
Дорогі студенти і аспіранти, 
викладачі і співробітники!
Від щирого серця вітаю Вас із при-

йдешнім Новим роком і Різдвом Хрис-
товим! Новорічні свята є часом великих 
і світлих сподівань та заповітних мрій, 
приводом озирнутися в минуле, дати 
оцінку зробленому. 
В 2019-му році наша велика дружна 

родина досягала значних успіхів у на-
вчанні, науці, спорті, соціальних ініці-
ативах, міжнародних проектах. Відбу-
лися численні наукові форуми, освітні 
конкурси й олімпіади, круглі столи, 
зустрічі з ученими, митцями, диплома-
тами, різноманітні виставки, тренінги, 
спортивні змагання… Студенти брали 
активну участь у громадському жит-
ті та волонтерській роботі, мистецьких 
фестивалях, літературній  і театральній 
творчості.
Впевнений, що в 2020-му році наш 

класичний університет збереже та зміц-
нить свій освітній, науковий та іннова-
ційний потенціал, буде розвивати давні 
академічні традиції й визнані в Украї-
ні та світі наукові школи, пропонувати 
прогресивні зміни для суспільства, все-
бічно сприяти гармонійному розвитку 
студентства як висококваліфікованих 
фахівців і духовно багатих особистос-
тей з активною патріотичною і грома-
дянською позицією. Для цього у нас є всі 
можливості!
Усі ми мріємо жити у кращому, спо-

кійнішому, гармонійнішому світі, вільно 
розвивати свої здібності й примножува-
ти успіхи. Віримо, що в новорічні дні мрії 
мають збуватися, напоюючи майбутнє 
енергією розвитку і перспективою.
Бажаю кожному міцного здоров’я, ми-

ру, щоденного натхнення, новорічної 
казки в душі, родинного затишку, тепла 
й добра на весь наступний рік!

З повагою
ректор Микола ПОЛЯКОВ

ДHIПPOBCЬKИЙ
УHIBEPCИTET

NOTA BENE

Закінчення на 2-й стор.
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ТОПОВІ ПОДІЇ РОКУ, ЩО МИНАЄ

«СТУДЕНТ РОКУ-2019»

Хто з вас, наші уважні читачі, 
наприкінці року підбиває під-
сумки звершень та окреслює 
плани на майбутнє? Погодьтеся, 
завдання не з простих. Виокрем-
люючи головні, стратегічні до-
сягнення, чи не забуваємо ми про 
буденні приємності, що наповню-
вали весь рік сердечним теплом? 
А яскраві події, підготовка до 
яких тривала місяці, враховува-
лися всі дрібниці, запрошували-
ся гості! Такий довгоочікуваний 
захід спалахує яскравим емоцій-
ним вибухом, залишаючи по со-
бі легкий щем швидкоплинності 
та приємні спомини в колі дру-
зів. «Так ми готували нашу кон-
ференцію! – скаже шанований 
декан. – Це було справжнє свято 
інтелектуального спілкування, 
приїхали наші партнери не тіль-
ки з України, а й з Іспанії». «Ні, 
це про нашу виставу! – зауважать 
студенти. – Ми два місяці про-
вели на сцені Палацу, шили кос-
тюми, повторювали напам’ять 
кожне слово, кожен рух! Година 
виступів – і все, це вже минуле».

Як можна виокремити головні 
події у житті нашого університе-
ту, де щодня зустрічі, конференції, 
делегації, конкурси, презентації, 
спортивні змагання, літературні 
читання? Для того, щоб знайти 
баланс між значущим і веселим, 
ми вирішили виділити Топ-3 події 
2019 року на кожному факультеті 
за версією викладачів і студентів. 
На бліц-опитування люб’язно по-
годилися декани і голови студент-
ських рад факультетів.
Декан біолого-екологічного 

факультету, професор Олена Се-
вериновська виокремила заходи 
до 90-річчя від дня народжен-
ня видатного науковця, члена-
кореспондента НАНУ Анатолія 
Павловича Травлєєва, входження 
до наукометричної бази Scopus 
журналу Biosystems Diversity та 
активну роботу зі школярами у 
співпраці з МАН та учителями 
шкіл області. Згодна з нею й го-
лова студради Ірина Дернова: 
біологічний квест для школя-
рів у ботанічному саду та участь 
факультетської команди в NASA 

За доброю традицією у середині грудня в Палаці студентів відбулося урочисте нагородження переможців 
і лауреатів обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини», де відзначаються кращі творчі, 
спортивні та інтелектуальні досягнення студентів за 2019 рік. Цьогоріч абсолютними переможцями та 
почесним дипломантами конкурсу стали шестеро студентів нашого університету.

Усього за першість боролися 
понад 100 студентів із різних 
ЗВО Дніпропетровщини у 10 
номінаціях: «Розумник року», 
«Інноваційний прорив року», 
«Лідер студентського самовря-
дування року», «Громадський 
діяч року», «Волонтер року», 
«Спортсмен року», «Митець ро-
ку», «Художня самодіяльність 
року», «Студентське ЗМІ року» 
та «Унікальна номінація року».
Власний внесок в інтелекту-

альний розвиток України вже 
зробив переможець у номіна-
ції «Розумник року», студент 
хімічного факультету Єгор По-
ливанов. Хлопець неодноразо-
во демонстрував свої здібно-
сті у безлічі наукових робіт та 
конкурсів в Україні та за кор-
доном. На рідному факультеті 
він входить до складу науко-
вого гуртка під керівництвом 
завідувача кафедри харчових 
технологій, доцента Наталії 
Кондратюк. Команда цієї про-
блемної групи активно займа-
ється розробленням нових 
технологій для продуктів хар-
чування, інноваційних за свої-
ми властивостями та товарною 
формою. «Першість у номіна-
ції – це абсолютна заслуга усієї 
моєї команди. Адже особисто 
я вважаю, що будь-який успіх, 
як і світовий прогрес взага-
лі, залежить від злагодженої 

роботи вузьких спеціалістів у 
різних сферах», – відзначив 
Єгор. 
Проваджує наукові резуль-

