
9 БЕРЕЗНЯ – 
ДЕНЬ  НАРОДЖЕННЯ 
Т. Г.  ШЕВЧЕНКА 
(1814-1861 р. р.)

Автопортрет 
Шевченка Т.Г. 

1840-1841 р. р.

Твори Шевченка пережи -
вуть віки і вічно будитимуть 
у серцях людей благородні 
великі почуття.

Костянтин Станіславський, 
російський режисер.
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ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER
СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ

ЗА  РЕЙТИНГОМ 
ЖУРНАЛУ  «КАМПУС»

ДНУ 
ім. О. ГОНЧАРА 
– НАЙКРАЩИЙ 

ЗАКЛАД
Дніпропетровський на-

ціональний університет 
імені Олеся Гончара став 
лідером загальнонаціо-
нального рейтингу, який 
традиційно складає за під-
сумками минулого року 
журнал «Кампус».
У престижний список кра-

щих навчальних закладів 
південно-східної України вві-
йшли шістдесят номінантів.
До речі, рейтинг «Кампу-

су» ґрунтується не тільки на 
потенційних можливостях 
навчального закладу (рівень 
підготовки науково-педаго-
гічних працівників, наукова 
діяльність та інше), а й на 
оцінках підсумків навчання, 
які дають випускники та ро-
ботодавці, що скористалися 
їх послугами.

(За інформацією в газеті 
«Наше місто» 

за 13 січня 2010 р.).

СЬОГОДНІ 
В НОМЕРІ :

ЖІНОК І ДІВЧАТ ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ!

Президентський стипендіат 
Катерина КАЛАШНІКОВА 

(гр. ХТ-06-4).
Фото Н. КОНДРАТЮК. 

* * * 
Стипенд ію  Президен та 

України в першому семестрі 
ц.н.р. одержували Грищенко 
Катерина (гр. ІІ-06-2), Бурдас-
тих Марія (гр. УУ-06-4), Кова-
ленко Олег (гр. ММ-07-3).

* * *
Стипендію Верховної Ра-

ди України призначено на 
2009-2010 н. р. Корчаку Олек-
сандру (гр. КФ-06-1), Нікітенко 
Анастасії (гр. ІІ-06-1), Петрен-
ко Яніні (гр. ЕФ-06-1).

(За наказами 
по університету).

  
На першому курсі студенти їдуть на 

археологічну практику. Які це прекрасні 
моменти життя!
Мені, Вікторії Шапці, Світлані Дехтяр, Ми-

киті Донскову, Роману Жихареву, Владисла-
ву Полушкіну у свій час поталанило працю-
вати з керівником Є. Е. Фещенком в експе-
диції Інституту археології Національної ака-
демії наук. Розкопували царський скіфський 
курган у с. Олександрополь Солонянського 
району Дніпропетровської області. Він най-
більший в Україні. Досліджувати його почали 
ще в середині минулого століття. 2006 року 
археологи знайшли навколо кургану багато 
поховань. Це була сенсація! Вона підтвер-
джує легенду Геродота про те, що найкращих 
юнаків із знатних сімей умертвили і верхи на 
чучелах-конях розташували навколо кургану 
в ролі вічної стражі царя.
Три тижні ми жили, як справжні археологи, в 

палатках. О 6-ій прокидалися, снідали, брали 
в руки лопати і йшли на пошуки в минуле.
Спочатку ми нічого не знаходили. Але, як 

тільки лопата натрапляла на щось тверде, 
всі дуже раділи: думали, що там щось незви-
чайне. Чим глибше вкопувалися, тим більше 
знаходили залишків від амфори, кісток тва-
рин, зубів. Кістки ми мили, висушували, но-
мерували, а потім записували до звітного 
журналу. І так трудилися цілий день на пе-
кучому сонці.
Коли я знайшла перші залишки від ам-

фори, мене ніби овіяло вітром минулого, і я 
уявила, як тут кочували скіфи, як вони роби-
ли цей великий курган (двадцять метрів ви-
сотою!), скільки сили люди вклали. Чи здо-
гадувалися вони, що через кілька тисячоліть 
ми вивчатимемо їхнє життя? 
Мене і Вікторію Шапку київські археологи 

запросили взяти участь у ХІІ Міжнародній 
конференції, яка відбулася у Києво-Печер-
ській лаврі. Там обговорювали сучасні про-
блеми історії і чи потрібно відновлювати на-
ше історичне минуле. Ми з Вікторією були 
на конференції наймолодшими учасниками. 
Показавши свої знання і зацікавленість про-
блемою, довели, що студентам Дніпропе-
тровського національного університету не 
байдуже до історії наших предків.
Ми мусимо відродити минуле, щоб наші ді-

ти й онуки гордилися тим, що живуть на цій 
шанованій Богом землі.

