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НА ДУМКУ ГРОМАДСЬКОСТІ

ОЦІНКА РОБОТОДАВЦІВ

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара займає шосте місце в Україні у загальному рейтингу
«Найуніверсальніші».
Як рах ували?
Всеукраїнський тижневик «Гроші» склав
чотири списки вищих навчальних зак ладів:
тих, які випускають 1) економістів, 2) юристів, 3) гуманітаріїв, 4) представників тех нічних спеціальностей. Ці списки розіслали
компаніям, що працюють у цих сферах, з
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проханням виставити оцінки від «0» до «10»:
«0» означає «випускника цього навчального
закладу я б на роботу не взяв», а «10» - «взяв
би, мож ливо, на вищу зарплату, ніж середня по ринку для молодих фах івців». Кількість
балів, одержану від роботодавців, підсумували по кожному навчальному закладу. Чим
більша сума балів, тим вищий рейтинг.
Т. ТОМ ІНА.
(За тижневиком «Гроші», № 11-12 за 2009 р.).

РЕКТОР ДНУ М. В. ПОЛЯКОВ –
КРАЩИЙ ОСВІТЯНИН 2008 РОКУ
Ректор Дніпропетровського національного університетуімені О. Гончара, проф.
М. В. Поляков визнаний кращим освітянином 2008 року, лауреатом відзнаки «Народ мій завжди буде» за відкриття новітніх спеціальностей та підготовку ексклюзивних науково-технічних кадрів.
Прізвища номінантів на звання «Кращий
освітянин року» запропонували читачі тиж-

невика «О світа» за традицією в листах і
е лек тронних по відомленнях до редакції.
Пошту розглянула рада представників уста нов-засновників видання, і за результатами
її рейтингового голосування визначилися
імена лауреатів.
Я. СТЕПОВА.
(За газетою «Освіта», №№1-2, 2009 р.).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2009

Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара (ДНУ) – один
із найпрестижніших класичних уні верситетів України.
Дніпропетровський національний університет, що бере
свій початок від заснованого
в 1918 р. Катеринославського університету, є визнаним
центром підготовки висококваліфікованих фахівців як в
Україні, так і за її межами.
З ДНУ пов’язана діяльність відомих громадських
діячів, академіків і членівкореспондентів Наці ональних академій наук України
та Росії, інших країн, професорів, чия професійна, наукова та викладацька діяльність принесла уні верситету
високий авторитет. Дніпропетровський національний
уні верситет займає передові
позиції в регіоні за широким
спектром наукових напрямків, за наявністю наукових
шкіл, визнаних світовою
громадськістю. У ДНУ поєднано освітянську діяльність
з науковою, ефективно про-

водяться наукові дослідження, результати яких упроваджуються в навчальний процес. На цьому фундаменті
формується база й зміст навчання.
Сьогодні Дніпропетровський національний університет пропонує абі турі єнтам
здобути осві ту на 17 факультетах (біолого-екологічному; геолого-географічному;
економічному; історичному;
медичному; механі ко-математичному; міжнародної економіки; прикладної математики; психології; систем та
засобів масової комунікації;
соці ал ьно-гумані та рному;
української й іноземної філології та мистецтвознавства; фізики, електроніки та
комп’ютерних систем; фізико-технічному; хі мі чному;
юридичному; заочної та дистанційної осві ти) за 65 напрямами: від образотворчо го мистецтва, журналістики,
філософі ї та соціології до
теплоенергетики, проектування й виробництва ракетно-космічних літальних апа-

ВСТУПНИКИ ОСОБИСТО ПОДАЮТЬ
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДНУ
Заяву на і м’я ректора за єдиною формою, у якій зазначають обраний напрям підготовки, форму навчання та джерела
фінансування навчання.
Документ державного зразка про повну загальну середню
освіту або про здобутий освітньо-кваліфікаційний рі вень
(оригінал або його копію, завірену у встановленому порядку).
Медичну довідку за формою 086-О (оригі нал або її завірену копі ю).
Сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання
якості освіти (оригінал або заві рену копію) з предметі в, що
відповідають перелі ку вступних випробувань, визначених
приймальною комісією ДНУ.
6 однакових фотокарток розміром 3х4 см.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за ві ком
не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про при-