тати у практичну діяльність й 
переможниця номінації «Ін-
новаційний прорив року» – 
студентка фізико-технічного 
факультету Ірина Савченко. 
Дівчина успішно займається 
системним дослідженням ра-
кетно-космічної галузі та вхо-
дить до команди проекту «Сту-
дентська ракета». Прикметно, 
що створення нестандартних, 
гідних реалізації проектів, які 
поєднують інтелектуальні по-
шуки й роботу з непростою 
технічною складовою, чудово 
вдаються Ірині. За всю історію 
конкурсу вона стала чи не пер-
шою дівчиною, яка виграла цю 
номінацію.
Переможцем у номінації «Ху-

дожня самодіяльність року» 
заслужено став творчий колек-
тив Палацу студентів ДНУ – 
народна циркова студія «Раду-
га», талановиті учасники якої 
вправні у різних жанрах цир-
кового мистецтва (акробатика, 
жонглювання, еквілібристика, 
повітряна гімнастика).
Беззаперечним лідером в 

«Унікальній номінації року» 
члени журі одноголосно об-
рали спільний проект ДНУ та 
ГО «Асоціація Ноосфера» 

«Студентська ракета». За два 
роки студентам вдалося ство-
рити і запустити унікальний 
високотехнологічний апарат, 
який не має аналогів в Украї-
ні. Від імені команди відзнаку 
отримав студент фізико-тех-
нічного факультету Олександр 
Добродомов.
За особисту небайдужість 

і численні добрі справи були 
нагороджені  студенти історич-
ного факультету Євгеній Филь 
та Ілона Варданян. Третьокурс-
ник Євгеній переміг у номінації 
«Громадській діяч року», а чо-
тирикурсниця Ілона у цій же 
номінації отримала почесний 
диплом. Обидвоє наразі працю-
ють за фахом у Дніпропетров-
ському національному істо-
ричному музеї імені Д.І. Явор-
ницького та є сертифікованими 

молодіжними працівниками. 
Ілона Варданян є лідеркою мо-
лодіжного інклюзивного цен-
тру «Даруємо радість» і волон-
теркою розвивальних заходів і 
програм для дітей-інвалідів та 
інших соціальних груп. Свої до-
сягнення на ниві громадського 
життя наші активісти оціню-
ють скромно, хоча й відчувають 
велику відповідальність перед 
суспільством. Вони розуміють, 
що нині саме молодь є рушій-
ною силою позитивних змін і 
суспільних трансформацій в 
Україні. А тому не втрачають 
віру в українську громадськість 
й обіцяють енергійно продо-
вжувати власну діяльність для 
того, щоб у нашої держави було 
гідне майбутнє. 

Олеся ДОЦЕНКО
ІАА «УНІ-прес»

математичного факультету Вік-
торія Ящук і Олександр Петров, 
чим по праву пишається декан, 
професор Олександр Хамініч. 
Важливими в житті факультету й 
усього університету були урочисті 
заходи до 100-річчя від дня наро-
дження Почесного ректора ДНУ, 
академіка Володимира Івановича 
Моссаковського. Іще декан виді-
лив математичний турнір «Ев-
рика». Марія Нікуліна, голова 
студради факультету, відзначила 
пробне ЗНО для абітурієнтів та 
день народження факультету.
Декан факультету прикладної 

математики, член-кореспондент 
НАНУ Олена Кісельова визна-
чними подіями вважає відкриття 
новітнього комп’ютерного класу 
від компанії Apriorit та XVII Між-
народну науково-практичну кон-
ференцію «Математичне та про-
грамне забезпечення інтелекту-
альних систем», яка зібрала нау-
ковців з Великої Британії, Іспанії, 
Німеччини, США, Франції. 

International Space Apps Challeng 
запам’ятаються надовго. 
На факультеті економіки де-

кан, професор Тетяна Гринько 
виділила велике родинне свято 
Big Family, що об’єднує новоут-
ворений факультет, дозволяючи 
ефективно реалізовувати інші 
важливі завдання. Також Тетяна 
Валеріївна віднесла до топових 
подій тренінги з розвитку під-
приємницьких навичок Creative 
Speak Higher Education Enterprise 
Programme та захід для вступни-
ків «Студент на один день». Ар-
сен Ібрагімов, лідер студентства, 
вважає важливими благодійний 

професор Сергій Світленко також 
знаковим вважає попов нення у 
факультетській родині, а саме 
входження до структури  факуль-
тету кафедри географії. Історики 
пишаються індексацією в між-
народній науковометричній базі 
Web of Science журналу «Вісник 
Дніпровського університету. Се-
рія історія та археологія» та лі-
цензуванням нової магістерської 
спеціальності Середня освіта (Іс-
торія). Сергій Кібець, голова фа-
культетської студради, відзначив 
День науки ДНУ, який історики 
прикрасили лицарським поєдин-
ком, та Посвяту в студенти пер-
шокурсників.
Професор Марина Щербині-

на, декан факультету медичних 
технологій діагностики та реа-
білітації, переконана, що запо-
чаткування інклюзивної освіти 
на факультеті робить чуйними і 
соціально відповідальними всіх 
студентів університету, а не тіль-
ки майбутніх медиків. Також 
Марина Борисівна вважає таки-
ми, що запам’ятаються, студент-
ську олімпіаду на кубок ФМТДР 
та святкування Дня факультету, 
адже для дворічного підрозділу 
кожен рік – це віха! Згодні з дека-
ном і студенти: Катерина Старіна 
також віднесла до топових День 
народження факультету, додав-
ши анімоване шоу з казковими 
героями та солодощами, присвя-
чене Новому року.
Одні з перших в Україні захис-

тили дисертації з присудженням 
ступеня PhD вихованці механіко-

ярмарок до Дня козацтва та еко-
номічний квест для ліцеїстів і 
школярів.
Вас дивує, чому студенти обра-

ли тільки дві події? Одинадцять (!) 
очільників студентського самовря-
дування найяскравішим святом на 
факультетах вважають День пер-
шокурсника! Просто додавайте йо-
го до кожного факультету ☺.
Декан історичного факультету, 

Єгор  Поливанов  – 
«Розумник  року» 