А. МИХАЙЛИК,
студентка 3-го курсу 

історичного факультету.

Від редакції. Доц. Є. Е. Фещенко додав 
до розповіді Аліни Михайлик, що Інститут 
археології Національної академії наук Укра-
їни надіслав на ім’я ректора М. В. Полякова 
листа, у якому висловив подяку за підготовку 
істориків в університеті і за участь студентів 
у роботі археологічної експедиції та ХІІ Між-
народної конференції.

У другому (обласному) 
етапі Х Міжнародного кон-
курсу з української мови 
ім. Петра Яцика серед сту-
дентів вищих навчальних 
закладів ІІІ – ІV рівнів акре-
дитації Дніпропетровщи-
ни, який проводив Облас-
ний центр історії та розви-
тку української мови ДНУ 
імені Олеся Гончара, взяли 
участь 22 студенти.
Переможцями стали пред-

ставники нашого університе-
ту: І місце – Лаптєєва Юлія 
(гр.УУ-09-3), ІІ місце – Коно-
ненко Ірина (гр.УК-09-2), ІІІ 
місце – Киричук Оксана (гр. 
УУ-09-2). 
Студенти нефілологічних 

спеціальностей розмістили-

ся на „переможному олімпі” 
так: І місце – Нужа Ксенія 
(Дніпропетровський націо-
нальний університет імені 
Олеся Гончара, гр. ПК-09-1), 
ІІ місце – Рубцова Оксана 
(Дніпропетровська держав-
на фінансова академія), ІІІ 
місце – Козян Дар’я (Дніпро-
петровський національний 
університет імені Олеся 
Гончара, гр. ВМ-09-1). 

І. МАМЧИЧ,
заступник директора 

Обласного центру
історії та розвитку 

української мови, доцент.

(За інформацією на сайті ДНУ 
імені Олеся Гончара).

НА  ОБЛАСНОМУ  ЕТАПІ  Х  МІЖНАРОДНОГО  
КОНКУРСУ  З  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  

ІМЕНІ  ПЕТРА  ЯЦИКА

НАЙБІЛЬШЕ  ПЕРЕМОЖЦІВ  
З  НАШОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

ВІДБУВСЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
  ТИЖДЕНЬ  ПРАВА

Низкою цікавих заходів, які організувала юридична 
клініка, університет відзначив Всеукраїнський тиждень 
права.
Директор юридичної клініки О. Л. Соколенко, ст. виклада-

чі кафедри адміністративного і кримінального права О. П. 
Литвин та Ю. О. Левенець підготували матеріали, за якими 
куратори навчальних груп провели зі студентами бесіди про 
права і свободи людини і громадянина.
Про права людини розповіла книжкова виставка в науковій 

бібліотеці.
Методист юридичної клініки К. Г. Головачова у майстер-

класі «Методика викладання права» запропонувала науко-
во-педагогічним працівникам сучасні інтерактивні форми на-
вчання.
Студентська команда юридичного факультету взяла участь 

у супертурнірі «Знавці права» і зайняла призове місце.
Ст. викладач кафедри адміністративного і кримінально-

го права Д. М. Осипенко прочитав в дитячому будинку №2 
м. Дніпропетровська лекцію про права людини.
Організовані заходи сприяли поширенню знань про права 

і свободи людини і громадянина та набуттю навичок у їх за-
стосуванні.

О. СОКОЛЕНКО,
директор юридичної клініки, доцент.

