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Глибоким сумом і болем від-
лунюють імена загиблих ви-
пускників ДНУ в серцях ви-
кладачів, однокурсників, колег, 
близьких і рідних. Десятеро 
ниших вихованців віддали свої 
молоді життя за свободу й неза-
лежність України, за наше пра-
во на самовизначення і націо-
нальну самоідентифікацію.
Після захисту дисертації ра-

зом зі своїми побратимами – де-
сантниками 25-ї бригади, зби-
тими над Луганськом на борту 
ІЛ-76, назавжди залишився в 
небі Павло Левчук.
Під Шахтарськом загинув 

випускник механіко-матема-
тичного факультету Володи-
мир Градиський. Захищаючи 
Донецький аеропорт, поліг ви-
пускник юридичного факульте-
ту, командир взводу снайперів 
Олексій Тищик, а в бою за Жда-
нівку – Денис Гаврюшин.
За безмірну відвагу, мужність, 

уміння давати відсіч ворогу на-
звали кіборгом Сергія Петрова. 
Із позивним «Репортер» во-

ював на Сході журналіст Олек-
сандр Черніков, молодший сер-
жант 25-ої Дніпропетровської 
окремої повітряно-десантної 
бригади. Загинув під Авдіївкою.
Поспішаючи на допомогу по-

братимам поблизу села Павло-
піль, підірвався на «розтяжці» 
Роман Карась.
Помер від поранень, отрима-

них під Іловайськом, Андрій 
Савчук, який служив у баталь-
йоні особливого призначення 
«Дніпро-1». 
Загинув під Донецьком куле-

метник 11-го мотопіхотного ба-
тальйону Дмитро Астапов. 
Добровільно мобілізувався 

до лав армії Вадим Ричков. Був 
призначений командиром взво-
ду зв’язку. Загинув, потрапивши 
під обстріл з БМ-21 «Град» по-
близу Жданівки.
Під мінометним обстрілом 

в Дебальцевому загинув Влад 
Казарін. Юнак не став випус-
кником нашого університету, 
бо, вступивши влітку 2016-го на 
юридичний факультет, так і не 
встиг сісти за парту…

Вічна слава Героям!
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З нагоди 100-річчя від дня народження Почесного ректора Дніпровського національного університету, видатного 
вченого-механіка, заслуженого діяча науки України, доктора фізико-математичних наук, академіка Володимира 
Івановича Моссаковського в університеті відбулася низка заходів на його пошану. Одним із них було урочисте 
засідання вченої ради, де ті, хто знав Володимира Івановича, згадували про особисте спілкування з ним, вимальовуючи 
різноманітні грані цієї дивовижної особистості.

До Дня захисника України студенти і викладачі університету зібралися на урочистий мітинг 
біля Пам’ятного знаку випускникам університету, загиблим під час бойових дій на сході України. 

вивів звичайний український уні-
верситет на космічну орбіту най-
більш потужних вищих навчаль-
них закладів країни. Напевно, 
зараз я мав би перелічити усі йо-
го регалії, нагороди, звання, але 
хотілося б з висоти цієї сторічної 
вершини поглянути на його жит-
тя і досягнення по-дружньому, 
по-учнівськи, з поклоном та 
вдячністю за його внесок у долю 
університету, в кожного з нас, хо-
ча б і опосередковано, в наукові 
здобутки, якими й понині можна 
пишатися», – сказав Микола Ві-
кторович. 
Яскравим епізодом власного 

життя стало спілкування з Во-
лодимиром Івановичем для Ана-
толія Булата, академіка НАНУ, 
директора Інституту геотехніч-

Сподіваюся, що всім, хто вивча-
тиме його спадщину, передасться 
хоч часточка цих властивостей», 
– відзначив Анатолій Булат. 
Кілька високих слів про свого 

вчителя й Людину з великої лі-
тери сказав Вадим Гудрамович, 
член-кореспондент НАНУ, завід-
увач відділу Інституту техніч-
ної механіки НАНУ і НКАУ, про-
фесор кафедри теоретичної та 
комп’ютерної механіки ДНУ. Він 
акцентував увагу на знакових, з 
його точки зору, моментах в діяль-
ності Володимира Моссаковсько-
го. Зокрема, Володимир Іванович 
завжди залишався скромним, 
був людиною високої культури й 
часто дуже доречно наводив при-
клади й цитати з різноманітних 
художніх творів, знайомив своїх 

учнів з багатьма видатними вче-
ними, що буквально «відчиняло 
двері в науку» початківцям, й за-
галом, завжди підтримував своїх 
учнів. Відзначався невичерпним 
прагненням до нового, напри-
клад, уже в зрілому віці опанував 
гру на фортепіано, постійно ви-
вчав мови й знав їх близько де-
сяти. Мав високий інтелект і за-
хоплювався інтелектуальними 
іграми, зокрема, шахами. Тож не 
дивно, що в роки діяльності Во-
лодимира Моссаковського уні-
верситет був визнаним осередком 
шахового спорту в регіоні. 

«Володимир Іванович був су-
ворим батьком. Але ми завжди 
знали, що в душі він добрий. По-
стійно прививав нам, донькам, 
любов до мов і до музики. Й сам 
любив учитися. Дуже любив гра-
ти на фортепіано Шопена. Вва-
жаю, що по життю батько був 
везучим, під час війни не отри-
мав жодного поранення. Говорив 
жартома, що улюбленими його 
жінками були філологині: з ними 
йому цікаво було спілкуватися на 
літературознавчі теми», – дода-
ла цікавих штрихів до портрету 
Володимира Моссаковського йо-
го донька, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри статистики, 
обліку та економічної інформати-
ки ДНУ Олена Пошивалова. 