Євгеній  Филь  – 
 «Громадський  діяч року»

На  Павлоградському  полігоні  перед  стартом:  завідувач  кафедри  Юрій  
Ткачов,  ректор  Микола  Поляков,  декан  ФТФ  Сергій  Давидов,  керівник  
лабораторії  «Космос»  Інжинірингової  школи  Ноосфера  Олексій  Кулик,  

студенти  Лев  Загаєвський  і  Богдан  Букаєв  

  «День  першокурсника»   –   родинне  
свято  факультету  економіки 

 

  

  

 

За  здоровий  спосіб  життя  на  Дні  
науки  ДНУ  агітують  студенти  ФМТДР
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2 ПУЛЬС УНІВЕРСИТЕТУ

МОЛОДЬ  ОБИРАЄ

ПРАГНУТИ МАКСИМУМУ

Ти студент і хвилюєшся про свою майбутню роботу? Думаєш, куди підеш працювати після закінчення 
ЗВО? Перейматися нічого, адже Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара уже 
знайшов тобі роботу! ДЕНЬ КАР’ЄРИ – КРОК У МАЙБУТНЄ4 грудня у Палаці студентів ДНУ 
пройшов День кар’єри, де кожен студент 
міг знайти собі роботу за спеціальністю. 
«Мета заходу – профорієнтація студен-
тів і випускників. Розглядаємо «День 
кар’єри» як своєрідний майданчик ко-
мунікації між студентами та робото-
давцями, – відзначає начальник відді-
лу зв’язків з виробництвом та сприяння 
працевлаштуванню студентів і випус-
кників Олена Лисиченко. – ТОВ «Інтер-
пайп Україна», Центр прикладної освіти 
«Логос», ДКБ «Південне» ім. М.К. Ян-
геля, ГО «Ноосфера», AMS Bridge¸ ТОВ 
«Агротек», 11 канал, Luxoft та ще 40 ін-
ших компаній готові забезпечити робо-
тою студентів та випускників нашого 
університету».
Перенесімося до Палацу студентів 

4 грудня. Студенти чекають, з нетерпін-
ням поглядаючи на годинники. Хтось 
прагне знайти роботу, хтось дізнатися 
щось цікаве, а роботодавці хочуть зна-
йти молодих, креативних та кваліфіко-
ваних співробітників. Кожне підприєм-
ство мало локацію, де презентувало свої 
переваги. Представники компаній від-
повідали на всі запитання та проводили 
конкурси для студентів. Найактивніші 
могли виграти канцелярське приладдя, 

чашку та навіть футболку з логотипом 
компанії. 
Перший проректор Олег Дробахін, від-

криваючи захід, звернувся до студентів 
і партнерів університету: «Ми уже зби-
раємося тут усьоме з метою профорієн-
тації наших студентів. День кар’єри – це 
можливість знайти студентам роботу та 
більше дізнатися про вимоги роботодав-
ців. Багато наших випускників сьогодні 
вже працюють на регіональних підпри-

ємствах і їхня кількість може зрости. Я 
бажаю кожному знайти своє місце і вда-
ло стартувати на кар’єрному шляху».
Студентка факультету суспільних на-

ук і міжнародних відносин Ольга Задо-
рожна поділилася враженнями: «У цьо-
му році я завершую навчання, тому при-
шла сюди дізнатися про можливі місця 
працевлаштування. Дуже цікаво все 
зроблено, багато інформації про можли-
ву роботу. На жаль, для себе я нічого не 

знайшла, адже спеціальність у мене спе-
цифічна – філософія, проте є декілька 
цікавих компаній, які я буду рекоменду-
вати друзям», – сказала вона, тримаючи 
в руках буклети з інформацією. 

«Ми прагнемо знайти молодих спе-
ціалістів, які цікавляться тим, чим ми 
займаємося, і які хочуть зростати у цій 
професії та приєднатися до нас», – гово-
рить представниця компанії Luxoft, що 
займається розробкою програмного за-
безпечення.

«Багато студентів думають про пошу-
ки роботи за кордоном. Вони вважають, 
що сьогодні в Україні у них немає май-
бутнього. Ми ж хочемо переконати мо-
лодь, що робота є й у нас, ми пропонуємо 
працевлаштування, показуємо, що регі-
он динамічно розвивається та потребує 
кадрів», – поділився своїми міркування-
ми представник ТОВ «Агротек».
Часто говорять, що випускникам за-

кладів вищої освіти складно знайти робо-
ту. Та ні, друзі, просто не хочеться шука-
ти. ДНУ піклується про своїх студентів та 
надає їм можливість працевлаштування.

Анна ЛУК’ЯНЧЕНКО, 
студентка факультету систем і засобів 

масової комунікації

Закінчення. Початок на 1-й стор.

ТОПОВІ ПОДІЇ РОКУ, ЩО МИНАЄ NOTA BENE

Безкоштовне пробне ЗНО з математи-
ки цього місяця склали на ФПМ близько 
тисячі учнів 10-11 класів Дніпра та об-
ласті. Благодійний ярмарок на Гелло-
він та квест для абітурієнтів віднесла до 
Топ-3 Дарина Олійник, студентський лі-
дер факультету.
Ви ж не забуваєте додавати День пер-

шокурсника до кожного факультету?
Професор Дмитро Волков, декан фа-

культету психології та спеціальної осві-
ти, розповів про відкриття нових освіт-
ніх програм «Психологія управління» і 
«Практична психологія» та акредитацію 
ОП 053 Психологія, відзначивши покра-
щення кадрового складу факультету та 
ремонт трьох аудиторій. А студентській 
раді факультету на чолі із Анастасією 
Д’яковою сподобалися Посвята у студен-
ти першокурсників, акція до Дня логопе-
да та Міжнародна наукова конференція, 
присвячена обговоренню психолого-пе-
дагогічних аспектів багатогранного фе-
номену досягнення життєвого успіху. 
На факультеті систем і засобів масової 

комунікації відзначають успішне прове-
дення третій рік поспіль Всеукраїнської 
студентської олімпіади з журналістики 
та реклами і зв’язків з громадськістю 
та першу перемогу в ній студента фа-
культету Ігоря Малієнка. Також декан, 
професор Володимир Демченко виді-
лив вдалий старт регіонального проекту 

