2 стор.
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СЛОВО – СТУДЕНТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННЮ

ЦІКАВО І ЗМІСТОВНО?
ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС САМИХ!

•

Олександр Жураковський виграв грант для стажування у
Сполучених Штатах Америки
протягом 2008-2010 академічних
років.
Ступінь магістра з хімі ї юнак
отримав у нашому університеті.
У нас він нав чався на «відмінно», неодноразово отримував
Президентську та Урядову стипендії.
В Університеті Арізони Олександр має доступ до сучасних
лабораторій та інформації про
новітні світові розробки. Після
повернення в Україну він планує
ділитися набутим досвідом зі
студентами, яким викладатиме
хімію, а також із науковцями - на
різноманітнихконференціях.
НА ЗНІМКУ: Ж УРА КОВСЬКИЙ
Олександр за створенням препаратів нового покоління.
(За інформацією програми імені
Фулбрайт а на сайті).

28 ЖОВТНЯ – 65-та РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
У цей день на факультетах провели уроки Пам’яті, де висвітлювалисяключові поді ї
війни та участі в ній студентів і викладачів нашого університету.
Студенти поклали квіти до пам’ятників загиблим воїнам у Жовтневому районі міста
Дніпропетровська.

«НИЗЬКИЙ УКЛІН ВИЗВОЛИТЕЛЯМ!»
– такою думкою пронизані всі зах оди: оновленої експозиції в музеї історії, фотостендів
«Вони зах ищали Батьк івщину» в підрозділах, тематичних виставок і читацьких конференцій за участю учених-ветеранів війни
у гуртожитках та в науковій біб ліотеці, студентської науково-прак тичної конференції,

к руглого столу «Знам енні б итви за визволення України» з запрошенням учасників тих
подій та Всеукраїнської наукової конференції істориків «Україна у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 р. р.: проб леми осягнення та
уроки історії» тощо.
Т. ТОМІНА.

За півроку після ІХ звітно-виборної конференції в університетському самоврядуванні ві дбулося кілька цікавих подій.
Команда нашого вишу зайняла друге місце
на об ласному фестивалі «Студентська респуб ліка-2009». Денис Дорошенко, голова ради студентів факульте ту прикладної математики, висунув свою кандидатуру на пост студентського мера і у складі магістрату Об ласної студреспуб ліки представляв університе т
на Всеукраїнському фестивалі «Студентська
республіка-2009».
У травні, напередодні літньої сесії, студентська рада організувала вокальний конкурс «Univ er Voice», у якому взяли участь
більше 50 співаків, що навчаються в нашому
університе ті. Рада студентів вирішила зробити цей зах ід традиційним.
«Одне з головних завдань ради студентів
– допомогти всім, х то навчається в нашому
виші, проявити себе і надати можливість самовираження. Коли ми почули пропозицію
провести «Univer Voice»,то не змогли її проігнорувати. Тепер вокальний конкурс за масштабами мало чим поступається традиційному святу краси «Міс університе т», – говорить
голова ради студентів Олександр Долинчук.
Одразу після конкурсу «U niver Voiсe» рада студентів ДНУ імені Олеся Гончара взяла участь в організації районного конкурсу
«Денс Шоу» разом із комітетом у справах
сім’ї та молоді Жовтневої районної у місті
Дніпропе тровськ у ради. Цей захід колись засновано саме студентською радою університе ту. Звичайно, дуже приємно, що «Денс
Шоу» став настільки популярним фестивалем, що охопив уже майже всі виші нашого
району.

Після переобрання(уже втре тє) Долинчука
Олександра відбулася реорганізація складу ради студентів. Т епер посаду заступника
голови з культурно-масової та організаційної
роботи обіймає студент 4 курсу факультету
систем та засобів масової комунікації Станіслав Капралов. Заступник з інформаційної
діяльності – студент 3-го к урсу факультету
фізики, електроніки та комп’ютерних систем
Олексій Азбукін. Є тепер заступник і зі спортивної роботи – тре тьокурсник факультету
прикладної математики Дмитро Корж.
За участю ради студентів університе ту
організовано роботу наукових товариств на
факульте тіфізики, е лектронікита комп’ютерних систем, факульте тіпсихології, факультеті прик ладної математики, юридичному факультеті та ін.
«Але попереду ще багато невиконаних
справ та завдань, – говорить Олександр Долинчук. – Нещодавно представники факультетів у раді студентів університе ту отримали
завдання розробити проекти щодо удосконалення та збільшення ефек тивності роботи
нашого університетського органу студентського самоврядування. Так що вже незабаром ми побачимо нові результати роботи ради студентів Дніпропе тровського національного університе ту імені Олеся Гончара.»
Тож не зволікайте і приєднуйтеся, адже
університетськесамоврядування– це ви!
Студентське життя залежить від вас, а ми
готові допомагати зробити його кращим і
цікавішим!
Від імені ради студентів ДНУ
ім. О. Гончара
К. ТАТАРКІН,
студент гр. СП-9с-1, заступник голови
профкому по роботі зі студентами.