«Мені випала честь тісно співп-
рацювати з Володимиром Мосса-
ковським понад 30 років, – зазна-

чив Євген Абрамовський, канди-
дат технічних наук, професор, у 
минулому – секретар парткому й 
проректор університету. Він навів 
кілька ще маловідомих фактів про 
Моссаковського. – Маю свідчення 
про те, як він займався наукою. У 
Володимира Івановича була 6-річ-
на перерва в навчанні через війну, 
де він був спочатку рядовим, а по-
тім сержантом, командиром відді-
лення із звукової розвідки. Після 
демобілізації у 1945 році коман-
дир підрозділу запитав у сержан-
та Моссаковського: «Коли будеш 
професором?» Володимир Івано-
вич, помовчавши, відповів: «Через 
10 років». І дійсно, у 1955 році він 
підготував докторську дисерта-
цію, а в 1956-му її захистив. «Дис-
ертацію треба брати штурмом», – 
завжди говорив Володимир Мос-
саковський і спонукав інших до 
цього. Він вважав, що від ідеї до її 
втілення має проходити короткий 
проміжок часу».
Також теплими й щирими спо-

гадами про свого вчителя, колегу 
поділилися Віктор Грищак – док-
тор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної 
математики Запорізького націо-
нального університету; Георгій 
Скороход – кандидат фізико-ма-
тематичних наук, доцент кафед ри 
комп’ютерних технологій ДНУ; 
Володимир Пошивалов – доктор 
технічних наук, професор, завід-
увач відділу Інституту технічної 
механіки НАНУ і НКАУ, профе-
сор кафедри механотроніки ДНУ; 
Лідія Бойко – кандидат фізи-
ко-математичних наук, доцент 
кафедри обчислювальної мате-
матики та математичної кіберне -
тики ДНУ. 
Світлий образ талановитого 

педагога, громадянина і патріо-
та, просто чудової, високопоряд-
ної людини завжди слугуватиме 
взір цем для нинішнього й при-
йдешніх поколінь нашого універ-
ситетського братства, висловили 
переконання учасники урочисто-
го зібрання.

Світлана ФІЛІП, ІАА «УНІ-прес»

«У цей день Україна вшановує 
своїх захисників, яскраві й слав-
ні бойові звитяги українського 
народу, – звернувся до універси-
тетської громади директор Цен-
тру гуманітарних проблем освіти 
та виховання молоді, професор 
Валентин Іваненко. – Свято, за-
початковане 2014 року, було зу-
мовлене зовнішнім викликом, 
який відчула тоді Україна. Бойові 
випробування пройшли чимало 
працівників і випускників уні-
верситету. Невипадково і глибоко 
символічно, що ми зібралися саме 
біля цього Пам’ятного знаку, вста-
новленого на честь 10 загиблих на 
сході України вихованців ДНУ – 
молодих талановитих людей, які 
віддали життя за збереження дер-
жавного суверенітету, територі-
альної цілісності України». 

«Це свято всенародне, оскільки 
воно виходить із народних тра-
дицій. У всі часи професія захис-
ника вважалася почесною, до та-
ких людей ставилися завжди по-
особливому, – відзначив голова 

ради ветеранів університету, про-
фесор Ігор Іщенко. – Це свято на-
гадує, що ми повинні бути готові 
у будь-який час боронити батьків-
щину. Ми пишаємося нашими ви-
пускниками, які свою професію 
пов’язали із цією відповідальною 
місією, та вшановуємо загиблих 
героїв». 
Власні поезії, присвячені во-

їнам, прочитали студентка фа-
культету прикладної математики 
Анастасія Дудка і студент історич-
ного факультету Олександр Ли-
саченко. Привітала присутніх зі 
святом волонтерка, студентка фа-
культету психології та спеціальної 
освіти Вікторія Штагер. Дівчина 
розповіла про допомогу універси-
тетських волонтерів українським 
військовим і біженцям з охопле-
них війною міст і сіл Донбасу. «Це 
свято мужності, благородства, па-
тріотизму. Вдячні тим, хто стоїть 
на обороні нашої рідної держави, 

хто самовіддано ризикує життям 
і здоров’ям заради мирного неба. 
У свою чергу, наш університет і 
Центр соціальних ініціатив і во-
лонтерства ДНУ намагаються до-
помогти воїнам за першої ж мож-
ливості. Це і психологічні кон-
сультації, і гуманітарна допомога, 
і волонтерування у військовому 
шпиталі та лікарні імені Мечни-
кова. Але є ті, хто віддав за бать-

ківщину найдорожче – власне 
життя. Ми співчуваємо сім’ям, які 
зазнали такого горя й опікуємося 
родинами героїв. Наша молодь 
стає патріотичною і сміливою за-
вдяки такому прикладу мужності 
й самовідданості старших поко-
лінь. Мирного неба усім».
Хвилиною мовчання присутні 

вшанували загиблих та поклали 
квіти до Пам’ятного знаку. 

«ЗАХИСНИКИ, ВИ НАША ГОРДІСТЬ І НАДІЯ»
У ПАМ’ЯТІ НАЗАВЖДИ

Яким у найзагальніших рисах 
запам’ятався усім легендарний 
керманич університету 1960–
1980-х років Володимир Мос-
саковський, окреслив його по-
слідовник, ректор університету, 
член-кореспондент НАНУ Ми-
кола Поляков: «Ми вшановуємо 
пам’ять людини, яку знаємо як 
видатного науковця, академіка, 
талановитого педагога, блиску-
чого організатора вищої школи, 
творчу особистість, ректора, який 

ної механіки ім. М. С. Полякова 
НАНУ. Він і досі, через 27 років, 
пам’ятає в деталях ретельне «тес-
тування» Володимиром Мосса-
ковським його кандидатури, коли 
брав участь у конкурсі на дирек-
тора Інституту геотехнічної ме-
ханіки. Такий серйозний підхід 
до справи став важливим уроком 
для Анатолія Федоровича. «На 
усіх, хто знав Володимира Івано-
вича, він суттєво вплинув, адже 
був дивовижною особистістю. 

НА ПОШАНУ ЛЕГЕНДАРНОГО РЕКТОРА

ПАМ’ЯТЬ, ПАМ’ЯТЬ… 
ЗЕМЛЯ, ЗЕМЛЯ…

Пам’ять, пам’ять… 
Це не просто слово,

І не усім воно однаково звучить.
Там різна гучність, 

різна і промова:
Комусь тихенько, а другому – 

степом гомонить.
І часом ті, кого не кожен пам’ятає, 
В історії лишають більший слід.
Ті, кого матір тільки пам’ятає,
Здебільшого міняють світ.
Бо серце матері кричить гучніше,
Аніж ті тисячі сердець, 

що ще живуть.
Одне серце болить сильніше,
Аніж за біль, що тисячі несуть.
Земля, земля… це просто слово,
І не усім воно однаково звучить.
Там різна гучність, 

різна і промова
Комусь вона є матір, 

а комусь – лиш мить.
У нас земля родюча, 

бо полита кров’ю,
Там маки проросли 

за прадідів й дідів.
Там сповнив син її любов’ю, 
Для неї подвиг він здійснив.
Земля усіх їх пам’ятає,
Ніколи не забуде цих дітей.
Вона, як матір, їх чекає,
В молитвах… сльози…їх очей
І Матір до Землі припала…
Два вічних образи сплелись в один.
Земля спокійна… Матір встала.
Живе надія… 
Бо дорослим став молодший син.