яка очолює студентство факультету, до 
топових віднесла День народження фа-
культету і захист проектів Democracy.ua.
Насиченим видався рік, що минає, на 

факультеті української й іноземної фі-
лології та мистецтвознавства. Для літе-
ратурознавців і поціновувачів творчос-
ті нашого видатного випускника, Героя 
України Павла Загребельного пам’ятною 
буде Всеукраїнська конференція, при-
свячена 95-річчю від дня народження 
Майстра слова. Також декан факультету, 
професор Ірина Попова радіє за колег: 
Ірина Кропивко та Наталія Голікова за-
хистили докторські дисертації, а Таїсія 
Біляніна – кандидатську. Беззапере-

міло, запускав ракету, і перевершити цю 
подію складно. Із цим погоджуються і 
декан факультету, і студенти. Професор 
Сергій Давидов відзначив як важливі 
для розвитку фізтеху Міжнародну моло-
діжну науково-практичну конференцію 
«Людина і космос» та День факультету, 
що об’єднують різні покоління. Анастасія 
Орішечок разом із запуском ракети-носія 
надлегкого класу «Метео7000» від імені 
студентства виділила благодійний ярма-
рок до Гелловіну та поїздку до Львова.
На вістрі науково-технічного прогре-

су й хімічний факультет, де обладнали 
новітню технологічну лабораторію й у 
співпраці з ДКБ «Південне» ім. М.К. Ян-
геля проводять дослідження. На грант 
від Європейського Союзу хіміки створи-
ли новий сучасний комп’ютерний клас 
на 16 робочих місць. Декан факультету, 
професор Віктор Варгалюк третьою зна-
чущою подією вважає 15-річчя кафедри 
харчових технологій. Голова студент-
ської ради Ілля Онопрієнко відзначив 
благодійний візит до дитячого будинку 
до дня Святого Миколая та Посвяту в 
студенти.
На юридичному факультеті змістовно 

й цікаво пройшла ХІ Міжнародна на-
укова конференція студентів, аспіран-
тів та молодих учених «Сучасний стан і 
перспективи розвитку держави і права». 
Із цим погоджуються і декан, професор 
Ольга Соколенко, і голова студради Таїса 
Ярова. Ольга Леонідівна до топових від-
несла Міжнародну наукову конференцію 
«Актуальні проблеми вітчизняного пра-
ва» в рамках VII читань пам’яті В. М. Ко-
рецького та круглий стіл «Самооборона: 
дозволені засоби». А студенти додали ще 
День науки в бібліотеці.
Погодьтеся, 2019 рік на всіх факуль-

тетах видався насиченим важливими 
здобутками, які визначатимуть роз-
виток нашого університету на кілька 
років наперед, сповненим наукових і 
студентських перемог, яскравим і непо-
вторним, із феєричними святами, що 
юнаки і дівчата згадуватимуть усе жит-
тя. Рушаймо у Новий, 2020 рік!

Алла БАХМЕТЬЄВА,
доцент кафедри масової та міжнародної 

комунікації.
Олександра ТКАЧ

збирала яскраві студентські спогади.

НАЙКРАЩІ МОЛОДІ 
ВЧЕНІ ОБЛАСТІ

Молоді вчені ДНУ щорічно беруть 
участь в обласних ініціативах, спрямо-
ваних на матеріальне заохочення науко-
вих досліджень регіону. Традиційні що-
річні конкурси, такі як «Молоді вчені – 
Дніпропетровщині», «Кращий молодий 
вчений» і «Краща рада молодих учених» 
збирають багато заявок від наукових 
установ і закладів вищої освіти регіону. 

Цього року співробітники ДНУ також 
презентували свої ідеї та напрацюван-
ня на захисті конкурсних робіт та посіли 
призові місця. Серед переможців кон-
курсу «Молоді вчені – Дніпропетровщи-
ні» були Олег Маренков з роботою «Нові 
штучні нерестові конструкції для риб і 
амфібій» та Анна Алексєєва з проектом 
«Створення технології застосування біо-
сенсорів для визначення життєвого ста-
ну дерев». Загалом, найкращими в цьо-
му конкурсі стали 25 науковців, усі вони 
отримали кошти на втілення своїх роз-
робок – від 25 до 45 тисяч грн. 
У номінації «Кращий молодий увче-

ний», яка надається за результатами 
оцінки наукової діяльності вчених за ми-
нулий рік, здобули перемогу Анна Алек-
сєєва і Тетяна Гвініашвілі. Усього пере-
можцями цього конкурсу стали 12 нау-
ковців, яких обрали із 79 претендентів. Їх 
нагородили дипломами та ноутбуками.
Вручаючи нагороди у конференц-за-

лі обласної держадміністрації, очільник 
області Олександр Бондаренко звернувся 
до молодих дослідників: «Підводимо під-
сумки трьох щорічних обласних конкур-
сів. Результати доводять – Дніпропетров-
щині є чим пишатися. Молоді науковці 
надзвичайно талановиті та креативні, 
вони – «мозковий» потенціал нашої об-
ласті. Будемо працювати над тим, аби 
створювати найсприятливіші умови для 
їхньої самореалізації та розвитку науки в 
регіоні. Це наше стратегічне завдання та 
найкраща інвестиція у майбутнє», – за-
значив голова облдержадміністрації.