раті в та комп’ютерної інженерії.
У ДНУ навчається понад
14 тис. студентів, із яких
близько 12 тис. – студенти денної форми навчання.
Окрім того, освітні послуги
надають факультетидовузівської підготовки, безперервної осві ти, післядипломної
освіти.
Навчання в університеті
здійснюється за ступеневою
системою бакалавр – спеці алі ст – магістр, яка дозволяє
студентам краще зорі єнтуватися у профілі свого майбутнього фаху та обрати для
цього відповідний освітньокваліфікаці йнийрівень.
Освітянські технології, які
впроваджуються в ДНУ, відповідають світовим стандартам, а студентська молодь
має змогу інтегруватися до
світового осві тнього простору. Дні пропетровський
національний уні верситет
має вагомі здобутки в галузі міжнародних зв’язків з
провідними університетами
Франції, Німеччини, Великої

Британії, Португалії, Росії,
Польщі, Італії, Туреччини,
США, Китаю та інших країн. На багатьох факультетах
студенти вивчають декілька
іноземних мов, що надає їм
можливість пі сля двох-трьох
років навчання в ДНУ продовжувати освіту, скажі мо,
в Ні меччині чи Франції, а
по закі нченні – захистити
дипломну роботу в ДНУ та
у закордонному університеті-партнері, таким чином
отримавши два дипломи про
вищу осві ту.
Дніпропетровський національний університет має сучасну матеріально-технічну
базу, що дозволяє на високому рівні забезпечити навчально-виховний процес,
проведення наукових досліджень. Це – навчально-лабораторні корпуси, бібліотека,
гуртожитки, спортивні споруди та заклади відпочинку
(Палац спорту з басейном,
водна станція, тир, відкритий стадіон, профілакторі й,
спортивно-оздоровчий табі р,
Палац студентів).

писку до призовної дільниці) та документи, що дають право
на пільги, вступник пред’являє особисто , у терміни, визначені для подання документів.

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
На денну та заочну форми навчання заяви приймаються з
29 червня до 29 липня (понеді лок, середа, четвер, субота з
9.00 до 15.00; вівторок, п’ятниця з 13.00 до 19.00) за адресою: 14-й корпус, кі мн. 205, вул. Казакова, 18, м. Дніпропетровськ, тел. 8(0562)-33-58-84.
Поштова адреса: приймальна комісія, Дніпропетровський
наці ональний університет ім. Олеся Гончара, пр. Гагаріна,
72, м. Дніпропетровськ, 49010.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування проводяться у формі творчих конкурсів.

Фото О. ПОЛІЩУКА.

Конкурс сертифікаті в Українського центру оцінювання
якості освіти (УЦОЯО), творчі конкурси та вступні випробування для окремих категорій вступників проводяться з 30
липня.
Конкурс та зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться з 30
липня по 10 серпня.
Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оці нювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами УЦОЯО
з відповідних предметі в з результатами оцінювання знань
у поточному році. Сертифікати нижче встановленого рі вня
(124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання) приймальною комісією ДНУ не приймаються.
Конкурс осіб, які успі шно витримали встановлені вступні
іспити та надали сертифікати УЦОЯО з відповідних предметів, здійснюється за конкурсним балом.

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER
***
Стипендію Президента України в другому семестрі 2008-2009
н. р. одержують О. Ромашко (гр. ІЛ-05-1), М. Улановський (гр.
ЕФ-05-1), С. Антропов (гр. КФ-08-м), М. Стукало (гр.ВЕ-08м).
* * *
Академічну стипендію імені Олеся Гончара в другому семестрі цього н. р. має М. Бурдастих (гр. УУ-06-4).
* * *
З 1 лютого по 30 червня 2009 р. нараховано академічну
стипендію імені М. С. Грушевського О. Кас‘ян (гр. ХФ-08м).
* * *
Академічна стипендія імені В. М. Чорновола з 1 лютого по 30
червня 2009 року надається Н. Маньковській (гр. ЗЖ-05-1).