Олександр ЛИСАЧЕНКО, 
студент історичного факультетуУ  президії  вченої  ради:  ректор  Микола  Поляков,  перший  проректор 

Олег  Дробахін,  учений  секретар  Тетяна  Ходанен,  академік  НАНУ  
Анатолій  Булат,  член-кореспондент  НАНУ  Вадим  Гудрамович

Про  героїв  альма-матер  розповідає  
професор  Валентин  Іваненко 
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ПУЛЬС УНІВЕРСИТЕТУ

ПРАГНУТИ МАКСИМУМУ

ГІДНЕ ВИЗНАННЯ ПЕРШИХ УСПІХІВ

Видатний випускник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Президент 
України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма нагородив кращих студентів фізико-технічного факультету 
іменними стипендіями Президентського фонду «Україна».

9 жовтня в університеті відбулася презентація серії видань, присвячених 100-річчю університету, – справжнього інтелек-
туального подарунку й своєрідної колекції науково-популярних, публіцистичних та літературно-мистецьких книг.

Урочиста церемонія вручен-
ня стипендій сімом найуспіш-
нішим студентам відбулася у 
Палаці студентів під час роз-
ширеного засідання вченої ради 
університету. Цьогоріч гідними 
високої нагороди від почесно-
го доктора ДНУ Леоніда Куч-
ми були визнані п’ятикурсники 
Владислав Пророка, Герман 
Угланов, Артем Димченко, Ан-
тон Парфілко, Яна Маркова та 
чотирикурсники Ірина Савчен-
ко і Костянтин Корячко. Усі во-
ни відзначені за особливі успі-
хи в навчанні, результативну 
науково-дослідну роботу. Ко-
жен із них має перемоги у про-
фільних олімпіадах і конкурсах, 
брав участь у міжнародних мо-
лодіжних науково-практичних 
конференціях, публікувався у 
престижних українських і за-
кордонних фахових виданнях, а 
один із нагороджених, Костян-
тин Корячко, навіть має патент 
на власний винахід. 
Саме для підтримки такої об-

дарованої молоді, що прагне 
присвятити себе високотехно-
логічним галузям, у 2004 році 
Президентський фонд «Украї-
на» започаткував велику сти-
пендіальну програму. Як від-
значив ректор Микола Поляков, 
за 15 років її лауреатами ста-
ли більше 100 найрозумніших 
студентів фізтеху. «Підтримка 
Фондом нашої молоді не була 
даремною, адже 42% стипенді-
атів нині працюють за ракетно-
космічною тематикою, 25% – за-
кінчили або навчаються в аспі-

рантурі нашого університету», – 
підкреслив Микола Вікторович. 
Подальших успіхів майбутнім 

розробникам новітньої техніки 
та інноваційних технологій по-
бажав зі сцени й екс-президент 
Леонід Кучма. «Майбутнє – за 
космосом. Переконаний, що цей 
напрямок має бути високороз-
виненим, аби Україна вважала-
ся сильною і конкурентоспро-
можною державою. Та вже за-
раз багатьом іноземним вишам 
є чому повчитися в української 
технічної освіти. Тож нехай у 
нашої молодої інженерної еліти 
утверджується впевненість у за-
втрашньому дні, віра у свій рід-
ний факультет, університет та 
Україну в цілому. Хай щастить 
на цьому шляху!» – сказав Лео-
нід Данилович.
За високу оцінку студент-

ських здобутків Леоніду Кучмі 
висловив вдячність стипендіат 
Костянтин Корячко. «Велика 

подяка Вам за те, що надаєте 
подальшого стимулу в пошуках 
професійної реалізації. На знак 
нашої глибокої вдячності при-
йміть цю модель ракети-носія. 
Нехай вона допоможе Вам під-
тримувати шалену швидкість 
сучасного життя! Також сьогод-
ні ми віддаємо шану адміністра-
ції і професорсько-викладаць-
кому складу фізико-технічного 
факультету, науковим керівни-
кам і менторам Інжин ірингової 
школи – усім, хто допоміг нам 
розібратися у тонкощах склад-
них процесів та явищ. Тим, хто 
відкрив для нас двері науки і 
техніки!» – зазначив студент.
Наприклад, дворазовий сти-

пендіат, п’ятикурсник спеціаль-
ності «Електроенергетика, елек-
тротехніка та електромеханіка» 
Герман Угланов нині активно 
займається науково-дослід-
ницькою роботою під керівни-
цтвом науковців кафедри дви-

гунобудування Юрія Мітікова, 
Лілії Накашидзе та інших. «Уже 
на ІІ курсі університету разом 
із директором НДІ енергетики 
ДНУ Лілією Накашидзе я дослі-
джував геліоколектори та сис-
теми енергоефективного огоро-
дження, пробував розробити 
модель мобільного комплексу з 
енерго- та електроустановок, які 
надавали б додаткову теплову 
енергію споживачам. Крім цьо-
го, вивчав елементну базу – різ-
ні акумулятори, інвертори стру-
му тощо. Тоді за проектом НДІ 
також вдалося встановити сис-
тему сонячного теплопостачан-
ня для спортивного комплексу 
ДНУ. Альтернативні джерела 
енергії наразі дуже актуальні. 
Згідно зі світовими тенденція-
ми, частка альтернативної енер-
гетики у деяких країнах уже до-
сягає 50%. А в Україні, на жаль, 
досі залишається багато віль-
ної енергії», – пояснює Герман, 