Зустріч із творчою молод-
дю є надзвичайно дореч-
ною для поглиблення знань 
майбутніх філологів.
Дніпродзержинському літе-

ратурно-мистецькому клубу 
«Vivart» п’ять років. Його за-
сновник – член Національної 
спілки письменників України, 
лауреат Міжнародної укра-
їно-німецької премії ім. О. 
Гончара, лауреат конкурсу 
серед творчої молоді родини 

Марусі та Івана Гнип, авторка 
багатьох поетичних збірок та 
роману «Шейла», випускни-
ця філологічного факультету 
нашого університету Марія 
Дружко. Разом із своїми ко-
легами вона представляє жі-
ночий варіант погляду на сус-
пільну функцію літературної 
творчості.
Увазі слухачів були запро-

поновані презентації творів 
членів клубу Кравченко Ка-

терини, Чеховської Карини, 
Яворської Євгенії, Сінько Єв-
генії, Купіч Юлії. Керівник клу-
бу дала майстер-класи з ово-
лодіння художнім словом.
Після репрезентованих 

творів у гостей та студентів 
виникло багато запитань, то-
му логічним завершенням за-
ходу був прямий діалог між 
учасниками.

Ю. КУПІЧ,
студентка гр. УУ-06-1.

ФІЛОЛОГИ  ОРГАНІЗУВАЛИ

ЗУСТРІЧ  ІЗ  ТВОРЧОЮ  МОЛОДДЮ
СТУДЕНТСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НА  ЧОЛІ  – 
 ОЛЕГ  ТАІБОВ

Олег Таібов четвертий місяць виконує обов’язки 
голови студентського самоврядування універси-
тету і виконуватиме їх до звітно-виборної конфе-
ренції.
Олег – студент третього курсу факультету міжнарод-

ної економіки. Відмінник. Має досвід громадської робо-
ти – очолював студентське самоврядування факуль-
тету. Вищу посаду йому довірили члени ради студент-
ського самоврядування.

 Колишній голова Олександр Долинчук вступив до 
аспірантури і зайнявся наукою.

Я. СТЕПОВА.

З  РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Я  БУДУ  ІСТОРИКОМ!

• Студентське життя 
– 1 стор.

• Результати зимової 
сесії – 2 стор.

• Професори універ-
ситету – 3 стор.

• Телетайп новин – 
3 стор.

• Святвечір із се-
строю Олеся Гончара 
– 4 стор.
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Співробітниця читальної зали на-
укової бібліотеки Яніна Стець за-
ймається вишивкою хрестиком два-
надцять років. Навчалася в Олек-
сандрійській художній школі, де на 
уроках із декоративної композиції 
ознайомилася з цією технікою. Вре-
шті-решт, захопилася нею на все 
життя.
Вишивка її улюблене заняття, яке 

надихає на створення маленьких 
шедеврів на білому полотні. Хрестик 
до хрестика, рядок до рядка - і пе-
ред нами постають прості й водно-
час вишукані візерунки. Дивишся на 
це прекрасне диво, створене душею 
й руками талановитої майстрині, - й 
переживаєш гарні емоції, занурюєш-
ся в приємні безкінечні філософські 
роздуми.

НА ЗНІМКАХ: Яніна СТЕЦЬ та екс-
понати виставки її вишивок у вести-
бюлі наукової бібліотеки.

Фото М. МАТЮШЕНКА.

У  СВІТІ  ЗАХОПЛЕНЬ

Екзамен з  іноземної мови 
складається з двох частин: 
письмового тесту та усної спів-
бесіди студента з викладачем. 
Відверто кажучи, мені не зда-

ється цікавим кожен рік слу-
хати понад сто однакових роз-
повідей про те, що Лондон є 
столицею Великої Британії. За 
роки викладання англійської 
я вже це засвоїла. Студенти, 
впевнена, теж не захоплюють-
ся зазубрюванням набридлих 
тем. Тому вихід знайшовся про-
стий: мої студенти самі підби-
рають тексти для співбесіди! 
Це дуже нелегко, незвично, але 

корисно й цікаво: майбутні фізики 
вчаться знаходити іншомовну ін-
формацію в каталогах бібліотеки, 
у пошукових системах всесвітньої 
павутини. А щоб робота була ще 
й приємною, я дозволяю їм під-
бирати більше половини екзаме-
наційних тем за власним смаком. 
До речі, виявилося, що молоді 
люди цікавляться давньою істо-
рією, психологією, проблемами 

пияцтва і т. п., тому мають можли-
вість висловити свою думку з цих 
питань… англійською мовою! Од-
на з найважливіших вимог до ек-
заменаційного тексту – наявність 
у ньому «дискусійного моменту». 
Тобто треба не тільки розповісти 
про цікаву проблему, але й мати 
свою думку щодо неї, вміти її від-
стояти в дискусії!
Приблизно за два місяці до ек-

