. На перший по-
гляд вас дуже складно відріз-
нити. Але я добре з вами зна-
йома, тому знаю, наскільки ви 
різні. Ти – копія у дзеркалі, яку 
моя подруга ненавидить. Во-
на дивиться на тебе щоранку і 
мріє, аби ти була не така, як є. 
Хоче бачити тебе кращою, ніж 
учора: гарнішою, стрункішою, 
вищою, рум’янішою, без весня-
нок на щоках, без шрамів на ло-
бі, без горбинки на носі. Я на-
віть не впевнена, що вона хоче 
там бачити себе. 
Тобі легко. Ти любиш себе, 

тобі байдуже, що говорять інші. 
Якби не моя подруга, на тобі б 
не було тони косметики, штуч-

них вій і одягу, що прикриває 
твої нібито надто пишні боки. 
Але тебе постійно намагаються 
змінити, вдосконалити. Ти на-
віть не розумієш, для кого це 
все роблять. Ти ж не бачиш тих 

людей, просто не знайома з ни-
ми. Не знаєш ти і слова «мода». 
Для тебе чужі будь-які тенден-
ції. Ти ж не чула про параметри 
«90-60-90» і тобі так добре без 
них живеться. Нащо ж моя по-

друга намагається зробити те-
бе ідеальним зразком? Чому 
вона так не любить тебе? Хіба 
ти зробила їй щось погане?
Знаєш, якби моя подруга ди-

вилася на тебе в епоху Ренесан-
су, ти б їй навіть подобалася. 
Бо вона би бачила такі ж відо-
браження у картинах Тиціана 
і Рубенса, і навколо неї ходи-
ли  б такі самі пишні музи, як 
і ти. Якби ж ти належала моїй 
подрузі хоча б до 18 століття, 
вона б любила тебе за аристо-
кратично бліде обличчя. А як-
би моя подруга жила в Ірландії, 
то обожнювала б тебе за рясні 
веснянки і руде волосся, яке на 
сонці відблискує золотом.
Я знаю, ти довіряєш мені. 

Розкажи ж, чому вона так тебе 
зневажає? Кажеш, їй нав’язало 
це суспільство? А ти маєш ра-
цію. Я також дивилися на своє 
віддзеркалення і так само не 
любила його. Тому що воно 

«не таке». «Не таке, як у всіх». 
Але хіба Я така, як усі? Я тому 
й особлива, що не схожа на ін-
ших, не створена за шаблоном. 
То чому маю не любити себе? 
Моя подруга така ж, як і я ко-
лись. Мені знадобилося чи-
мало часу, аби полюбити своє 
відображення. Тобі не треба 
змінюватися заради когось. 
Просто збережи себе, не дай їй 
підлаштувати себе під думки 
оточуючих. Будь певна, одного 
разу моя подруга прокинеть-
ся, підійде до тебе, буде пиль-
но вдивлятися у все, що вона 
раніше називала недоліками і 
нарешті скаже: «Я люблю те-
бе». Будь ласка, передай їй то-
ді, що вона щаслива. 

Дарина КУЧЕР, 
студентка факультету систем і 

засобів масової комунікації
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ЛІРИЧНИЙ НАСТРІЙ

Яблунево-
      вишневий
На березі річки 

під вечір травневий
Зігріємось вдвох 

попід сонцем багряним.
Тонкий аромат 

яблунево-вишневий
З сусіднього саду 

з цілунком вогняним

Та ніжно-солодким, 
мов груші у серпні,

Манитимуть знову 
зустрітись під кленом,

Де річка розвіє чекання 
нестерпні

І тихе «люблю» 
пролунає рефреном…

На березі річки, 
під вечір травневий,

Як ніч огортатиме 
зоряні зграї,

Мені подаруй поцілунок 
миттєвий,

Поринемо вдвох в світ 
любові безкрайній…

Максим ЧУРКОВ, 
студент факультету української 
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та мистецтвознавства
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