який планує присвятити життя 
розвитку цієї сфери. 
Інша стипендіатка Фонду 

«Україна», студентка IV курсу 
спеціальності «Авіаційна та ра-
кетно-космічна техніка» Ірина 
Савченко серйозно замислюєть-
ся над запобіганням засміченню 
наземного і космічного простору 
продуктами ракетно-космічної 
техніки. «Хоч я обрала, можливо, 
найважчу з усіх технічних спеці-
альностей, мені вона надзвичай-
но подобається, бо навчаюся я на 
«відмінно». Окрім програмного 
матеріалу, додатково опановую 
нові дисципліни. А минулого ро-
ку навіть була учасницею запус-
ку першої студентської ракети 
CanSat 76. Із І курсу під керівни-
цтвом доцента Олександра Зо-
лотька я досліджую ефективні 
методи очистки від паливних 
залишків – роботи з багатокри-
теріального вибору методу зне-
шкодження розливів токсичних 
компонентів, зменшення залиш-
ків компонентів палива у баках 
ракет», – розповідає Ірина. А 
ще талановита студентка є по-
стійною учасницею престижних 
конкурсів та входить до сотні 
цьогорічних стипендіатів Фон-
ду «Завтра.UA» і молодих лідерів 
Форуму YES. Попри таку освіт-
ню і наукову активність, дівчина 
успішно встигає виконувати ро-
боту голови ради студентів фізи-
ко-технічного факультету. Після 
закінчення навчання Ірина пла-
нує вступити до аспірантури.  

Олеся ДОЦЕНКО,
ІАА «УНІ-прес»

Презентацію відкрив ректор, 
професор Микола Поляков. 
«Відчуваю гордість за універ-
ситетський колектив, коли ба-
чу цей науковий доробок. Все 
це створено для нинішнього 
і майбутнього поколінь пе-
дагогів і студентів з великим 
натхненням і любов’ю до уні-
верситету», – сказав Микола 
Вікторович. Він подякував ав-
торам і упорядникам, видавни-
цтву «Ліра», усім, хто долучив-
ся до підготовки книг.
До ювілейного доробку уві-

йшли: «Дніпровський на-
ціональ ний університет іме-
ні Олеся Гончара: історія, сьо-
годення, випускники», «Історія 
Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гон-
чара», «Професори Дніпров-
ського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара», 
«Ректори Дніпровського на-
ціонального університету іме-
ні Олеся Гончара», «Усна істо-
рія Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся 
Гончара», «…А найбільша гор-
дість університету – його лю-
ди», «Ми пам’ятаємо! Універ-
ситет звитяжний», «Універси-
тет поетичний», «Університет 
спортивний».
Директор Центру гуманітар-

них проблем освіти та вихован-
ня молоді, координатор під-
готовки цих видань, професор 
Валентин Іваненко розповів 
про реалізовані на факульте-
тах біографічні та історичні ви-
давничі проекти. Зокрема, на 
факультеті української й іно-
земної філології та мистецтвоз-
навства, факультеті фізики, 
електроніки та комп’ютерних 
систем, факультеті економі-
ки створено нові книги про іс-
торію цих підрозділів, у яких 

йдеться майже про 1200 пра-
цівників університету різних 
поколінь. «Впевнений, що на-
ші ювілейні видання знайдуть 
читача не тільки в стінах Аль-
ма-матер, але й серед широкого 
загалу. Вони займуть достойне 
місце в історіографічній спад-
щині університету», – наголо-
сив Валентин Васильович.
Про те, як проходила підго-

товка окремих видань, згадав 
декан історичного факульте-
ту, професор Сергій Світленко. 
«Проблема історичної пам’яті – 
одна з ключових у суспільстві. 
Адже розвиток неможливий 
без традицій і внеску попере-
дників», – впевнений він. Сер-
гій Іванович продемонстрував 
перше видання «Історії універ-
ситету» – невеличку брошу-
ру 1988 року й повідомив про 
те, що кількість статей у книзі 
«Професори Дніпровського на-
ціонального університету іме-
ні Олеся Гончара» збільшилася 
з 300 (2003 р.) до 480 (2018 р.). 
Особливу увагу Сергій Світ-
ленко приділив «Усній істо-
рії ДНУ»: «У цьому проекті є 
цілий пласт нашого життя – 
від високої науки до побутових 
речей і студентського життя у 
другій половині ХХ століття. 
Оригінальна методика роботи 
над ним випереджає наробки 
інших класичних університе-
тів». У трьох томах – 81 велике 
інтерв’ю з видатними науков-
цями і педагогами університе-
ту, підготовлене студентами іс-
торичного факультету.
Книга нарисів «…А найбіль-

ша гордість університету – йо-
го люди» є своєрідною подякою 
самовідданим співробітникам 
й відображає їхній трудовий 
шлях та професійну і наукову 
діяльність. Про її створення го-

неповторним. А у книзі – 76 
нарисів про різних за віком і 
професією співробітників, які 
писали педагоги з трьох ка-
федр: української мови, україн-
ської літератури, загального та 
слов’янського мовознавства».
До слова були також запро-

шені директор видавництва 
«Ліра» Оксана Нечай та заступ-
ник директора наукової бібліо-
теки імені Олеся Гончара Люд-
мила Лучка. 
Творчим подарунком учас-

никам презентації стали вірші 
відомих дніпровських поетів 
Віктора Коржа «Зоряний ро-
весник університету» (про Оле-
ся Гончара) та Сергія Бурлако-
ва «Альма-матер» у виконанні 
студенток факультеті  україн-
ської й іноземної філології та 

мистецтвознавства Анастасії 
Берези та Вікторії Пльохіної. 
Можна сказати, що унікальні 

книги, представлені на презен-
тації, стали справжньою біблі-
отекою знань, яка різнобічно, 
потужно й творчо висвітлює 
розмаїття буття одного з кра-
щих класичних університетів 
України. Наприклад, у яскра-
вих і змістовних історико-пре-
зентаційних виданнях «Дні-
провський національний уні-
верситет імені Олеся Гончара: 
історія, сьогодення, випускни-
ки» та «Історія Дніпровського 
національного університету 
імені Олеся Гончара» висвітле-
но основні віхи нашого поступу 
за сто років, розкрито тенден-
ції та особливості діяльнос-
ті університету, представлено 
здобутки наукових шкіл, досяг-
нення і спогади випускників.
Книга «Ректори Дніпров-

ського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара», 
автором якої є відомий учений, 
історик науки, фізик Варфоло-
мій Савчук, розповідає про 25 
ректорів нашого університету 
за 100 років. Прикладом кро-
піткої і наполегливої пошуко-
вої роботи Варфоломія Степа-
новича є повернення до універ-

ситетського літопису імен двох 
репресованих в 1930-ті роки 
ректорів – Франца Андрійови-
ча Кондрацького і Петра Семе-
новича Палька. 
Гуманітарна аура універ-