* * *
Стипендію міської ради одержують: О. Паляруш (гр. КС-05-1),
О. Вовчанська (гр. ЮП-08м-1), Н. Клименко (гр. ПІ-06-1), Г. Гриньова (гр. ХФ-08м-3), О. Долинчук (гр. КЛ-08м-1), Т. Лихолат
(гр. БХ-06-6).
* * *
Стипендію Жовтневої районної у місті ради мають О. Корчак
(гр. КФ-06-1), К. Татаркін (гр. СП-05-1).
* * *
Стипендію Вченої ради університету отримують: А. Тарасова
(гр. УА-05-1), І. Лопатіна (гр. УУ-06-3), Р. Хлистун (гр. УК-05-1),

А. Бабкіна (гр. УФ-06-1), І. Якименко (гр. ІІ-05-1), Т. Агібалова
(гр. СР-05-1), М. Гришин (гр. ТП-05-1), О. Мороз (гр. ТК-08м-1),
Н. Артеменко (гр. Т А-05-2), К. Протасова (гр. ВВ-06-2), Л. Радченко (гр. ЗВ-06-1), А. Бунас (гр. ДС-06-1), А. Деньгуб (гр. ЮП06-2), А. Зборовський (гр. КФ-08м-1), І. Бестужев (гр. КІ-08м-1),
А. Литовченко (гр. КА-05-1), І. Немцова (гр. КІ-06-1), А. Леонов
(гр. КФ-05-1), А. Архипова(гр. ХТ-05-5), Є. Тагунова(гр. БТ-05-4),
В. Браїлко (гр. ББ-06-4), С. Столбцов (гр. ГГ-05-1), М. Конторовська (гр. ПК-06-1).
С. БУТЕНКО,
інженер навчального відділу.

2 стор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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16 ТРАВНЯ – ДЕНЬ НАУКИ

Серед гуманітарних та соціально-економічних факультетів найактивніша наука – на факультетах міжнародної економіки та історичному. Їх рейтинг за минулий рік становить більше
сотні балів (при середньому - 76,9).
Серед інженерних та природничих факультетів найвища наукова активність на біолого-екологічному, мех аніко-математичному та
хімічному факультетах – тут 95,5 – 81,1 бала
(при середньому 69,9).
Найпасивніша наука на медичному факультеті та факультеті систем і засобів масової комунікації.

Середній бал по науково-дослідних інститутах – 62,2. Лідирує інститут біології, а відстає
інститут енергетики.
Найвищі індивідуальні рейтинги мають професори В. С. Савчук (ФФЕКС), В. Г. Городяненко (СГФ), В. В. Іваненко (ІФ), доцент Н. П.
Мешко (ФМЕ), проф. С. Ю. Хамінич та доц.
Н. І. Дучинська (ЕФ) (серед гуманітарних і соціально-економічних факультетів), доц. В. М.
Турчин (ММФ), професори Ф. О. Чмиленко
(ХФ), О. М. Шаповалова (ФТФ), В. Ф. Бабенко,
М. В. Поляков (ММФ) (серед інженерних та
природничих факультетів).
(За кн. “Наукова діяльність Дніпропетровського національного у ніверсит ет у імені Олеся
Гончара у 2008 році”. – Дн-ськ, 2009).

ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ
На сайті Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
(www.dnu.dp.ua) створено розділ «Рада
молодих учених».
Тут розміщено інформацію про діяльність
цієї організації, мету її створення, оголо-

шення про події і заходи, конкурси, програми
академічних обмінів та гранти.
Н. ЛИСЕНКО,
в.о. голови ради молодих учених ДНУ,
к.т.н.

НА ЗНІМКУ: (зліва направо) доцент кафедри фізіології людини та тварин біологоекологічного факультету, к.б.н. Т. Г. ЧА УС; доцент кафедри радіоелектронної автоматики фізико-технічного факультету, к.т.н. Н. О. ЛИСЕНКО; доцент кафедри зоології та
екологі ї біолого-екологічного факультету, к.б.н. В. В. БРИГАДИРЕНКО; доцент кафедри
економіки та управління національнимгосподарствомфакультету міжнародної економіки, к.е.н. О. О. ТРЕТЬЯК; викладач кафедри галузевої соціології соціально-гуманітарного факультету А. А. СОЛНИШКІНА.

НА ЗАСІДАННІ РЕКТОРАТУ 30 БЕРЕЗНЯ 2009 р.

Доповідав голова ради студентів, п’ятикурсник факультету
фізики, електроніки та комп’ютерних систем Олександр ДОЛИНЧУК .
Подаємо його доповідь.
«Студентське самоврядування
в університеті існує вже майже 9
років. За цей час пройдено надзвичайно важкий шлях у напрямку
формування органів студентського самоврядування на факультетах та в гуртожитках й ефективного здійснення ними своєї діяльності, визначення пріоритетів та
встановлення зв’язків із всеукраїнськими студентськими організаціями. Участь у студентському
самоврядуванні є добровільною та
базується на виборних принципах.
Молоді люди, обрані до органів самоврядування, розуміють велику
відповідальність і свої обов’язки, а
саме – захист інтересів студентів
та підтримка їх ініціатив.