УНІВЕРСИТЕТ ВІДЗНАЧИВ 91–ий ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
День народження університе ту
ми відзначили 20 жовтня в Палаці
студентів. А перед цим, протягом
вересня-жовтня, університет провів
низку зах одів: ректор, проректори,
декани, голова профкому зустріча лися з вик ладачами та студентами
й обговорили стан та шлях и розвитку університе ту, відбулися Дні
першокурсників, студенти відвідали музей історії університе ту, прове ли б лагодійні акції, бесіди-мітинги біля пам’ятного знаку загиб лим
студентам та викладачам у роки
Ве ликої Вітчизняної війни тощо.
Увагу абітурієнтів об ласті до нашого навчального закладу привернули інф ормаційні десанти у
школи, ліцеї, коледжі, зустрічі зі
студентською молоддю під девізом

«Я хочу навчатися в ДНУ ім. О. Гончара», виступи вчених у пресі та на
те лебаченні.
Ми презентували все, що в нас є
найкращого: у науковій біб ліотеці
відкрили широкоф орматну книжкову експозицію про університет,
його вчених і випускників; прове ли
заняття загальноуніверсите тських
студентських клубів та об’єднань за
інтересами, Дні студентської творчості (конкурси читців, співаної поезії, виступи театрів), студентську
спортивну спартакіаду…
Авторитету в науковому світі нашому університету додали Всеукраїнська наукова конференція
«Павло Загребельний: рецепція та
інтерпретація творчості» та М іжнародна наукова конференція «Укра-

їна в європейському цивілізаційному процесі: проблемисоціальної та
інтелектуальної історії».
А квінтесенцією став зах ід у П алаці студентів. На головній сцені його розпочав ректор, проф. М. В. Поляков (фотознімки подані на першій
сторінці газети). Микола Вікторович
розповів про досягнення університету протягом року. Студентам,
яким призначено персональні стипендії Вченої ради ДНУ ім. О. Гончара, вручили відповідні Свідоцтва
і значки «Відмінник ДН У». Дипломи і
медалі «За вірну службу ДНУ» вручили співробітникам університету,
яким присвоєно в цьому році звання
заслужених: заслуженого професора ДНУ – завідувачу кафедри аналітичної хімії Ф. О. Ч миленку, завіду-

вачу каф едри філософії П. І. Гнатенку, професору кафедри української історії та е тнополітики В. К.
Якуніну, професору кафедри економіки і управління підприємством
Л. В. Попковій; заслуженого викладача ДН У – доценту каф едри української історії та етнополітики І. О.
Кривому, старшому викладачу кафедри математичного моделювання В. О. Катану, завідувачу каф едри
української мови М. С. Ковальчуку,
доценту каф едри аерогідромех аніки В. І. Карплюку; заслуженого
співробітника ДН У – завідувачу галузевої лабораторії технології виробництва О. В. Дроботу; заслуженого працівника ДНУ – завідувачу
навчально-ме тодичної лабораторії
Т. О. Шуваєвій, завідувачу лабора-

торії ПОМ кафедри математичного
забезпеченняЕОМ Л. І. Буштрук.
Друга частина свята за традицією – бал. Класичні, українські й
сучасні танці. Розпочав бал ректор
М. В. П оляков у парі зі студенткою
х імічного факультету Л ілією Герасименко. Кращим танцювальним
парам дарували сувеніри з університе тською символікою, а х то не
вмів танцювати, вчився у майстеркласах. П ід час перерв дивилися
колекції ве чірнього одягу, брали
участь у вікторинах і конкурсах на
тему «Дніпропе тровський національний університе т імені Олеся
Гончара і світова спільнота» – цій
темі було присвячено нинішній
День університе ту.
Т. СОБКА.