Олег МАРЕНКОВ, 
завідувач кафедри загальної біології та 

водних біоресурсів, канд. біол. наук, доцент 

«Гончар-медіа» у співпраці з МАН для 
школярів міста та захист кандидатської 
дисертації викладачем Юлією Гарка-
венко. Голова студради Даніїл Мармура 
вважає, що для студентів факультету рік 
був особливо вдалим: вони вибороли Ку-
бок ректора-2019 та Міжфакультетський 
фітнес-марафон. Також пам’ятною для 
студентів була відкрита лекція відомого 
журналіста Віталія Портнікова.
Для факультету суспільних наук і 

міжнародних відносин знаковими були 
«День кар’єри ЄС» та Міжнародна на-
укова конференція «Безпека в сучасно-
му світі». Декан факультету, професор 
Олександр Токовенко пишається здобут-
ками студентів: Богдан Сенін посів пер-
ше місце на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з філософії, а Юлія Абдула ви-
борола участь у програмі академічних 
обмінів Erasmus+. Владислава Козіна, 

чним досягненням факультету є від-
криття докторської спеціалізованої ради 
із захисту дисертацій зі спеціальностей 
«Українська мова» та «Російська мова». 
Студентську виставу «Навіщо людина 
будує храм» за творами П. А. Загребель-
ного як найяскравішу подію року виділи-
ла голова студради Поліна Дудіч. Також 
студентам сподобався факультетський 
пікнік на початку навчального року. 
Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Перспективні напрямки 
сучасної електроніки, інформаційних 
і комп’ютерних систем» (MEICS-2019), 
як завжди, на високому рівні провели 
на факультеті фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем. Декан факульте-
ту, доцент Михайло Дергачов до топо-
вих подій відніс іще День факультету та 
участь у Дні науки ДНУ. Молоді, за сло-
вами Костянтина Бабенка, сподобалися 
благодійний ярмарок і факультетський 
пікнік, організовані радою студентів.
Фізико-технічний факультет, зрозу-

Новий  комп’ютерний  клас  
на  хімічному  факультеті

Відкриття  меморіальної  
дошки  Володимиру  
Моссаковському 
 на  корпусі  №  5а

Міжнародний  науковий  форум , 
присвячений  95-річчю  А. П. Травлєєва

Студентський  театр  «Відлуння». Сцена  
з  роману  «Роксолана»  П.Загребельного 
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3ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Напередодні Дня Гідності та Свободи студенти ДНУ зу-
стрілися з Героєм України Володимиром Жемчуговим. 
Зустріч відбулася у рамках освітнього проекту Міністер-
ства інформаційної політики України «Бранці Кремля».

Тонкощі молекулярної кухні, секрети ароматного чаю, високі стандарти якості молочних 
виробів, користь і шкода харчових добавок, – усе це опановують студенти кафедри харчових 
технологій, яка цьогоріч відзначає 15-річчя.

НЕЗЛАМНА ВОЛЯ

15 РОКІВ КАФЕДРІ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СИЛЬНІ ДУХОМ НЕ ЗНАЮТЬ ОБМЕЖЕНЬ

ЗНАКОВА ЗУСТРІЧ

Просвітницька лекція на патріотичну 
тематику проходила у форматі «відкри-
того мікрофону», де кожен студент міг 
особисто поставити запитання Герою. 
Володимир Жемчугов – організатор ру-
ху спротиву російській окупації на Лу-
ганщині, який провів близько 30 спеці-
альних операцій зі знищення військо-
вих об’єктів окупаційних військ. 29 ве-
ресня 2015 року під час виконання чер-
гового бойового завдання він підірвав-
ся на ворожій розтяжці, внаслідок чого 
втратив зір та кисті обох рук. Із важки-
ми пораненнями потрапив у полон до 
бойовиків так званої ЛНР, де перебував 
цілий рік. У вересні 2016 року був звіль-
нений, а в січні 2017 року за особисту 
мужність і героїзм, незламність духу, 
виявлені у захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності Украї-
ни, самовіддане служіння українському 
народу був удостоєний звання «Герой 
України» із врученням ордена «Золота 
Зірка». Нині пан Володимир є активним 
учасником державних і волонтерських 

заходів в Україні 
та за кордоном. Із 
вересня 2018 року 
разом із дружиною 
Оленою долучився 
до освітнього про-
екту «Бранці Крем-
ля». Таким чином, 
втративши змогу 
фізично відстою-
вати незалежність 

України, Володимир Жемчугов продо-
вжує робити це в боротьбі інформацій-
ній – за допомогою слова.
Від імені багатотисячного колекти-

ву нашого університету цю легендарну 
людину привітав директор Центру гу-
манітарних проблем освіти та вихован-
ня молоді Валентин Іваненко. «Майже 
шість років тому всі ми стали свідками 
нечуваного виклику, потужну руйнів-
ну силу якого Україна не переживала із 
часів Другої світової. Анексія Криму та 
розгортання неоголошеної російсько-
української війни стимулювали небаче-
ні раніше патріотичні та волонтерські 
рухи, коли десятки тисяч громадян ста-
ли на захист державного суверенітету 
й територіальної цілісності своєї Бать-
ківщини. Не був осторонь і наш рідний 
університет. Багато вихованців і співро-
бітників Дніпровського національного 
із честю виконували на Сході свій гро-
мадянський обов’язок, а десятеро навіть 
віддали за Україну свої молоді життя», 
– нагадав Валентин Васильович. 

Упродовж зустрічі студентській ауди-
торії представили тизер документаль-
ного фільму «Бранці Кремля». Створе-
ний у лютому 2018 року телеканалом 
Мультимедійної платформи іномовлен-
ня України UA TV до 4-ої річниці спро-
тиву Криму агресії Російської Федерації, 
він розповідає про долю українських 
політв’язнів, утримуваних за ідейні пе-
реконання. У рамках проекту студенти 
також переглянули документальний ре-
портаж, знятий під час звільнення Во-
лодимира Жемчугова з полону 17 верес-
ня 2016 року.