За минулий рік вдалося утримати тенденцію до вдосконалення
роботи.
Так, разом із Палацом студентів
та профкомом університету ми організували на найвищомурівні такі
заходи, як: ”Велика перерва-2008”,
міжвузівський фестиваль змагань
КВК, „Містер Університет-2008”,
Новорічний карнавал, „Міс Університет-2009”, концерт інструментальної музики на екологічну тематику, танцювальний конкурс, Дні
першокурсниківта ін.
Активно створюються на факультетах студентські клуби. Клуб
інтелектуальних ігор „Що? Де?
Коли?”, дебатний клуб „Фаворит”,
кіноклуб та ін. вийшли на університетський рівень, а театр танцю
«La vie» постійно займає призові
місця на міських та обласних конкурсах.
Систематичності набули поїздки до дитячих будинків, притулків,
участь у програмах Міжнародного

альянсу з боротьби з ВІЛ/СНІДом та
допомоги дітям з вадами зору тощо.
Вперше в історії ради студентів
ведеться активна робота по створенню дієвого студентського наукового товариства. До сесії, сподіваюсь, проведемо установчі збори
й оберемо голову студентського
наукового товариства ДНУ імені
О. Гончара.
Першими в місті ми започаткували традицію видання проспекту
„Довідник студента”, щоб ознайомити першокурсників із структурою університету, принципами
впровадження Болонського процесу в освітній простір України, із
студентським самоврядуванням в
університеті.
Традицією стало проведення
щорічного соціологічного опитування студентів щодо їхньої обізнаності про діяльність органів
студентського самоврядування
в університеті і виявлення недоліків, а також з метою з’ясування

назрілих проблем студентської
молоді та визначення пріоритетів
у діяльності ради студентів.
Проблеми в діяльності студентського самоврядування пов’язані
не тільки з низькою активністю
студентів, але й подекуди з неналежним ставленням до представників рад студентів та студентського самоврядування як такого
з боку адміністрації факультетів,
наприклад, відсутністю на деяких факультетах кімнат, де могли
б збиратися ради студентів, ігнорування позиції студентів при вирішенні важливих для них питань
тощо. Тому закцентувати вашу
увагу тут хотілося б на розумінні існуючої ситуації у середовищі
студентської молоді. Насамперед,
нам необхідно чітко усвідомити,
що молоді люди, причетні до студентського самоврядування сьогодні, в умовах фінансової та моральної нестабільності, низького
рівня духовного та естетичного

виховання, обирають через участь
у студентському самоврядуванні
розвиток у собі організаторських
якостей, дисциплінованості, відповідальності та різних талантів,
обирають турботу про захист прав
і інтересів студентських колег замість того, аби, відверто кажучи,
піти попити десь пива чи марно
провести час в недолугих закладах. Обирають шлях творчого
розвитку, причетності до вирішення проблем громади в умовах, коли це не приносить їм ані фінансового, ані взагалі будь-якого матеріального заохочення. Тому сьогодні надзвичайно важливо, вкрай
необхідно підтримувати студентів
у здійсненні їх діяльності як членів студентського самоврядування, звертати увагу на студентську
думку, знаходити час поспілкуватися і мудрою порадою допомагати, приходячидо консенсусу.
(Закінчення на 3-й стор.).

ПРО СТИПЕНДІЇ І ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ

В інформаційному агентстві «Новий
міст» ректор М. В. Поляков відповів на
запитання журналістів стосовно виплати
стипендій і оплати за нав чання студентами-контрактниками в ДНУ.
Микола Вікторович розповів, що звичайну
академічну стипендію одержують студенти із
середнім балом 4 - 4,99. З 1 вересня 2008 р.

її розмір – 530 гривень. Підвищена академічна стипендія – 590 гривень (за 5,00 бала).
Сироти, малозабезпечені, інваліди, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС до академічної стипендії за результатами сесії додатково одержують соціальні стипендії.
Порівняно з минулим роком кількість стипендіатів збільшилася. Це означає, що зростає успішність студентів.

Ме тодика розрах унку вартості навчання
затверджена спільним наказом Міністерства
освіти і науки, Міністерства фінансів і М іністерства економіки України. Затверджені
ціни пуб лікуються в газеті «Освіта України».
Для студента-контрактника вартість нав чання, як сказав проф. М. В. Поляков, не змінюється протягом усього періоду навчання.

