


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА  ЛАБОРАТОРІЯ  КРИМІНАЛІСТИКИ  ЮРИДИЧНОГО   ФАКУЛЬТЕТУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ2 стор. 1 жовтня 2009 року

Враження після відвідин 
лабораторії криміналістики 
ректор, проф. М. В. Поляков 
висловив так: «Це – рівень!»
Розповідає  викладач кри-

міналістики В. Л. Довгий:
– Лабораторія створюва-

лася двічі. Перший раз – у 
корпусі №1 (про це були ма-
теріали у нашій газеті) і дру-
гий раз, через десять  років, 
– у корпусі №9, куди переміс-
тили юридичний факультет.
У лабораторії студенти 

проходять практичні занят-
тя з курсу криміналістики: 
вчаться досліджувати сліди 
рук, ніг, сліди вогнепальної 
зброї, вчаться оглядати кулі, 
гільзи і т. д. Такі навички май-
бутнім юристам згодяться 
для розслідування і розкрит-
тя злочинів.

Біля вітрини аптечного кіоску (полігон).Під враженням.

У лабораторі ї. Вітражі з роздатковим матеріалом.

Гроші справжні? Зараз перевіримо.  У криміналістично-комп’ютерному класі.

доцента кафедри теорії держави 
та права, конституційного права та 
державного управління – 2 штатні 
одиниці (2 ставки)

(науковий ступінь кандидата на-
ук, вчене звання доцента кафедри 
теорії держави та права, наявність 
наукових та навчально-методичних 
праць у фахових виданнях, стаж 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III – IV рівнів акредитації не менше 
5 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри теорії держави 

та права, конституційного права та 
державного управління – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата юри-
дичних наук, вчене звання доцента 
кафедри теорії держави та права, 
наявність наукових та навчально-
методичних праць у фахових ви-
даннях, стаж науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 5 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри української лі-

тератури – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(науковий ступінь кандидата 
філологічних наук, наявність дру-
кованих наукових праць в галузі 
літератури, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації не менше 7 років, віль-
не володіння державною мовою 
України),
доцента кафедри української лі-

тератури – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
лологічних наук, наявність науко-
вих публікацій у фахових збірни-
ках, стаж науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри адміністра-

тивного і кримінального права – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої юридич-
ної освіти, науковий ступінь канди-
дата юридичних наук, вчене звання 
доцента, наявність наукових публі-
кацій у фахових наукових видан-
нях, стаж роботи у ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації не менше 5 років, віль-
не володіння державною мовою 
України),
доцента (японська мова) кафед-

ри порівняльної філології східних 

та англомовних країн – 1 штатна 
одиниця (0,5 ставки)

(науковий ступінь кандидата фі-
лологічних наук, стаж роботи у ВНЗ 
III – IV рівнів акредитації не мен-
ше 5 років, вільне володіння япон-
ською, англійською та державною 
мовами України),
доцента кафедри англійської фі-

лології – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
лологічних наук, наявність науко-
вих публікацій у фахових збірках, 
стаж науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ III – IV рівнів акредитації не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри геоботані-

ки, ґрунтознавства та екології – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата біо-
логічних наук, стаж науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації не менше 3 років, віль-
не володіння державною мовою 
України),
доцента кафедри теорії держави 

та права, конституційного права та 
державного управління – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої юридич-
ної освіти, науковий ступінь канди-
дата наук з державного управлін-
ня, наявність наукових публікацій у 
фахових наукових виданнях, стаж 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III – IV рівнів акредитації не менше 
3 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри фундамен-

тальних дисциплін факультету піс-
лядипломної освіти – 1 штатна оди-
ниця (0,5 ставки)

(науковий ступінь кандидата пе-
дагогічних наук, стаж педагогічної 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 5 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри радіоелектро-

ніки – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
зико-математичних наук, вчене 
звання доцента, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри пе-

рекладу та лінгвістичної підготовки 

іноземців – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
напрямом «Філологія», досвід ро-
боти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

економічної кібернетики – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
напрямом прикладної математики, 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

статистики й теорії ймовірностей 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(стаж науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 3 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

іноземних мов для гуманітарних 
факультетів – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої філоло-
гічної освіти, диплом за спеціаль-
ністю «Англійська мова та літера-
тура», стаж науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 10 років, вільне во-
лодіння англійською та державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