УНІВЕРСИТЕТ – СТУДЕНТАМ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2009/2010 н. р.
З ДОПОВІДІ РЕКТОРА, ПРОФ. М. В. ПОЛЯКОВА НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ 4 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ

•

Ввести в дію «П оложення про формування індивід уа льн ог о на в ча льн ог о
плану студента» як нормативну складову навчального
процесу в університе ті (до 1
грудня 2009 року).
Розробити чітку структуру рейтингової системи
оцінювання (кожна вивчена
тема і види роботи мають
передбачати прогнозовану
кількість балів, терміни складання та перескладання).
Розробити і видати методичні рекомендації щодо
підготовки курсових і ди-

•

•

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

пломних робіт для кожного
напряму/спеціальності.
Постійно розроб ляти і
впроваджувати в навчальний процес інтерактивні навчально-методичні комплекси дисциплін.
Проаналізувати забезпе ченість україномовними
навчальними посібниками та
підручникамиз грифомМіністерства освіти та науки нормативних навчальних дисциплін і розробити план зах одів
щодо 100% їх забезпечення
при акредитації університе ту
2013 року.

•

•

•

Оновити парк ПЕОМ і забезпе чити виконання показника комп’ютеризації - 12 робочих комп’ютерних місць на
100 студентів згідно з вимогами ліцензування та акредитації.
Створювати кафедральні біб ліотеки дисків із е лектронними версіями сучасних
підручників, особ ливо україномовних.
Ввести в розклади занять обов’язкові 2 вих овні години щотижня і проводити їх
за програмами, затвердженими вченими радами фа-

•

•

культетів (протягом навчального року).
П р о до в ж и т и р о б о т у
з розширення бази даних
комп’ютеризованої системи
інф ормаційно-аналітичного
забезпе чення мобільності
студентів в дусі Болонського
процесу. П ередбачити в цій
системі наявність баз даних
європейських університетів
(включаючи пере лік спеціальн осте й), м іж н ар о дни х
фондів і програм, що підтримують навчання студентів за
кордоном.
Забезпе чити студентів
безперебійним якісним хар-

•

•

чуванням в їдальнях та буфе тах університе ту.
Створити якісні умови
для навчання та проживання
студентів у гуртожитках, з цією ме тою провести необ хідні ремонтні роб оти, придбати
м’який інвентар.
Провести рете льне обс т е ж е н н я с п е ц і а л і зо в аною організацією об’єктів:
навчального корпусу №2,
б локу к ультурно-побутового комплексу, Палацу спорту, «Акваріуму», гуртожитків
№№2, 5.
За умови виділення ко-

•

•

•

штів виготовити проектноко штори сну док ум ен тацію
спеціалізованою організацією на проведення капітального ремонту гуртожитків
№№2, 5, навчальних корпусів №№2, 3А, б локу культурно-побутового
комплексу,
Палацу спорту.
Завершити будівництво
б локу поточних аудиторій.
Активізувати роботу в
напрямку надання допомоги
студентам-сиротам, студентам-інв аліда м, ст уден та м
з малозабезпе чених сімей,
студентським сім’ям.

•
•

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

старшого наукового співробітника відділу екології та ох орони
природи Н ДІ біології (д/б теми 3189-09) – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(вища освіта, досвід роботи за
спеціальністю не менше 10 років,
наявність авторських свідоцтв на
винах оди або наукових праць, при
наявності наукового ступеня – без

пред’явлення вимог до стажу роботи, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в газеті);
старшого викладача кафедри
прикладної математики – 1 штатна
одиниця (повна ставка)

(випускник аспірантури, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
III – IV рівнів акредитації не менше
5 років, вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача кафедри фізичної та економічної географії – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої освіти
за фах ом «Географія», навчання в

аспірантурі, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ III – IV рівня
акредитації не менше 3 років, вільне володіння державною мовою
України),
викладача кафедри англійської
філології – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність філологічної освіти
(англійська мова та література),

вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
доцента кафедри електронних
об числювальних машин – 1 штатна
одиниця (повна ставка)