ситету спонукає завжди 
пам’ятати тих, хто героїчно бо-
ровся у різні роки за свободу і 
честь своєї Вітчизни. У книзі 
«Ми пам’ятаємо! Університет 
звитяжний» вміщено матеріа-
ли про ратні діяння представ-
ників університетської грома-
ди під час Другої світової війни, 
учасників бойових дій на сході 
України в наші дні, волонтер-
ський рух, вихованців та пра-
цівників – Героїв Радянського 
Союзу, Героїв Соціалістичної 
Праці, Героїв України. 
Справжнім уособленням гли-

боко творчої природи Альма-
матер є «Університет поетич-
ний». Під обкладинкою цієї 
книги зібрано палітру поетич-
ної та пісенної творчості понад 
ста талантів – членів Націо-
нальної спілки письменників 
України і студентів, видатних 
особистостей і початківців. Це 
дозволяє відчути ауру духовно-
го життя університету.
Кафедрою фізичного вихо-

вання та спорту підготовлено 
книгу «Університет спортив-
ний». У ній – інформація про 
відомих спортсменів універси-
тету, майстрів спорту і призерів 
міжнародних чемпіонатів, про 
розвиток різних видів спорту в 
альма-матер, спортивні досяг-
нення.
Ювілейні книги стануть од-

ним із надійних джерел для на-
укових, педагогічних і творчих 
здобутків майбутніх поколінь 
працівників і студентів нашого 
класичного університету.

Сергій ЛЯПІН,
старший лаборант Центру 

гуманітарних проблем освіти та 
виховання молоді

ворила декан факультеті  укра-
їнської й іноземної філології та 
мистецтвознавства, професор 
Ірина Степанівна Попова: «Нам 
хотілося розповісти про людей, 
які творять університетську іс-
торію. Це не так просто: тре-
ба було, щоб кожен автор зміг 
знайти особливий підхід до ге-
роя нарису й зробити свій твір 

ІСТОРІОГРАФІЧНА СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ

  Владислав  Пророка,  Герман  Угланов,  Яна  Маркова,  екс-президент  Леонід  Кучма,  
ректор  Микола  Поляков,  Артем Димченко,  Ірина  Савченко,  Костянтин  Корячко,  Антон Парфілко

Професор  Ірина  Попова   про 
найцінніший  скарб  університету  –

його  співробітників 

Професор  Сергій  Світленко  –  
про  нову  методику  дослідження  

історичної  спадщини
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3ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

 МАЙСТЕР-КЛАС

ДЕНЬ НАУКИ: ЧИМ ДИВУВАЛИ ФАКУЛЬТЕТИ?

ПОДАРУНОК ALMA MATER ВІД ВДЯЧНОГО ВИПУСКНИКА

6 жовтня університет гостинно зібрав містян у ботанічному саду на Дні 
науки. У прекрасній природній зоні на тлі золотої осені студенти та викладачі 
з усіх факультетів розповідали про свої спеціальності, демонстрували 
цікавинки. Журфаківці пропонують бліц-екскурсію локаціями заходу.

На початку жовтня на факультеті прикладної математики відбулося урочисте відкриття нового 
комп’ютерного класу, який подарувала університету провідна українська IT-компанія Apriorit. 

Впізнати фізико-технічний факуль-
тет неважко – він представляє різнома-
нітні моделі ракет. Вдячними спостеріга-
чами разом з нами стали найменші від-
відувачі заходу, які дивилися на ракети, 
як на іграшки. Та, будемо відверті, заціка-
вилися ними майже всі гості, незалежно 
від віку і статі.
Рушаємо далі й помічаємо незвичайне 

зображення на моніторі комп’ютера – мо-
дель симуляції гравітації, яку розробив 
студент 3-го курсу механіко-матема-
тичного факультету Артем Рудаков. 
Дивує й звичайна комп’ютерна мишка, в 
яку було встановлено датчик (відеокаме-
ру) для зчитування кодів, завдяки чому 
можна отримати зображення відсканова-
ної поверхні на екрані. Мехмат запрошує 
до оновленого парку імені Ю. Гагаріна і 
радить звернути увагу на QR-коди, розта-
шовані на асфальті. 
Факультет прикладної матема-

тики пропонує  незвичайну презента-
цію-перформанс. Певно, студенти вирі-
шили зруйнувати міф про нудних «ма-
тематиків-заучок» і вкотре довести, що 
точні науки – це теж творчість. Разом із 
ними можна було потанцювати, а це са-
ме те, що потрібно в прохолодний осінній 
день.
Зголодніли? Ікра апельсина, кекс із по-

рошку, жодної піщинки цукру – і все це 
у медичних рукавичках та за допомогою 
шприца. Хімічний факультет нала-
штований дивувати і … годувати страва-
ми молекулярної кухні. Студент 4-го кур-
су Максим Малецький демонструє заці-
кавленій аудиторії процес створення ікри. 
Доповнює, що вони можуть «нахімічити» 
локшину, діабетичні концентрати чаю, 
шоколадну пасту та інші солодощі.
Скупчення людей біля зони юридич-

ного факультету можна назвати ще 
фан-зустріччю серіалу «Шерлок». Пре-
зентація та можливість ознайомитися з 
валізою справжнього криміналіста – мрія 
для всіх любителів детективів і не тільки. 
«Тут можна залишити відбитки пальців, 
проаналізувати речові докази (помада, 
гребінець, шприц). Є і металошукач, і де-

тектори для просвічування грошей», – 
розповідає про склад валізи голова ради 
студентів юрфаку Таїса Ярова. 
Чим ви розраховуєтесь у магазинах? До-

сі гривнями? Ми вже давно вирішили пе-
рейти на економи – офіційна валюта фа-
культету економіки. Найприємніше те, 
що для їх заробітку не потрібно ходити на 
роботу, можна просто брати участь у ціка-
вому квесті: отримувати знання про бан-
кноти та успішних економістів, вчитися 
на око визначати суму грошей у стопці, 
вигадувати власні стартапи та пропонува-
ти власні бізнес-ідеї.
У якості продовження тематики студен-

ти біолого-екологічного факультету 
показали різні шляхи видобування штуч-
ної крові, розповіли, як несолодко дово-
диться сучасним режисерам малобюджет-
них фільмів, яким треба використовува-
ти багато бутафорської червоної рідини, 
адже задоволення це не з дешевих, а ефект 
реалістичності має бути стовідсотковим. 