У деталях про свавілля на окупованих 
територіях і все пережите розповів мо-
лоді й сам Володимир Павлович. Етніч-
ний росіянин, В. Жемчугов народився 
і виріс на Донбасі, проте виховувався в 
українському середовищі. Коли у його 
рідному місті Красний Луч розпочала-

ся війна, він був успішним бізнесменом. 
Не сприйнявши того, із чим на його 
землю прийшли російські військові, він 
організував загін із місцевих патріотів 
України й, озброївши його власним ко-
штом, розпочав партизанську боротьбу. 
Потім були важке поранення і полон… 
Саме тому зараз, зустрічаючись із мо-
лоддю, пан Володимир закликає її не 
бути сторонніми спостерігачами подій. 
«Вивчайте історію, цікавтеся політи-
кою, намагайтеся самостійно розібра-
тися в тому, що насправді відбувається і 
чому. А ще пам’ятайте тих людей, які бо-
ролися і продовжують боротися навіть 
там, за ґратами у Росії, за ваше майбут-
нє. Щоби тут, на вільній території, вам 
жилося мирно і добре. Щоби ви могли 
отримати гарну освіту і потім успішно 
розбудовувати Україну», – наголосив 
Володимир Павлович. 
В.Жемчугов також нагадав, наскільки 

важливо вміти відрізняти швидкоплин-
ні потреби від справжніх цінностей. 
«Потрібно розуміти, що завжди навко-
ло вас є люди, які створили ті цінності, 
всередині яких ви можете реалізовува-
ти будь-які власні потреби. Для мене 
такою людиною є мама… Так сталося, 
що тоді я йшов воювати не за Україну. 
Одного дня я просто помітив переляк в 
очах своєї матері, до дому якої прийшли 
бандити! Тож коли почалися ті напади 
і грабежі, ми просто намагалися обо-
ронятися. Отак почалося усе з просто-
го: я захищав свій дім, своїх близьких, 
а згодом виявилося, що захищаю і всю 
Україну». 

Олеся ДОЦЕНКО,
ІАА «УНІ-прес»

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Як зазначив декан хімічного факульте-
ту, професор Віктор Варгалюк, відкрит-
тя такого освітнього напряму в класич-
ному університеті не одразу сприйняли 
схвально. Хімічний факультет завжди 
славився наукоємними дослідженнями: 
розробляв проблематику електрохімії 
розчинів та теорії каталізу, нові методи 
фізико-хімічного аналізу, хімію епоксид-
них сполук, механізми електроосаджен-
ня металів, технології високомолекуляр-
них сполук. Харчова хімія, на перший 
погляд, здавалась не такою складною. 
«Наш факультет на той час вже мав до-
свід випуску фахівців хімічної інженерії, 
зокрема на кафедрі хімічних технологій і 
інженерії. Водночас відбувалася модерні-
зація вітчизняних підприємств перероб-
ної, харчової промисловості, ресторанно-
го бізнесу, що потребували фахівців но-
вої формації, які б мали фундаментальні 
знання з хімії, досконало знали інжене-
рію і технологію виробничих процесів. І 
як свідчать сьогодні досягнення науков-
ців цієї кафедри, перемоги студентів і 
кар’єрні успіхи наших випускників – цей 
напрям було обрано правильно», – розпо-
вів декан факультету і перший очільник 
кафедри. Також Віктор Федорович від-
значив усіх учених і педагогів, які докла-
ли зусиль для розвитку кафедри.

Про сучасні напрями наукових до-
сліджень розповіла завідувач кафедри, 
доцент Наталія Кондратюк: «Сьогодні 
ми можемо говорити про роботу в фор-
маті science to business, адже напрацю-
вання наших науковців є висококонку-
рентними в галузі харчової промисло-
вості. Ми співпрацюємо із потужними 
молокопереробними комбінатами і мас-

лозаводами, кондитерськими фабри-
ками, розробляємо мультикапсульні 
оболонки для вітамінних комплексів, 
інноваційні харчові продукти з біофла-
ваноїдами. Серед наших партнерів ТОВ 
«Гудвіл-інвест», ПрАТ «Комбінат “При-
дніпровський”» («Злагода»), ТОВ «Вес-
та-Лідер» (дочірнє підприємство про-
мислового рибопереробного комплексу), 

ТОВ «Світ ласощів», компанія «Моя тор-
гова група 99топ», Університет «Люблін-
ська Політехніка» (Польща), Нінбоський 
міжнародний науково-технічний Центр 
(м. Нінбо, Китай), Китайсько-україн-
ський Центр науково-технічного співро-
бітництва (м. Харбін, Китай) та інші», – 
наголосила Наталія В’ячеславівна.
Слід зазначити, що партнери також 

долучилися до привітань. Відзначаючи 
високий науковий потенціал кафедри, 
усі представники бізнесу наголошували 
на успішному трансфері технологічних 
розробок у виробництво та на комерцій-
ному ефекті. Також представники ви-
робничої сфери радо запросили студен-
тів на практику, а випускників – у штат 
компаній.
Нагороджуючи кращих співробітни-

ків і студентів кафедри, перший прорек-
тор ДНУ, професор Олег Дробахін від-
значив, що успіх кафедри сприяє розви-
тку іміджевої стратегії нашого універси-
тету, адже на всіх загальноуніверситет-
ських заходах експозиції технологів хар-
чової промисловості привертають увагу, 
яскраво презентуючи потенціал ДНУ.

Алла БАХМЕТЬЄВА,
доцент кафедри масової 

та міжнародної комунікації.

У складі збірної команди України ви-
ступала студентка І курсу факультету 
медичних технологій діагностики та 
реабілітації Марія Леванович. У першо-
му поєдинку у ваговій категорії 63-68 кг 
Марія достроково одержала перемогу 
над турецькою спортсменкою, у півфі-
налі – над росіянкою, у фіналі посту-
пилася досвідченій спортсменці з Хор-
ватії, посівши друге місце і завоювавши 
срібло. У командному змаганні наполе-
гливість і жага до перемоги принесли 
Марії та її партнерам по збірній ще одну 
срібну медаль.
За плечима Марії вже багато зма-

гань, нагород, перемог, але ж «голо-

вними вершинами є ті, які ми ще не 
скорили…» Варто не зупинятися в по-
стійному русі вперед, йти назустріч 
перемозі. 
Вади здоров’я можуть зламати люди-

ну, а можуть спонукати до звершень. 
Марія впевнена: свою долю людина оби-
рає сама, і легшим стає шлях випробу-
вань та змагань, коли відчуваєш постій-
ну підтримку родини, друзів і тренерів. 
Вона з теплотою згадує свого улюбле-
ного наставника Павла Миколайовича 
Пшенічнікова, без якого не відбувся би 
цей шлях до перемог, та щиро вдячна де-
кану свого факультету Марині Борисів-
ні Щербиніній, всім студентам і викла-

дачам за добрі настанови і підтримку. 
«Я усім серцем люблю спорт. Спорт – 

це те, що робить мене щасливою», – го-
ворить Марія. У подальшому дівчина 
планує гідно представляти свій універ-
ситет на спортивній арені, докладати 
максимальних зусиль, щоб сягати но-
вих спортивних вершин. 
Як сказав великий спортсмен Мохам-

мед Алі, «”Неможливо”– це не факт. Це 
тільки думка…» Отже, ми вітаємо тебе, 
Маріє, з перемогою, срібними медалями 
Чемпіонату Європи та бажаємо подаль-
ших успіхів у навчанні та спорті! 