6 листопада 2009 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

9 ЛИСТОПАДА –
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ

3 стор.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ГОЛОС
НАШОГО
НАРОДУ
Із далеких-далеких правіків прийшла до нас мова народу нашого. Тече вона, мовби велика, і прекрасна, і
неспинна ріка з праглибин минулого
у сьогодні, у завтра й позавтра. Десь
там у сивих непроглядних століттях
на ї ї берегах лишилися наші пращури. Вони боронили від напасників не
тільки своїх дітей – свою і нашу землю. Боронили вони далеке майбутнє,
а в ньому і нас. Ще боронили вони нашу мову. Бо ж саме мова дає кожному народові, а також кожній людині в
ньому відчуття духовної зрідненості.
Саме мова та ще тепло родинного
вогнища дають кожній людині на планеті оте дорогоцінне відчуття, що вона
в себе вдома, а не на чужині.
На трагічних роздоріжжях історії загинули тисячі мов, а з ними зникли назавжди і ті народи, котрі говорили цими
мовами. Вони пішли у вічне мовчання,
у небуття.
Тож бережімо наш скарб безцінний
– мову нашу українську!
Вона – голос наш в історії і в сучасності. Кажімо собі: «Будь, мово моя,
завжди символом і синонімом українства».
(Всеукраїнський диктант по Національному радіо 2009 року).

Міністерство освіти і науки
України своїм наказом підбило
підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей
2008/2009 н. р. Серед переможців – 15 студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Перше місце: з авіації і космонавтики – Максим Сидоренко(фізтех), з економічної інф орматики
– Роман Рублєвський (економіч-

15 ПРИЗОВИХ МІСЦЬ
ний факультет), з біології – Антон
Гончаров(біолого-екологічнийфакультет).
Друге місце: з математики
– Олег Коваленко (мех мат), з туризму – Анна Таран (геолого-географічний факульте т), із псих ології – Мальвіна Перова (факультет
психології), з англійської мови та
літератури – Денис Боборикін, з
китайської мови та літератури –

Родіон Хлистун (факульте т української й іноземної філології та
мистецтвознавства).
Третє місце: з політології – Віктор П ашков (соціально-г уманітарний факульте т), з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – Аліна Зінчук (економічний
факульте т), з журналістики – Тетяна Харлан (факульте т систем
та засобів масової комунікації),

з правознавства – Ірина Блащук
(юридичний факультет), з програмування – Олексій Поляков, Олексій Міх альов, Олександр Бовкун
(ф акультет прик ладної математики).
Кількість переможців цього року вдвічі більша, ніж у 2007/2008
н. р., і це свідчить про подолання
тимчасового зниження якості підготовки учасників другого е тапу
олімпіади.
М. ДРОНЬ,
проректор з наукової роботи.

У ФОТОКОНКУРСІ «МОЯ АЛЬМА-МАТЕР
(1918 -2008 рр.)»

ДЕВ’ЯТЬ НАЙКРАЩИХ

Студенти-юристи і їх куратор, доц. О. С. Заржицький відвідали Оперний театр,
а під час перерви ушістьох сфотографувалися.

Переможцями фотоконкурсу «Моя А льма-матер» стали студент факультету української й іноземної філології
та мистецтвознавства Максим Трубаченко, старший викладач цього ж факультету Олена Бесараб та студентка
соціально-гуманітарного факультету Ірина Галімон.
Друге місце розділили студент фак ульте тусистем і засобів
масової комунікації Ілля Свідлер і студент соціально-гуманітарного факультету Денис Жадяєв. А третє посіли студент
біолого-екологічного факультету Ігор Дворецький, студентка
соціально-гуманітарного факультету Те тяна Лейно, студент
економічного факультету Дмитро Резчик та аспірант механіко-математичного факультету Олександр Поліщук.
На конкурс було подано більше 300 робіт. Виставка із цих
фотографій«Моя Альма-матер (1918-2008 р. р.)» діяла в науковій біб ліотеці ледь не цілий навчальний рік. Найкращі світлини визначено за оцінками відвідувачів виставки.
(За інформацією на сайт і ДНУ імені Олеся Гончара).

ГОТУЄМОСЯ ДО СЕСІЇ: ПОРАДИ СТУДЕНТАМ ВІД ПСИХОЛОГА

ВИ ВСЕ ОДНО СКЛАДЕТЕ ЕКЗАМЕНИ!
Спіймав Андрій золоту рибку, а вона йому говорить:
– Відпусти мене, Андрію, а я тобі розповім, як
усі екзамени на “відмінно” скласти!
Андрій зрадів, відпустив її, а рибка відпливла
подалі і каже:
– Предметивчасно вчити треба і протягом семестру працювати!
Що є запорукою вдалого
складання сесії? Окрім роботи під час семестру, знання матеріалу та логіки побудови ві дповіді згідно з
вимогами викладача, важливою є впевненістьу своїх силах. Останнього студентам часто бракує, через
що виник цілий прошарок
студентського фольклору
та прикмет, призначення
яких – привернути до себе
пані Вдачу та впоратися з
тривогою.
У самій тривозі немає
нічого поганого, навпаки:
вона допомагає не відволікатися, зосередитися на
справі, мобілізує зусилля
у потрібному напрямку.
Проте, коли тривога стає
надмірною, вона починає
заважати. Існує багато способів подолання надмірної
тривоги, і кожен знаходить
свій.
Через що студенти найчастіше хвилюються перед екзаменом?