Що це ми все про навчання? Факуль-
тет психології та спеціальної осві-
ти, наприклад, запропонував таке комбо: 
пізнавальне знайомство з невербальними 
засобами спілкування додати до формату 
веселої інтерактивної гри, яку зробити у 
свою чергу рухливою, аби забути про не-
приємне скупчення хмар на небі й зігріти-
ся. «Формат гри – це один із найкращих 
психологічних прийомів, який дозволяє 
попрацювати над власними особистісни-
ми характеристиками», – пояснює керів-
ник соціально-психологічної служби ДНУ 
Вікторія Лазаренко. 
До поєдинку лицарів не дійшло, але по-

бачити важкі обладунки змогли всі при-
сутні. Чим вражають історики? Сергій 
Світленко, доктор історичних наук, про-
фесор, декан історичного факультету за-
хоплено розповідає: «На локації нашого 
факультету – виставка наукових видань: 
усна історія нашого університету, моно-
графічні дослідження різних періодів, є 
ціла низка періодичних видань».
Якщо хтось говорить, що не любить 

осінь, то скоріш за все, цей хтось ніколи 
не був в осінньому ботанічному саду. При-
рода не полінувалася й змішала всі барви, 
аби прикрасити це місце. Допомогли їй у 
цьому справжні віртуози своєї справи – 
студенти факультету української та 
іноземної філології і мистецтвоз-
навства, які підготували кілька просто-
таки казкових локацій.
Окрім краси, осінь – це здоров’я. І нехай 

саме в цю пору року активність студен-
тів падає через постійні хвороби, на фа-
культеті медичних технологій, діа-
гностики та реабілітації знають, як 
цього можна з легкістю уникнути. Секрет 
простий: більше сезонних фруктів і ово-
чів, доповнених спортом. До того ж, після 
спілкування з медиками, люди з такою 
шкідливою звичкою, як паління, більше 
не тягнуться до кишені з цигарками. Там 
замість нікотину – зелене яблуко! Як так 
сталося? Треба було брати участь в акції 
від ФМТДР.
Приємно, що головними гостями, яких 

ми побачили, були саме діти, від дошко-
ляриків до абітурієнтів – всі знайомилися 
з наукою. Таких цікавих профорієнтацій-
них заходів не проводить жоден універси-
тет міста. Окрім масштабної презентацій-
ної роботи кожного факультету, хочеться 
особливо відзначити дух згуртованості, 
який панував протягом усього дня. Різ-
ні факультети комунікували між собою, 
студенти з викладачами, абітурієнти зі 
студентами, незнайомі люди, які стали 
гостями заходу, відчували себе добрими 
друзями.

Олександра ТКАЧ, Ганна КРАВЧУК, 
Антон МАРІНЮК, Кирило АН, 

студенти факультету систем і засобів 
масової комунікації

У комп’ютерному класі за кошти ком-
панії Apriorit адміністративно-госпо-
дарська частина університету зроби-
ла дизайнерський ремонт, придбані 
12 комп’ютерів сучасної конфігурації з 
периферійним та мережевим обладнан-
ням загальною вартістю 190 тис. грн. 
Тепер студенти всіх спеціальностей фа-
культету матимуть змогу вивчати дис-
ципліни з програмування, практику-
вати вже набуті вміння і навички, вико-
ристовуючи найсучасніше обладнання.

Присутні на святі декан факуль-
тету прикладної математики, член-
кореспондент НАН України Олена Кі-
сельова, завідувачі кафедр, викладачі 
та студенти факультету щиро подяку-
вали генеральному директорові та за-
сновникові компанії Apriorit, офіцій-
ному члену технологічної ради Forbes, 
випускникові факультету прикладної 
математики 1998 року Денису Турпітці. 
Ведучі урочистої церемонії – завідувач 
кафедри комп’ютерних технологій, про-

фесор Наталія Гук та студент другого 
курсу спеціальності «Прикладна мате-
матика» Роман Щербак – розповіли про 
успішні кроки компанії Apriorit. 
Директор компанії Денис Турпітка 

зазначив, що добре пам’ятає роки на-
вчання в університеті, кроки свого ста-
новлення та щиро подякував усім ви-
кладачам факультету. У своїй компанії 
він понад усе цінує свободу й цілісність 
кожної особистості та створює умови 
для розвитку і вдосконалення людини 

в обраному напрямку. «Більшість пра-
цівників моєї компанії – випускники 
саме факультету прикладної математи-
ки, яких відрізняє гарна математична та 
комп’ютерна підготовка, творчий підхід 
та ініціативність. Завдяки особистос-
тям забезпечується розвиток компанії, 
– наголосив Денис Турпітка. – Тому від-
криття нового комп’ютерного класу для 
студентів факультету – це найкраща 
інвестиція у майбутнє. Я задоволений 
тим, що можу допомогти студентам у 
професійному становленні». 
У нинішніх с тудентів є хороші шанси для 

кар’єрного старту з Apriorit, яка з 2002 року 
займається розробкою та дослідженнями в 
галузі унікальних програмних рішень для 
ІТ-безпеки та управління системами. Сьо-
годні тут працюють понад 350 фахівців, 
які контактують із партнерами більш ніж 
у 10 країнах світу. Офіси компанії розташо-
вано в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Харкові, 
Львові, а також у США та Угорщині. 

Наталя ГУК, 
завідувач кафедри комп’ютерних 

технологій, професор, д-р. фіз.-мат. наук

Якщо пішла мова про фільми, то пере-
йдемо до факультету суспільних наук 
та міжнародних відносин. Політологи 
у масці Дарта Вейдера із «Зоряних війн» 
розповідають про глобальність своєї май-
бутньої професії. Поруч їхні колеги з ка-
федри соціології пропонують дізнати-
ся майбутнє за допомогою передбачень. 
Філософи зупиняють питанням: «Що та-
ке любов?», а замість відповіді пропону-
ють горнятко теплого чаю, такого жада-
ного у вологу погоду. 
Студенти факультету фізики, елек-

троніки і комп’ютерних систем де-
монстрували безліч цікавих експонатів. 
Журфак, як завжди, осторонь не стояв і, 
не зважаючи на гуманітарний склад ро-
зуму, випробував деякі винаходи на собі. 
Не кожен день можна побачити устатку-
вання для фізіотерапії 1962 року чи заво-
рожено вдивлятися в магію світла через 
кристали активних діелектриків.