Юлія БОРИСОВА, 
заступник декана з виховної роботи ФМТДР

12 листопада відлунали фанфари Другого чемпіонату Європи з тхеквондо для спортсменів із вадами 
слуху. У ньому взяли участь і наші співвітчизники-дефлімпійці, ще раз довівши, що спорт – це стихія 
для тих, хто не скорився, хто вірить у себе і перемагає труднощі. 

НА СПОРТИВНОМУ ОЛІМПІ

Володимир  Жемчугов  презентує  проект  «Бранці  Кремля»

Наталія  Кондратюк,  Сергій  Оковитий,  Олег  Дробахін,  
Віктор  Варгалюк  відкривають  урочистості
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ЛІРИЧНИЙ НАСТРІЙ

• доцента кафедри соціальної пси-
хології і психології управління – 0,5 
ставки за штатним розписом
(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 
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 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 забезпе-
чення провадження освітньої ді-
яльності у сфері вищої освіти, ви-
значених Ліцензійними умовами 
провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 30 грудня 2015 р. №1187. 
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:

Уже другий рік поспіль ботаніч-
ний сад ДНУ до новорічних свят 
влаштовує виставку-продаж 
кімнатних рослин та сувенірів 
ручної роботи.

Цікаво дізнатися, хто переміг? Звісно, 
ми скажемо, але спочатку згадаємо, як 
ішли до перемоги. 
Зала переповнена, гамір стоїть неймо-

вірний, вільних місць не знайти. На сце-
ні тривають останні приготування: на-
лаштовують світло та музику, готують 
останні декорації. Ось вийшов на сцену 
юнак, перевіряє мікрофони, все працює. 
Чути шалені крики учасників за лаштун-
ками. Так команди набираються сміли-
вості та бажають один одному успіхів. 
Нарешті гасне світло, прожектори спря-
мовані на сцену. Виходять ведучі: красиві 
та усміхнені. «Ми раді вас вітати!»
І ось на сцені герої, які здобували Ку-

бок ректора два роки поспіль, що навіть 
почали ходити легенди про неперемож-
ний хімічний факультет. Смішні жарти, 
запальні танці та самовпевнені погляди.
Далі на глядачів очікували історія Ста-

родавньої Греції від історичного факуль-
тету, воїни якого прийшли поборотися 
за Кубок; лірична історія від юридично-
го факультету, студенти якого створили 
цілу виставу про те, яку ж сторону в жит-
ті обрати: чорну чи білу.
Біолого-екологічний факультет 

розв’язав проблему кардинально: аби 
перемогти, студенти вирішили створити 
біологічну зброю, яка принесе їм пере-
могу. Чи спрацювало? Дізнаєтеся скоро! 
Хто б міг подумати, що мужні чолові-

ки з факультету прикладної математи-
ки думають на дозвіллі про мистецтво? 
Проте саме ця команда вчить нас ство-
рювати шедеври. 
Чотири бунтівні стихії збурюють кров. 

Думаєте, це про суперництво команд? 
Аж ні, це виступ факультету економіки, 
студенти якого закликають берегти при-

роду, жити з нею в мирі та злагоді. Ох і 
гарячі танці, і це не від того, що там була 
стихія вогню! 

«Кохання підвладне кожному, хто до-
кладе зусиль», – стверджують студенти 
фізико-технічного факультету. Факуль-
тет психології та спеціальної освіти за-
кликає нас схаменутися та повернутися 
з віртуального життя до реального. 
У залі тільки-но й чути викрики назв 

факультетів, ніхто не може спокійно вси-
діти на місці: усі кричать, тупотять нога-
ми, аплодують, але погляди прикуті до 
сцени. 
Купи сміття, люди в протигазах, від-

сутність рослин та чистого повітря. Це 
страшні картини майбутнього від сту-
дентів факультету української й інозем-
ної філології та мистецтвознавства. Вони 
закликають зупинитися: не смітити, бе-
регти довкілля та подумати про Землю. 

«Я є чи маю бути?» Такими питання-

ми переймається команда факультету 
суспільних наук і міжнародних відно-
син. Підтримки у їхньому танці змушу-
ють затамувати подих, адже дівчина «лі-
тає» граційно та легко, наче пір’їнка. 
На сцені факультет фізики, електро-

ніки та комп̀ ютерних систем. Мужні, 
сильні та гарні хлопці представляють 
свій реп про гуртожитки ДНУ. Сміливо, 
правдиво та відверто. Зала просто ша-
леніє, всі аплодують, підтримують ко-
манду, одразу підхоплюючи слова пісні 
разом із вокалістами. Цю публіку важко 
тепер заспокоїти, нелегко буде команді, 
що виступатиме після них.
Механіко-математичний факультет 

грає на сцені в азартні ігри. Проте став-
ки напрочуд великі – час кожного з нас, 
який є безцінним. Нас закликають ціну-
вати кожну мить, жити тут і зараз.
Наймолодший факультет нашого 

університету – медичних технологій 

діагностики та реабілітації запалював 
драйвовими танцями, гарними дівчата-
ми та мускулистими хлопцями. І наре-
шті останній виступ. Факультет систем 
і засобів масової комунікації, студенти 
якого допомагають зробити кожному з 
нас такий нелегкий вибір: який факуль-
тет обрати, який із 14-ти найкращий. І 
знаєте, якою буде відповідь? Ніколи не 
вгадаєте. Усі вони найкращі, бо нале-
жать до найкращого Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся 
Гончара. Зала підхоплює цю думку та 
вибухає оваціями.
І ось знову 14 команд на сцені. Номі-