“Я не все вивчив” .
По-перше, усе вив чити
неможливо: Вам потрібно
знати матеріал у межах програми. Якщо ж Вас зацікавив
предмет і ви хоче те дізнатися про нього більше, то
вивчіть спочатку необх ідне
для екзамену. Якщо ж навпаки, він Вас не цікавить,
то розставте пріоритети: наскільки важливим є для Вас
цей екзамен? Н е вчіть “з-під
палки”, знайдіть у матеріалі
щось, що може бути корисним для Вас, розмірковуйте,
аналізуйте, співставляйте,
зацікавте себе у предме ті
хоча б на час сесії.
По-друге, для кращого запам’ятовування інформації
розподіліть її по б локах, виділіть ключові слова у кожному б лоці, складіть сх еми
до них. Це може бути, наприклад, така послідовність: поняття – визначення – дослідник (чи дослідники) – властивості – різновиди – функції – переваги та недоліки
– як може застосовуватися

на практиці. Зробіть ці сх еми різного кольору, розміру,
шрифту, що можна замалювати – малюйте: згадавши
на екзамені, який вигляд має
потрібна Вам сх ема, ви згадаєте і її зміст. Візьміть Ваш
набір схем з собою на екзамен, нех ай він додасть Вам
впевненості, проте не використовуйте його як шпаргалку, щоб Вас не вивели з
екзамену.
“Я не згадаю вчасно те,
що вчив” .
Згадаєте. Налаштуйте себе на позитивний результат.
Ви вже розбили інформацію
по блоках, зробили сх еми
та виділили ключові слова,
тож випишіть їх на окремий
аркуш (нех ай вони будуть
того ж кольору, що й відповідна схема) і потренуйтесь
за ключовими словами згадувати та розказувати весь
б лок. Хоч екзамени зараз
стали переважно письмовими, промовляння вголос
не втратило своєї ак туальності як засобу покращення
запам’ятовування та додавання впевненості у власних
силах. Якщо Ви може те розказати матеріал уголос, то й
написати зможе те. Буде добре, якщо Ви скооперуєтесь
з кимось з товаришів, щоб
він перевіряв Вас, а Ви його
– так Ви зможете сприйняти

інформацію ще раз, і не тільки візуально, але й на слух.
Робіть наголоси на особ ливо
важливих моментах.
Якщо Ви все ж таки боїтеся, що через х вилювання все
забудете, то зверніть увагу
на те, що їсте. Замість зловживання заспокійливими засобами додайте до свого раціону побільше цитрусових
(апельсини, лимони тощо):
вітамін С, який вони містять,
сприяє
запам’ятовуванню
ве ликих обсягів інформації та покращує сприйняття.
Для стимулювання уваги
куштуйте горіх и, для зняття
надмірної нервовості – салат зі свіжої капусти. Вживайте якісну їжу, багату на
вітаміни та вуглеводи. Якщо
ж маєте нав’язливе бажання
їсти (“заїдання” тривоги), то
краще випити сік та зробити
паузу у підготовці: прогулятися по вулиці, сходити до
спортзалу, зустрітись із друзями чи півгодини поспати
тощо – кожен має свій спосіб, а потім повернутися до
навчання.
“Цьому виклада чу важко
складати” .
Якщо у Вас є страх перед вик ладачем, який прийматиме екзамен, то заздалегідь зберіть інформацію
про нього та його вимоги,
порозпитуйте старші курси.