адміністративного і кримінального 
права – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої юри-
дичної освіти, наявність наукових 
публікацій у фахових наукових ви-
даннях, стаж роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше 3 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
викладача кафедри перекла-

ду та лінгвістичної підготовки іно-
земців – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
викладача (французька мова) 

кафедри іноземних мов для еконо-
мічних спеціальностей – 1 штатна 
одиниця (0,75 ставки)

(наявність вищої базової освіти 
за спеціальністю, досвід педаго-
гічної роботи у ВНЗ III – IV рівнів 

акредитації не менше 5 років, віль-
не володіння державною мовою 
України),
викладача кафедри фізіології 

людини та тварин – 1 штатна оди-
ниця (0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
та освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра, наявність наукових та на-
вчально-методичних праць у фа-
хових наукових виданнях, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
викладача кафедри соціальної 

психології і психології управління 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(після закінчення магістратури 
або аспірантури, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в засо-
бах масової інформації);
доцента кафедри української мо-

ви – 1 штатна одиниця (повна став-
ка)

(науковий ступінь кандидата фі-
лологічних наук зі спеціальності 
українська мова, стаж науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ III – IV рів-
нів акредитації не менше 3 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри теоретичної 

та прикладної механіки – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
зико-математичних наук за спеці-
альністю 01.02.04, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше 3 ро-
ків,  вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри історіографії, 

джерелознавства та арх івознав-
ства – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(науковий ступінь кандидата іс-
торичних наук, досвід наукової та 
навчальної роботи за фахом «Іс-
торіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни» 
не менше 10 років, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри гідрометеоро-

логії і геоекології – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата гео-

графічних, біологічних наук, вчене 
звання доцента, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

української мови – 2 штатні одиниці 
(повні ставки)

(стаж науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

української мови – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність повної вищої філоло-
гічної освіти за кваліфікацією «Фі-
лолог. Викладач української мови 
і літератури», стаж науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III – IV рів-
нів акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

електронних обчислювальних ма-
шин – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої освіти 
в галузі комп’ютерних технологій, 
наявність друкованих праць у фа-
хових виданнях, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

іноземних мов – 2 штатні одиниці 
(повні ставки)

(науковий ступінь кандидата на-
ук або освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістра, стаж науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ III – IV рів-
нів акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

іноземних мов – 1 штатна одиниця 
(0,75 ставки)

(стаж науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

прикладної і комп’ютерної радіо-
фізики – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(стаж науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ   ім.  О. ГОНЧАРА   ОГОЛОШУЄ   КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ   ВАКАНТНИХ   ПОСАД:
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Російськомовний варіант уні-
версального німецького словника 
зумовлений потребами читачів у 
джерелі наукової думки кінця ХІХ 
– початку ХХ століття.
У процесі роботи над перекла-

дом кардинально змінювався зміст: 

ПОДАРУНОК  НАУКОВІЙ  БІБЛІОТЕЦІ  ВІД  ПРОФЕСОРА  А.  К.  ВАСИЛЕВСЬКОГО

86-ТОМНИЙ «ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ» 1897-1907 р.р.

томи наповнювалися оригінальни-
ми матеріалами російських учених. 
Особливо ці зміни з’явилися після 
виходу 8-го тому, коли видавни-
цтво очолили академік К. Арсєньєв 
та професор Ф. Петрушевський.
Залучення до роботи над слов-

У ц.р. у відділі рідкісних книг наукової бібліотеки з’явилося без-
цінне видання – 86-томний «Энциклопедический словарь» 1897-1907 
р.р. (видавництво Ф. А. Брокгауз – І. А. Ефрон) з екслібрисом «АКВ 
Василевського).
Антон Кіндратович Василевський – професор нашого університе-

ту. Він планував особисто подарувати бібліотеці ці книжки до 65-ї 
річниці Великої Перемоги. Але не судилося ветерану дожити до сво-
го свята. За заповітом плани реалізувала вдова професора Станіс-
лава Іванівна.
Під час зустрічі з читачами і бібліотекарями вона розповіла, як на-

полегливо Антон Кіндратович збирав 86 томів, як він користувався 
цими книжками. Адже унікальне видання не втратило свого науково-
го значення і сьогодні.