СТУДЕНТCЬКЕ ЖИТТЯ

На факультеті економіки від-
значили Міжнародний день 
туризму. Традиційно це свято 
проводять 27 вересня з метою 
популяризації туризму, висвіт-
лення його внеску в економіку 
світової спільноти, розвиток 
зв’язків між народами різних 
країн.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ТУРИЗМУ НА ФАКУЛЬТЕТІ 

ЕКОНОМІКИ
Протягом заходу відбулися конкурси 

на найшвидше встановлення туристич-
ного намету та формування маршруту 
країнами Європи, інтелектуальні вікто-
рини, жваве спілкування викладачів та 
студентів факультету. 
Відповіді на питання засвідчили, що 

студенти цікавляться і знають віхи роз-
витку різних культур та народів світу. 
Студенти виявили кмітливість та досвід 
мандрівників, поділилися враженнями 
та спогадами. Конкурс «Туристична кар-
та світу» довів, що студентська молодь 
полюбляє подорожувати, відкрита до 
пізнання нових країн, їхніх культур та 
звичаїв. 
Напередодні Міжнародного дня ту-

ризму кафедра туристичного бізнесу та 
гостинності оголосила конкурс студент-
ських картин та фотографій на турис-
тичну тематику, переможцем якого став 
студент першого курсу, групи ЕТ-19у-1 
Данило Галицький. 
Святкування супроводжувалося ве-

селими танцями, посмішками, гучною 
музикою, фотозйомкою студентів-пере-
можців конкурсів та викладачів.

Ольга ПАЩЕНКО, 
доцент кафедри міжнародної економіки 

і світових фінансів

Доцент  кафедри  туристичного  бізнесу 
та  гостинності  В’ячеслав  Сливенко 

зі  студентами 

Заняття  з  організації  та  обробки  електронної  
інформації  проводить  старший  викладач  Ольга  Верба Денис  Турпітка  (другий  зліва)  серед  своїх  викладачів 
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КОМПЕТЕНТНО

• завідувача аспірантури, докторан-
тури – 1,0 ставки за штатним роз-
писом
(громадяни України, наявність сту-
пеня магістра, досвід організаційної 
роботи за напрямом підготовки на-
уково-педагогічних кадрів не менше 
10 років, вільно володіють держав-
ною мовою України);
• завідувача кафедри проектування 
і конструкцій – 1,0 ставки за штат-
ним розписом;
• завідувача кафедри фізичної, ор-
ганічної та неорганічної хімії – 1,0 
ставки за штатним розписом
(наявність наукового ступеня та/або 
вчене (почесне) звання (як правило, 
доктора наук та/або професора) від-
повідно до профілю кафедри, стаж 
науково-педагогічної роботи у за-
кладах вищої освіти не менше п’яти 

років, вільне володіння державною 
мовою України);
• доцента кафедри української мови 
– 1,0 ставки за штатним розписом;
• доцента кафедри геометрії та ал-
гебри – 1,0 ставки за штатним роз-
писом;
• доцента кафедри масової та між-
народної комунікації – 1,0 ставки за 
штатним розписом
(наявність вченого звання доцента 
(старшого дослідника або старшого 
наукового співробітника) або особи, 
які мають науковий ступінь доктора 
філософії за відповідною галуззю 
знань (кандидата або доктора наук 
за відповідною спеціальністю), дру-
ковані навчально-методичні (науко-
ві) праці за профілем діяльності ка-
федри, вільне володіння державною 
мовою України).

На конкурс приймаються доку-
менти: заява, особовий листок з 
обліку кадрів, фото 3х4, автобіо-
графія, копія документів про вищу 
освіту (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія диплома кан-
дидата (доктора) наук, якщо є ви-
могою (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія атестату доцен-
та (професора), якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу докумен-
та), список наукових та науково-ме-
тодичних праць, завірений за остан-
нім місцем роботи, копія паспорта 
громадянина України, засвідчена 
кадровою службою, документи (ма-
теріали), що засвідчують рівень на-
укової та професійної активності 
претендента на посаду відповідно 
до кадрових вимог щодо забезпечен-
ня провадження освітньої діяльнос-

ті у сфері вищої освіти, визначених 
Ліцензійними умовами проваджен-
ня освітньої діяльності закладів 
освіти, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. №1187.
• наукового співробітника НДЛ фі-
зики кристалів активних діелек-
триків кафедри експериментальної 
фізики факультету фізики, електро-
ніки та комп’ютерних систем (д/б 
теми 6-647-19) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)
(наявність наукового ступеня док-
тора філософії (кандидата наук), до-
свід роботи не менше 5 років, наяв-
ність не менше 5 публікацій та/або 
патентів за останні 5 років, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни). 
На конкурс приймаються докумен-

ти: заява, особовий листок з облі-
ку кадрів, фото 3х4, автобіографія, 
копія документів про вищу освіту 
(з пред’явленням оригіналу доку-
мента), копія диплома кандидата 
(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, завірений 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. 

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

СТУДЕНТСЬКИЙ БАЛ - 2019

Чи можливо за п’ять років 
навчання в університеті бодай 
один раз не потрапити на 
урочистий студентський бал?! 
Неприпустимо!

Уже традиційно в жовтні кожного ро-
ку дівчата хвилюються, розшукуючи 
найкращі вечірні сукні, а юнаки із зі-
тханням дістають із шаф вишукані кос-
тюми, щоб відтінити красу своїх парт-
нерок, адже вони готуються до найеле-
гантнішого свята року – «Студентського 
балу».
Звісно, сучасний бал вже не такий, як 

перший, що відбувся у Катеринослав-
ському університеті ще у 1918 році. Ні, 

він не гірший, просто сучасний, про-
низаний творчими ідеями студентів, 
наповнений талановитими виступами, 
цікавими задумами і неординарним їх 
втіленням.
Так, цьогорічні ведучі Кирило Ан та 

Анна Кравчук надали гостям можли-
вість відчути себе на зйомках репортажу 
ГончарТВ, побувати за лаштунками ка-
мер і одночасно споглядати веселі діало-
ги та брати безпосередню участь у непо-
вторному святі.
Що ж таке бал? Передусім – це танці. 