Коли є можливість, показуйте себе під час семестру як
старанного, працелюбного
та зацікавленого у предметі студента. Якщо ж напруга
не прох одить, уявіть, як Ви,
весь у блідих плямах від х вилювання, на колінах (бо ноги
не йдуть) вповзаєте до аудиторії – а там сидять упирі, і
вони починають Вас мучити
різними запитаннями. П осміх нулись? Тож пам’ятайте,
що Ваш вик ладач – не упир,
а людина, як і Ви.
“Що я робитиму, якщо мені дістануться питання, які
я не знаю?”
Коли зах одите до аудиторії, залиште хвилювання
за дверима, тут воно Вам
не допоможе. Вам потрібно ввімкнути на максимум
кмітливість та інтуїцію, тож
не вчіть всю ніч напередодні екзамену: на свіжу голову
людина кмітливіша і може
здогадатися про правильну
відповідь, навіть якщо її не
знає, людина ж сонна матиме не лише погіршення
уваги, але й “кашу в голові”.
Отримавши завдання, зосередьтеся на ньому, спочатку
дайте відповіді на ті питання,
що знаєте, потім розміркуйте
над тими, де маєте прогалини в знаннях. Вам може допомогти визначитися таке:

– якщо тема питання перетинається з якоюсь темою,
яку Ви знаєте, то шляхом логіки спробуйте вивести відповідь;
– згадайте або уявіть реальний випадок, який би стосувався Вашого питання;
– подивіться, як сформульоване запитання, воно може Вам щось підказати;
– якщо є незнайомеслово,
зверніть увагу на його будову: можливо, Ви десь бачили цей англійський (латинський, грецький тощо) корінь
чи знаєте слова з таким коренем і здогадаєтесь, що він
означає;
– переберіть мож ливі варіанти, застосуйте метод виключення, оберіть більш вірогідний.
І, нарешті, прих одьте на
екзамен на 15 х вилин раніше. Ре чі збирайте напередодні увечері, а не вранці.
Ставтеся до екзамену як
до можливості проявити себе та отримати винагороду.
Налаштовуйтесь на успіх: Ви
все одно ск ладете цей екзамен, навіть якщо не з першого разу.
Бажаємо Вам успіх у на сесії !
А. СВЕРДЛОВА,
психолог соціальнопсихологічної служби
ДНУ ім. О. Гончара.

ПОПЕРЕДЖАЄ ЛІКАР
У вересні-жовтні ц. р. дикорослими грибами отруїлися 32 дніпропетровці.
Гриб и збира ли в балках, лісосмуга х, лісових м асива х поб лизу О бух івки, Діївки,
Таром ського, парк у «Дружба» Індустріа ль ного району м. Дніпропе тровська та в інших
місцях.
Серед зібраних люди називають гриби невстановленого виду, рядовки, сироїжки, зеленушки, «білі гриби», маслята, шампіньйо-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

ОБЕРЕЖНО: ГРИБИ!
ни, говорушки. Але к лініка у всіх постраж далих однакова – отруєння б лідою поганкою.
Че тверо осіб за два місяці померли, тому
що вони звернулися до медиків пізно – на
третю-четверту добу після появи перших
ознак отруєння, а це – слабкість, б лювання,
запаморочення, понос.

Тех нологія приготування грибів у домашніх умовах – відварювання, а потім смаження
або просто смаження з цибулею – ні в якому
разі не знищує токсини.
Вживання алкоголю посилює вплив токсинів б лідої поганки і прискорює процес отруєння.

Санепідемслужба попереджає, що вживання дикорослих грибів небезпечне для життя,
а маленькі діти від такого частування гинуть.
В. ПОТАПОВ,
завідувач санітарно-епідеміологічного
відділу санепідемстанці їЖовтневого
району м. Дніпропетровська;
В. Ж УРА ВЛЬОВ,
завідувач відділення гігієни харчування
санепідемстанці їЖовтневогорайону
м. Дніпропетровська.

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

(наявність повної вищої фах ової
освіти в галузі комп’ютерних тех нологій, науковий ступінь кандидата
тех нічних наук, стаж роботи у ВНЗ
III – IV рівнів акредитації за відповідним профілем не менше 5 років,
вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри міжнародних

відносин – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата політичних наук, вільне володіння
англійською та державною мовою
України),
старшого викладача кафедри
міжнародних відносин – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої освіти за

спеціальністю «Політологія», вільне володіння англійською та державною мовою України),
старшого викладача кафедри
обліку і аудиту – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність повної вищої економічної освіти, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ–IV рівня
акредитації не менше 5 років, віль-

не володіння державною мовою
України),
викладача кафедри міжнародних відносин – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність повної вищої освіти
за напрямом підготовки «М іжнародні відносини», вільне володіння
англійською та державною мовою
України)

(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч.
корпус № 1, кімн. 217, тел.: (056)
374-98-27.