ником Д. Менделєєва та біолога 
Л. Бекетова сприяло наповненню 
видання матеріалами про історію, 
науку, освіту, культуру Російської 
імперії, що витіснило з німецького 
першодруку наднаціональну спря-
мованість. Авторитетний колек-
тив редакції забезпечив високий 
рівень статей із природознавства, 
математики, техніки і перетворив 
енциклопедію в фундаментальний 
науковий довідник про нові досяг-
нення в усіх  галузях науки і суспіль -
ного життя Росії та світу.
Найповніший опис Російської 

імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
подано в 54-ому і 55-ому томах. 
Цікавий матеріал для краєзнавців 
розміщено в 22-му томі. Є тут і про 

Катеринослав та Катеринослав-
ську губернію.
У словнику подано понад 40 ти-

сяч біографічних довідок про діячів 
світової та російської науки і куль-
тури, видатних особистостей того 
часу з їх псевдонімами. 
Суттєвий внесок у створення 

словника зробили українські до-
слідники: І. Франко, А. Кримський, 
М. Сумцов, Д. Багалій, І. Величко, 
П. Тутковський.
За відсутності  української ен-

циклопедії вони висвітлили тут 
на науковому рівні історію Украї-
ни, географію, адміністративний 
устрій, етнографію, культуру, літе-
ратуру. Наприклад, подано зміс-
товний матеріал про Т. Шевченка, 
Марка Вовчка, М. Кропивницького, 
М. Максимовича.

Про популярність видання свід-
чить тираж: 1-2 томи вийшли на-
кладом 12 тисяч примірників, на-
ступні томи – по 25, а 54-55 томи 
– по 75 тисяч примірників.

«Энциклопедический словарь» 
вважається взірцем світового ви-
давничого мистецтва.
У кінці ХХ ст. словник перевида-

но і створено електронну копію.
Наша бібліотека має «Энцикло-

педический словарь» 1897–1907 
р.р.»., і це завдяки великому книго-
любу, активному читачеві і шану-
вальнику нашої бібліотеки, профе-
сору А. К. Василевському та його 
дружині Станіславі Іванівні.

С. КУБИШКІНА,
директор наукової бібліотеки.

викладача кафедри української 
мови – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(стаж науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
викладача кафедри іноземних 

мов – 6 штатних одиниць (5 ста-
вок)

 (освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра філології, вільне володін-
ня державною мовою України),
асистента кафедри електронних 

обчислювальних машин – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти 
в галузі комп’ютерних технологій, 
наявність друкованих праць у фа-
хових виданнях, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III – IV 
рівнів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України)
 (документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в засо-
бах масової інформації);
старшого наукового співробіт-

ника НДЛ оптимізації складних 
систем факультету прикладної ма-
тематики (д/б теми 5-192-09) – 1 
штатна одиниця (0,5 ставки)

(науковий ступінь кандидата на-
ук, наявність друкованих наукових 
праць, вільне володіння іноземною 
(англійською) мовою, вільне воло-
діння державною мовою України);
доцента кафедри політології – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої освіти 

за фахом, науковий ступінь канди-
дата наук, досвід роботи у ВНЗ III 
– IV рівнів акредитації не менше 2 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри економіки та 

управління національним госпо-
дарством – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(науковий ступінь кандидата еко-
номічних наук, наявність наукових 
праць у фахових виданнях,  досвід 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 5 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри радіоелектро-

ніки – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(науковий ступінь  кандидата фі-
зико-математичних наук, вчене 
звання доцента, досвід роботи на 
викладацьких посадах в системі 
вищої освіти не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

іноземних мов для гуманітарних 
факультетів (німецька мова) – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Німецька мова 
і література», наявність наукових 
публікацій, наявність стажу роботи 
у ВНЗ III – IV рівнів акредитації не 
менше 15 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

політології – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність повної вищої освіти 
та освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за фахом, закінчена аспі-
рантура, наявність наукових праць 
у фахових виданнях, досвід робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

адміністративного і кримінально-
го права – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність повної вищої юридич-
ної освіти, наявність наукових пу-
блікацій у фахових виданнях, стаж 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 3 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