нації за найкращі вокал, танець тощо 
вручені. Настав момент, якого чекали 
всі. Кожен вболіває за команду свого фа-
культету, шепочучи назву, аби почути 
все, що коїться на сцені.
Приз глядацьких симпатій – фа-

культет фізики, електроніки та комп̀ ю-
терних систем.
ІІІ місце – біолого-екологічний фа-

культет (все ж допомогла зброя, варто 
і собі попросити, аби скласти сесію на 
«відмінно») та факультет суспільних на-
ук і міжнародних відносин.
ІІ місце – факультет економіки. 
І місце – довгоочікуваний і такий ба-

жаний Кубок ректора здобуває…. факуль-
тет систем і засобів масової комунікації.
Оплески, обійми, сльози радості. Вони 

боролися і вибороли нагороду в чесному 
поєдинку! Оплески не вщухають ще дов-
го. Перемога. Кубок у руках голови сту-
дради факультету, в очах якого радість 
та трішки шаленства. Так тримати! 

Ганна ЛУК’ЯНЧЕНКО,
студентка факультету систем і засобів 

масової комунікації

КУБОК РЕКТОРА-2019

У ботсаду працюють творчі люди, тому 
цей захід дозволяє розкрити їхній мис-
тецький потенціал. Коли навколо багато 
природного матеріалу, що вражає своїм 
різноманіттям, неможливо не поділити-
ся ним із нашими відвідувачами. При-
родна краса саду та новорічний настрій 
надихають співробітників на створення 
маленьких шедеврів. Руками нашого ко-
лективу були створені яскраві різдвяні 
віночки й ялинкові прикраси,  підсвіч-
ники та цікаві композиції. 
Яка зима без чаювання? Відтак, ми 

підготували різні ароматні трави та чай-
ні композиції. У новорічні свята хочеть-
ся привітати не лише рідних людей, але 
й колег. У такому випадку стане в нагоді 
оригінальна сувенірна продукція з сим-
волікою ботанічного саду: блокноти, 
офісні набори, магніти та багато іншого. 

Найцінніші подарунки ті, що створені 
власноруч. Якщо ви творчо підходите до ці-
єї справи, у нас є розмаїтий декоративний 
матеріал для втілення ваших ідей: горіш-
ки, шишки, жолуді та інші цікаві плоди. 
Рослина – чудовий подарунок на будь-

яке свято. Ароматні кипариси, крип-
томерії, розмарини, лимони, незвичні 
бегонії, лаври, карликові банани, замі-
окулькаси, оригінальні мініатюрні ком-
позиції із сукулентів та моху чекають на 
поціновувачів.
Окрім цього, під час роботи виставко-

вого павільйону усі бажаючі можуть взя-
ти участь у майстер-класах з упаковки 
подарунків та виготовлення екоіграшок.
Якою б не була погода, календар нео-

дмінно приведе Новий рік до нас. Не че-
кайте див, творіть їх власноруч!

Надія МАРТИНОВА,
кандидат біологічних наук, 

завідувач лабораторії природної 
  флори ботанічного саду

Марина НЕЩИРЕНКО,
 провідний біолог ботанічного саду 

На сцені – 14 молодих, талановитих команд факультетів. Вони заполонили не лише всю сцену, а й серця 
глядачів. Дівчина з факультету економіки нервово перебирає волосся, хлопець з істфаку сильно стис-
нув кулаки – вони хвилюються, адже ось-ось стане відомо, хто ж отримає таку довгоочікувану нагоро-
ду – Кубок ректора-2019. У залі кожен затамував подих: «І переможцем стає…..стає….факультет…»

НОВОРІЧНИЙ ПАВІЛЬЙОН

РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
Кафедра української мови, за ініці-

ативи завідувача Валерії Корольової, 
об’єднала всіх поціновувачів україн-
ського слова для щорічної акції «Радіо-
диктант національної єдності». 
Диктант національної єдності зву-

чав на Українському радіо напередод-
ні Дня української писемності та мо-
ви, читав його мовознавець Олександр 
Авраменко. Цього року до тексту дик-
танту було внесено кілька елементів на 
перевірку нової редакції чинного пра-
вопису.
Разом зі студентами із задоволенням 

перевірили свої знання декан факуль-
тету української й іноземної філології 
та мистецтвознавства, професор Іри-
на Попова, директор Центру історії та 
розвитку української мови, професор 
Наталія Голікова, завідувачі кафедр та 
викладачі.
Своїми враженнями від диктанту 

поділилися студенти кафедри україн-
ської мови. Євген Ткаченко (група УУ-
18-1) відзначив: «В аудиторії панувала 
тепла, затишна та сімейна атмосфера. 
Усі ми: студенти, викладачі, випускни-
ки альма-матер – об’єдналися заради 
спільної мети, ми хочемо, щоб наша 

рідна мова була чистою, досконалою, 
найкращою. Я дуже задоволений, що 
такий грандіозний захід відбувся у на-
шому університеті!» Анастасія Береза 
(група УУ-16-1) зауважила: «Було ціка-
во спостерігати за тим, як усі ділилися 
один з одним досвідом у написанні ра-
діодиктантів, бо хтось писав його вже 
вдруге чи втретє, а хтось, як я, вперше. 
Перевіряти диктант групою разом було 
також цікавим і навіть веселим занят-
тям. Мабуть, саме це я згадаю після за-
кінчення університету, бо такі момен-
ти треба зберігати у пам’яті. Це був уні-
кальний момент єднання!»
Найкращими роботами, які подали 

на кафедру української мови для пере-
вірки, були диктанти студентів К. Га-
ланіної, Д. Волошиної, В. Сірик, В. Ка-
чалової. 
Важливо пам’ятати, що основна мета 

заходу – єднання навколо мови. Це на-
самперед масштабний національний 
флешмоб, долучаючись до якого, ви 
відчуєте дух єдності, гордості українця 
за рідне слово, поваги до мови як озна-
ки національної належності. 

Тетяна ШЕВЧЕНКО, 
заступник директора Центру історії та 

розвитку української мови 

Омріяний  Кубок  –  у  руках  лідера  студради  ФСЗМК  Даніїла  Мармури
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