Ректор підкреслив, що заборгованості по
стипендіях в ДНУ ім. О. Гончара немає і що
до відрах ування студентів-контрактників за
несплату за навчання ми ставимося дуже
обережно, з розумінням життєвої ситуації.
(За інформацією
на сайт і ДНУ ім. О.Гончара).

ЯК СТУДЕНТУ ПЕРЕВЕСТИСЯ З ПОЗАПЛАНОВОГО МІСЦЯ НА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ?

Переведення студентів ДНУ ім. О. Гончара із позапланових місць на вакантні
місця державного замовлення здійснюється на конкурсній основі з 1 по 10 вересня.
Питання вирішує комісія університету на
підставі:

1) заяви студента з викладенням причин
переведення;
2) довідки навчального відді лу про наявність вакантних місць державного замовлення на ві дпові дному курсі за відповідною спеціальністю;

3) згоди юридичної чи фізичної особи на
розірвання договору про сплату за навчання
в ДНУ;
4) необхідних дові док, які пі дтверджують
факти, викладені в заяві студента.
Якщо є вакантні місця державного замовлення на відповідному курсі за ві дпові дною
спеціальні стю, умовами для розгляду питання про переведення студента з позапланово-

ЗА НАКАЗАМИ ПО УНІВЕРСИТЕТУ

го мі сця на мі сце державного замовлення
можуть бути: навчання протягом двох навчальних років тільки на «відмі нно», інвалідність або смерть батьків (тобто студент став
круглою сиротою) чи смерть годувальника,
які настали протягом навчання студента в
уні верситеті.
(За Положенням про порядок укладання
договорів та оплати за навчання).

15 травня 2009 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3 стор.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

На 1 січня 2009 р. у бібліотеці університету налічувалося 2172974 видання
з різних галузей знань. За
минулий рік фонд поповнився на 35392 прим., у т.ч.
за кошти університету – на
28887 книг та 3720 журналів і газет.
На наші запитання відповідає директор наукової
бібліотеки С. В. КУБИШКІНА.
– Згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України від 2003 року всі
студенти повинні мати
підручники . Ми можемо,
Світлано Василівно , констатувати , що в нас так
і є?
– На жаль, за останні три
роки фінансування на комплектування фонду зменшувалося і це при постійному
зростанні цін на книжкову
продукцію та передплату
періодичних видань. Отож,
якщо в 2004 р. на книги виділено 200 тис. грн. і придбано 7065 примірників при
середній вартості 1 примірника 28,3 грн., то в 2008 р.
на 170 тис. грн. закуплено
лише 2887 примірників (середня вартість 58,8 грн.).
Особливо потерпає фонд
науковихвидань та періодики. Його оновлення – 0,7%
(при нормі 10% за вимогами
ЮНЕСКО).
Ліцензійні вимоги щодо 100-процентного забезпечення студентів підручниками не відповідають
можливостям нашого університету. Останнім часом
закупівлю обмежуємо 10-15
примірниками, враховуючи
наявність попередніх ви-

У комп’ютерному залі наукової бібліотеки.

дань. У першу чергу забезпечуємо дисципліни, що
підлягають акредитації, та
нові спеціальності. Наприклад, для «Харчових технологій» за 2-3 роки придбано
більше 120 назв спеціальної
літератури, у т.ч. російських
видавництв.
Під контролем бібліотеки
– забезпечення книжками
таких спеціальностей: «Соціологія», «Соціальна робота», «Лабораторна діагностика», «Дефектологія», «Видавнича справа», «Психологія», «Зовнішньоекономічні
відносини». Як правило,
намагаємося придбати хоча
б примірник-два, які можна
було б скопіювати, щоб працювати в читальному залі.

Поповнення навчальною
літературою здійснюється
й безкоштовними виданнями МОНУ, проте наші замовлення не завжди виконуються в повному обсязі.
Видання викладачів ДНУ
складають третину нових
надходжень.
До 5 тис. примірників – це
дарунки від благодійних
фондів, авторів та користувачів бібліотеки.
Великою
перешкодою
для своєчасного придбання
необхідної літератури є тендерні умови на закупівлю.
З листопада 2008 р. бібліотека не комплектується. На
цей рік виділено 176 тисяч
грн. на книги та 185 тисяч
– на періодику на друге пів-

річчя 2009 року і перше півріччя 2010 року.
Отже, надія залишається
на безкоштовні надходження від авторів та читачів бібліотеки.
– Що, Світлано Василів но, на вашу думку, чекають
від бібліотеки користува чі?
– Створення при традиційній бібліотеці електронної бібліотеки, вільного
доступу до електронних
ресурсів, що є в самій бібліотеці, та можливість одержання електронної копії потрібного документа.
Читачі хочуть знаходити
інформацію в електронному
каталозі, замовляти книжки
з домашнього комп’ютера.