систем автоматизованого управ-
ління – 1 штатна одиниця (0,5 став-
ки)

(наявність повної вищої освіти  
за напрямом «Автоматика і управ-
ління в технічних системах», стаж 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III – IV рівнів акредитації не менше 
2 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
старшого викладача кафедри 

маркетингу та менеджменту – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(закінчена аспірантура з відри-
вом від виробництва (рекоменда-
ція до захисту дисертації на здо-
буття наукового ступеня кандидата 
наук), досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 1 року, вільне воло-
діння державною мовою України),

викладача кафедри менеджмен-
ту – 1 штатна одиниця (повна став-
ка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра, досвід науково-педаго-
гічної роботи за фахом факульте-
ту у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
викладача кафедри англійської 

філології – 1 штатна одиниця (0,75 
ставки)

(наявність повної вищої освіти  
за відповідною спеціальністю, на-
явність науково-методичних публі-
кацій, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III – IV рівнів акреди-
тації не менше 10 років, вільне во-
лодіння англійською та державною 
мовою України),
викладача кафедри англійської 

філології – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра, вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в засо-
бах масової інформації);
доцента кафедри металофізики 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата фі-

зико-математичних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
відповідного профілю не менше 8 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри фізичної та 

економічної географії – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата гео-
графічних наук, вчене звання до-
цента, досвід науково-педагогічної 
та організаторської роботи у ВНЗ III 
– IV рівнів акредитації не менше 10 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри комп’ютерних 

технологій – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
зико-математичних наук, вчене 
звання доцента або старшого на-
укового співробітника, досвід на-
уково-педагогічної роботи у ВНЗ III 
– IV рівнів акредитації відповідного 
профілю не менше 5 років, вільне 

володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

електронних обчислювальних ма-
шин – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої освіти  в 
галузі комп’ютерних технологій, на-
явність друкованих праць у фахо-
вих виданнях, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації відповідного профілю 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

проектування і конструкцій літаль-
них апаратів – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти, 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
відповідного профілю не менше 5 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
асистента кафедри комп’ютер-

них технологій – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої освіти, 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III – IV рівнів акредитації 
відповідного профілю не менше 3 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
асистента кафедри електронних 

обчислювальних машин – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти  в 
галузі комп’ютерних технологій, на-
явність друкованих праць у фахо-
вих виданнях, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації відповідного профілю 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України)
наукового співробітника НДІ біо-

логії  (д/б теми 3-190-09) – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(вища освіта, досвід роботи за 
фахом не менше 5 років, наявність 
наукових праць в галузі біології, 
вільне володіння державною мо-
вою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в засо-
бах масової інформації).

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

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

загублений студентський квиток 
НР № 06783784, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом на ім’я Двойнішнікова Макси-
ма Вікторовича;
загублений студентський квиток 

НР № 05064207, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом на ім’я Герасименка Станіс-
лава Олеговича;
загублений студентський квиток 

НР № 05063497, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом на ім’я Бурлаки Антона Геор-
гійовича;
загублений студентський квиток  

№ 06623437, виданий Дніпропетров-
ським національним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я Анаста-
сової Олени Сергіївни;
загублений студентський квиток 

№ 06623438, виданий Дніпропет-
ровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Баранкевич Анни Павлівни;
загублені залікову книжку і сту-

дентський квиток № 06623440, ви-
дані Дніпропетровським національ-
ним університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Буряченко Крістіни 
Олегівни;
загублений студентський квиток  

№ 06623419, виданий Дніпропет-
ровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Дем Юлії Володимирівни;
загублений студентський квиток 

№ 06623429, виданий Дніпропет-
ровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Тітової Владлени Сергіївнии;
загублений студентський квиток 

№ 04503478, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Щербакової Олени Юріївни;
загублену залікову книжку 

№ 069649, видану Дніпропетров-
ським національним університетом 
на ім’я Корніленко Юлії Олександ-
рівни;
загублену залікову книжку 

№ 073971, видану Дніпропетровсь-
ким національним університетом на 
ім’я Мороза Артема Руслановича;
загублений студентський квиток 

серії НР № 05956216, виданий Дні-
пропетровським національним уні-
верситетом на ім’я Іващенко Олек-
сандри Володимирівни.