Із початку начального року хлопці та ді-
вчата невтомно готувалися, тренували 
танцювальні па вальсу, полонезу, саль-
си під керівництвом Галини Лідовської, 
яка очолює танцспортклуб «Ритм» 
Палацу студентів. За вечір на парке-
ті побувало більше 100 студентських 
пар.
Хочеться окремо сказати про під-

готовку трьох виходів бальних танців. 
«Традиційний полонез дає можливість 

опанувати бальні кроки навіть новач-
кам, хто ніколи не займався бальною 
хореографією, – коментує заслужений 
працівник культури, головний балет-
мейстер свята Галина Лідовська. – Ті, 
хто вже колись переступав поріг танц-
класу, змогли зробити грандіозну по-
становку сальси та джайву, які потре-
бують більш ретельної підготовки. Що 
мене вразило найбільше – так це те, що 
майже всі 100 пар були з самого початку 
і ніхто не полишив паркет. Приємно, що 
наша молодь тягнеться до культури тан-
цю. Взагалі, хочеться, щоб не тільки ра-
зово наші студенти опановували танці. 
Я запрошую до колективу, де можна без-
коштовно навчитися бальним танцям, 
які зараз у тренді».
Бал стрімко змінював напрями: від хо-

реографії у виконанні учасників колек-
тиву «Майстерня хореографії» (керівни-
ки Світлана та Сергій Туркови) до поезії, 
продекламованої вихованцями народно-
го театру-студії «Маски» (керівник Ігор 

Трахт); далі – класична музика (ансамбль 
скрипалів «Овація», керівник Владислав 
Лисан) та вокал Людмили Іщенко (на-
родна студія сучасного вокалу «Мрія», 
керівники Оксана Рудковська та Людми-
ла Іщенко) і знову танці, на цей раз офі-
церів (народний ансамбль фольклорного 
танцю «Веселка», керівник Сергій Жир); 
і навіть циркове мистецтво мало місце на 
балу, втілене жонглером Сергієм Пащен-
ком, студентом факультету фізики, елек-
троніки та комп’ютерних систем (народна 
циркова студія «Радуга», керівник Тетяна 
Золотова).

«Я вперше на балі, – говорить студент-
ка другого курсу факультету економіки 
Вероніка Ковальова. – Мене вражає ат-
мосфера, яка тут панує. Світло, музика, 
можливість потанцювати і подивитися 
на сукні й чарівні пари студентів – все 
це надихає на творчість. Навіть на моє-
му випускному не було такої феєрії». 
Не забули на святі й про веселощі: 

ведучі в жартівливій формі розіграли 
серед гостей подарунки. Постійні пере-
втілення та гострі жарти Ані та Кирила 
нікого не залишили байдужим. Незмін-
ним атрибутом свята були тематичні 
фотозони, створені студентами, а окра-
сою початку вечора стали міми та акро-
бати, які розважали гостей.
Не варто забувати й про офіційну час-

тину свята: проголосити бал відкритим 
випала честь в.о. проректора з науково-
педагогічної роботи Дмитру Свинарен-
ку, директору Палацу студентів Оксані 
Рудковській та голові ради студентів 
Тимуру Буту. Також вони нагородили 
подяками та пам’ятними подарунками 
кращих та найактивніших студентів на-
шого університету.
Осінній чарівний вечір зібрав під да-

хом Палацу справжніх шанувальників 
краси і мистецтва, талановиту небай-
дужу молодь, яка є гордістю Дніпров-
ського національного університету іме -
ні Олеся Гончара. 

Ольга ЖИВЕТЬЄВА, 
провідний фахівець 

Палацу культури студентів

30 представників різних структурних 
підрозділів університету прослухали 
лекцію-інструктаж із надання невід-
кладної медичної допомоги. Співробіт-
ники також отримали новітні аптечки 
першої медичної допомоги.
Усі набори для надання екстреної ме-

дичної допомоги придбані за кошти 
профспілкового комітету ДНУ. Деталь-
ний розбір комплектації аптечок та ін-
структаж для відповідальних осіб провів 
доцент кафедри загальної медицини з 
курсом фізичної терапії факультету ме-
дичних технологій діагностики та реабі-
літації, кандидат медичних наук Павло 
Полушкін. «Нашим першочерговим за-
вданням сьогодні є прищепити співро-

бітникам університету, які не є медика-
ми, навички надання першої долікар-
ської допомоги потерпілим у найрізно-
манітніших невідкладних випадках, у 
тому числі й без ліків», – відзначив лікар 
із 55-річним стажем Павло Микитович.
Спочатку Павло Полушкін провів для 

аудиторії аналіз вмісту медичних ап-
течок, необхідних для надання різного 
роду першої долікарської допомоги. Так, 
у цей аптечний набір входять: комплек-
ти перев’язувальних матеріалів, засоби 
і пристосування для зупинки кровотеч 
та обробки ран, різні засоби для медика-
ментозної допомоги на випадок інтокси-

кацій, знеболювання тощо. Крім цього, 
в аптечках можна знайти необхідні ме-
дичні інструменти для надання ефек-
тивної допомоги: маска для штучної вен-
тиляції легенів, ножиці, пінцет та інше.
Друга частина інструктажу присвя-

чувалася диференційній діагностиці 
станів потерпілих. Працівники ДНУ ді-
зналися, як правильно оцінити стан по-
страждалого при різних видах порушен-
ня свідомості (непритомність, шок, ко-
лапс, кома); як провести термінову сер-
цево-легеневу реанімацію, а також про 
ефективний комплекс заходів із зупин-
ки артеріальної чи венозної кровотеч.

Наприкінці зустрічі лікар Полушкін 
відповів на всі запитання присутніх. На-
таля Теус, завідувачка навчальної лабо-
раторії факультету систем і засобів ма-
сової комунікації вважає: «Лекція була 
цікавою та інформативною. В умовах 
обмеженого таймінгу викладачу вдало-
ся пояснити усі найпростіші медичні дії 
для швидкої та невідкладної допомоги 
постраждалим – чи то нашим колегам, 
чи студентам. Подібні лекції необхідно 
періодично проводити й для більш ши-
рокого кола слухачів».

Олеся ДОЦЕНКО,
ІАА «УНІ-прес»

ПІКЛУЮЧИСЬ ПРО ЗДОРОВ’Я КОЛЕКТИВУ
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