А ще наші користувачі
хочуть, щоб був Інтернет в
усіх читальних залах.
– А що ми маємо?
– Доступний у комп’ютерній мережі бібліотеки електронний каталог книг, статей із періодичнихвидань та
дисертацій (понад 100 тис.
записів). Цей каталог надає
бібліографічні довідки і розкриває зміст публікацій.
На сайті бібліотеки є бюлетень нових надходжень.
Формуємо фонд електронних документів – у
комп’ютерному залі зібрано
1227 одиниць, у т.ч. монографії, енциклопедії, електронні підручники, додатки
до журналів та книг, реферативні журнали (за декілька
років), база даних «Законодавство України». Поповнення цього фонду – в основному дарунки та додатки
до друкованихвидань.
Для систематичного комплектування електронної
бібліотеки потрібні неабиякі кошти.
Треба відрегулювати систему передавання електронних версій видань ДНУ до
бібліотеки.
Крім того, необхідно вирішити питання відносно
обов’язкового друкованого
примірника для наукової бібліотеки, виданого нашими
співробітниками, які одержали рекомендацію Вченої
ради, але друкувалися не в
видавництвіДНУ.
– Чи можна в бібліотеці
попрацювати в мережі Інтернет ?
– Так. Комп’ютерний та
викладацькийзал за рік відвідують до 30 тисяч користувачів.
– А якщо треба щось скопіювати ?

– Надаються платні послуги з роздрукування, копіювання, сканування.
Встановлено зв’язок з обласною науковою бібліотекою щодо обміну аналітичними описами з періодичних видань і розширенням
доступу до інформаційної
мережі області.
– Аби вирішити стовід сотково проблеми інфор матизації в бібліотеці ,
якою керуєте Ви, Світлано
Василівно , що потрібно ?
– Для забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної мережі бібліотеки необхідно придбати потужний
сервер.
Щоб завершити комп’ютеризацію всіх процесів бібліотеки, треба обладнати
26 робочих місць.
Техніка, що зараз працює,
поступово виходить з ладу,
потребує модернізації. Для
переходу до автоматизації
процесу обслуговуваннячитачів необхідна техніка по
штрих-кодуванню літератури і читацьких документів. Замовлення на термопринтер та сканери подано у
планово-фінансовий відділ
– придбання за кошти бібліотеки.
У планах – перехід на операційну систему Linux.
Для виконання цих завдань потрібна, крім матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підтримка кваліфікованих фахівців із профільних кафедр.
Тож створення координаційної ради з інформатизації, сподіваюсь, позитивно
впливатиме на розвиток бібліотеки нового типу.
– Дякуємо за бесіду, Світлано Василівно . Бажаємо
успіху .
О. ОКУНЬ.
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терами гуртожитків. Якщо виникає конфліктна ситуація, студрада
залучає до діалогу проректора
Сьогодні можна і треба говори- М. М. Ружина.
ти про поступальний рух у розвиНа запитання, що робить студратку студентськогосамоврядування да, аби студенти виконували свої
ДНУ ім. О. Гончара, стабільність обов’язки, іменнийстипендіатОлекпозитивних тенденцій накопичен- сандр Долинчук відповів: «Єдиний
ня досвіду та здійснення радою спосіб – це самоприклад».
студентів своєї найголовнішої ме– Самоврядування означає сати – захисту прав та інтересів сту- моорганізація, – наголосив під
дентської громади університету!» час обговорення доповіді перший
Щодо останнього – захисту прав проректор О. О. Кочубей. Тому він
та інтересів – доповідач уточнив, бажає студентському самоврядущо це буває при спілкуванні з вах- ванню університету самооргані(Закінчення.
Початок на 2-й стор.).

зуватися на виконання своїх студентських обов’язків.
– Хотілося б, щоб було більше
впливу студентського активу на
навчальну дисципліну, – сказав
проректор В. В. Іваненко. – Якщо виникають резонансні справи,
студрада не завжди займає адекватну принциповупозицію.
– Прошу студраду проявити
себе в День довкілля, – попрохав
проректор М. М. Ружин.
Члени ректорату порадили студраді наслідувати кращі форми
роботи колишньоїкомсомольської
НА ДОЗВІЛЛІ

організації університету. Пам’ятається, що в 70-80-х роках минулого століття були, зокрема, сильні,
дієві студради в гуртожитках.
О. Долинчук прийняв пропозиції та побажання до виконання.
А ще пообіцяв провести конкурс
«Сеньйор Університет», оскільки
організувати його просять студенти.
Члени ректорату висловилися,
що в цілому студентське самоврядування університету можна
оцінити позитивно. На підтвер-

дження цієї оцінки ректор М. В.
Поляков відзначив, що все більше питань в університеті розглядається за участі ради студентів.
Однак Микола Вікторович вважає,
що було б краще й корисніше, якби
студенти зосереджували свої зусилля не тільки на художнійсамодіяльності, дозвіллі, а більше віддавалися справам, пов’язаним із
майбутньою спеціальністю.
З обговореного питання ректорат прийняв відповідне рішення.
Т. СОБКА.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2009
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ
ТАКИЙ ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ :
1. ФАКУЛЬТЕТ
УКРАЇНСЬКОЇ
Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
Образотворче мистецтво
Дизайн
1. Історія України . 2. Українська мо ва та література . 3. Творчий конкурс
(Малюнок . Живопис . Композиція ).
Філологія (українська мова та
література)
Філологія (російська мова та
література)
1. Українська мова та література.
2. Іноземна мова.
Філологія (англійська мова та
література)
Філологія (китайська мова та
література)
Філо логія (японська мова та
література)
1. Англійська мова. 2. Українська
мова та література.
Філологія (німецька мова та
література)
1. Німецька мова. 2. Українська
мова та література.
Філологія (французька мова та
література)
1. Французька мова. 2. Українська
мова та література .
2. ФАКУЛЬТЕТСИСТЕМ
ТА ЗАСОБІВ М АСОВОЇ
КОМ УНІКАЦІЇ
Журналістика
1. Українська мова та література. 2. Історія України. З. Іноземна
мова. 4. Творчий конкурс
Видавнича справа та редагування
Реклама і зв’язки з громадськістю
1. Історія України. 2. Іноземна
мова. З. Українська мова та література.
3. ФАКУЛЬТЕТ
МІЖ НАРОДНОЇЕКОНОМІКИ
Міжнародні відносини
1. Іноземна мова. 2. Математика.
3. Українська мова та література.
Менеджмент
Міжнародна економіка
Управління персоналом і економіка праці
1. Математика. 2. Іноземна мова.
3. Українська мова та література.
4. ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Економіка підприємства
Економічна кібернетика

Приладобудування
Радіотехніка
Двигуни ракетно-космічних літальних апаратів
Імпульсні теплові машини
Енергетичні установки космічних літальних апаратів
Проектування та виробництво
ракетно-космічних
літальних
апаратів
Літальні апарати
Автоматика й управління в
те хнічних системах
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
1. Математика або фізика. 2.
Українська мова та література.

ДНУ. Студентське містечко.
Маркетинг
Облік і а удит
Прикладна статистика
Фінанси і кредит
1. Математика. 2. Іноземна мова.
3. Українська мова та література.
5. ІСТОРИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Історія
1. Історія України. 2. Українська
мова та література.
6. ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГІЇ
Корекційна освіта
Психологія
1. Біологія. 2. Українська мова та
література.
7. СОЦІА ЛЬНО-ГУМА НІТА РНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Політологія
Соціальна робота
Соціологія
Філософія
1. Історія України. 2. Українська
мова та література.
8. ЮРИДИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Правознавство
1. Історія України. 2. Іноземна
мова. 3. Українська мова та література.

9. МЕДИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Лабораторна діагностика
1. Біологія або х імія. 2. Українська мова та література.
10. ФАКУЛЬТЕТ
ФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні на уки
Мікро- та наное лектроніка
Прикладна фізика
Те лекомунікації
Фізика
1. Математика або фізика. 2.
Українська мова та література.
11. ХІМ ІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Харчова технологія та інженерія
Хімія
Хімічна технологія високомолекулярних сполук
1. Хімія. 2. Українська мова та література.
12. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Біологія
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування
1. Біологія. 2. Українська мова та
література.

13. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Географія
Геологія
Гідрометеорологія
1. Географія. 2. Українська мова
та література.
14. ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМА ТИКИ
Інформатика
Прикладна математика
Програмна інженерія
Системний аналіз
1. Математика або фізика. 2.
Українська мова та література.
15. МЕХАНІКОМАТЕМА ТИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Математика
Ме ханіка
Теплоенергетика
1. Математика або фізика. 2.
Українська мова та література.
16. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Електротехніка та е лектроте хнології
Інженерне матеріалознавство
Інженерна механіка
Прикладна ме ханіка

17. ФАКУЛЬТЕТ
ЗАОЧНОЇ
ТА ДИСТАНЦІЙНОЇОСВІТИ
Філологія (українська мова та
література)
1. Українська мова та література.
2. Іноземна мова.
Філологія (англійська мова та
література)
1. Англійська мова. 2. Українська
мова та література.
Журналістика
1. Українська мова та література. 2. Історія України. З. Іноземна
мова. 4. Творчий конкурс
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Менеджмент
1. Математика. 2. Іноземна мова.
3. Українська мова та література.
Історія
Політологія
Соціологія
1. Історія України. 2. Українська
мова та література.
Психологія
1. Біологія 2. Українська мова та
література .
Правознавство
1. Історія України. 2. Іноземна
мова. 3. Українська мова та література.
Біологія
1. Біологія. 2. Українська мова та
література.
Географія
1. Географія. 2. Українська мова
та література.
Інформатика
Математика
1. Математика або фізика. 2.
Українська мова та література.

ЗАРАХУВАННЯ ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Зарах ування на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів проводиться
на конк урсній основі з урах уванням кількості балів, зазначених у сертифікатах УЦОЯО та оцінок вступних випробувань з
предметів, визначених приймальною комісією ДН У для вступу на певний напрям підготовки:
– на денну та заочну форми навчання (за державним замовленням) не пізніше 10 серпня;

– на місця, що фінансуються за рах унок коштів фізичних та
юридичних осіб, – з 30 липня по 10 серпня.
Особи, які вирішили навчатись у Дніпропетровському національному університе ті ім. Олеся Гончара за державним
замовленням й одночасно беруть участь у конкурсі щодо зарах ування до ДНУ та до інших вищих навчальних закладів
на декілька напрямів підготовки або на різні ф орми навчання
в ДН У, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб,

рекомендованихдо зарах ування на навчання за державним
замовленням, а також за рах унок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа державного зразка про освіту, медичної довідки та сертифікатів УЦОЯО до приймальної комісії ДН У.
Особи, які у встановлений термін (п’ять днів) не подали до
університе ту оригінали документів, означених вище, на навчання не зарах овуються.

Інформацію для абітурієнта-2009 (на 1, 4 стор.) підготувала приймальна комісія ДНУ (відповідальний секретар В. КАРПЛЮК).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

завідувача кафедри фізичного
виховання та спорту – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ -IV рівнів акредитації не менше
10 років, вільне володіння державною мовою України),
завідувача кафедри міжнародних відносин – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(науковий ступінь доктора наук, вчене звання доцента, досвід
науково-педагогічної та організа-

торської роботи у ВНЗ III-IV рівнів
акредитації не менше 5 років, вільне володіння державною мовою
України),
завідувача каф едри квантової
макрофізики – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, вчене звання проф есора з теоретичної фізики, базова освіта у галузі теоре тичної фізики, науково-педагогічний
стаж у ВНЗ III-IV рівнів акредитації
не менше 15 років, вільне володіння державною мовою України),

професора кафедри теоретичної ф ізик и – 1 штатна один иця
(повна ставка)
(науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоре тичнафізика,
педагогічний стаж роботи у ВНЗ IIIIV рівнів акредитації не менше 10
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри двигунобудування – 1 штатна одиниця (0,75
ставки)

(науковий ступінь кандидата технічних наук, вчене звання доцента,
досвід роботи в галузі ракетного
двигунобудування, науково-педагогічний стаж у ВН З III-IV рівнів
акредитації не менше 2 років, вільне володіння державною мовою
України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня опублікування оголошення в газеті);
наукового співробітника лабораторії біомоніторингу НДІ біології

(д/б теми 3-205-09) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь, наявність наукових праць, досвід роботи за фахом не менше 5 років, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня опублікування оголошення в газеті).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч.
корпус № 1, кімн. 217, тел.: /056/
374-98-27.
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