замену ми проводимо в кожній 
групі «аукціон тем»: відкритим 
голосуванням визначаємо ті, що 
хвилюють більшість студентів. 
«Найрейтинговіші» обговорює-
мо разом. А оскільки багато тем 
потребує професійного знання 
предмета дискусії, я запрошую на 
обговорення «експертів» – сту-
дентів старших курсів, аспірантів, 
викладачів відповідних кафедр 
(які, ясна річ, володіють анлій-
ською мовою) – на щастя, в ДНУ 
імені Олеся Гончара можна зна-
йти справжніх експертів у будь-
якій галузі! Звісно, якби не Женя 
Малярова з історичного факуль-
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Студенти, викладач Н. В. РУМЯНЦЕВА та зав. відділу іноземної 
літератури наукової бібліотеки В. А. МАРТИНОВА. Підбираються 
тексти для екзамену.

Під час нинішньої зимової екзаменацій-
ної сесії студенти університету виявили 
кращі знання, ніж минулого року. Але це 
покращення дуже незначне, і узагальне-
ні результати на засіданні ректорату на-
вчальна частина озвучила так: на рівні 
минулого року.
Кожен п’ятий студент склав іспити на «від-

мінно». Найбільше відмінників на факульте-
тах міжнародної економіки та хімічному. Тут 
більше чверті студентів блискуче впоралися 
з екзаменами.
Однак і боржників не поменшало. Їх при-

близно стільки ж, скільки й відмінників. Най-
більше – на фізико-технічному, механіко-ма-

тематичному, економічному факультетах та 
факультеті прикладної математики: від чвер-
ті до третини від загальної кількості студен-
тів. Причому цього року втричі більше сту-
дентів мали три й більше заборгованостей. 
Жодного боржника немає лише на одному 
факультеті – геолого-географічному.
Найвища абсолютна успішність на факуль-

теті української й іноземної філології та мис-
тецтвознавства, факультеті психології. Тут у 
середньому дев’ятеро із кожного десятка з 
першого разу склали іспити на успішні оцінки 
і лише один (із кожного десятка) мав одну чи 
кілька заборгованостей.
А на мехматі та факультеті фізики, елек-

троніки та комп’ютерних систем аж третина 
студентів пройшла через прикрі невдачі у 
складанні екзаменів.
На механіко-математичному, історичному 

факультетах, факультеті фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем, факультеті систем і 
засобів масової комунікації найгірша успіш-
ність. Там менше половини студентів одер-
жали в заліковках «4» і «5».
Старші курси на сесії показали себе при-

вабливіше, ніж молодші. Серед 66 відрахо-
ваних (з 1 грудня до середини лютого) за не-
успішність – в основному другокурсники.
Аналіз успішності першокурсників, які з ви-

сокими оцінками в сертифікатах вступили на 

За минулий рік університет спожив електроенергії та 
газу менше, ніж у 2008 році. Усього за енергоресурси 
сплачено 17915190 грн., а зекономили близько 800 ти-
сяч гривень.

 З метою економії провели роз’яснювальну роботу се-
ред студентів та співробітників; відповідальні особи, за-
тверджені наказом ректора, контролювали використання 
енергоресурсів у кожному підрозділі. 
Фахівці виконали деякі (на жаль, не всі заплановані) тех-

нічні заходи: включали енергоємне обладнання і подавали 
гарячу воду в гуртожитки за графіком, виконали режимно-
налагоджувальні роботи на котлоагрегатах центральної 
котельні та котелень низького тиску, почистили від сажі та 
переклали вогневі доріжки, налагодили автоматику газо-
вого обладнання, для корпусу №6 встановили електрон-
ний лічильник обліку використаної електроенергії тощо.
Безперечно, економія буде відчутнішою, якщо ми вико-

наємо всі пункти запланованих заходів: наприклад, вста-
новимо лічильники обліку електроенергії в гуртожитку №6 
та в корпусах №14, №15, №16, замінюватимемо перегорі-
лі лампи накалювання енергозберігаючими, переробимо 
трифазні вимикачі на однофазні в щитках наукової біблі-
отеки і т. ін.
Однак ми переконалися, що для значних результатів 

збереження енергоресурсів необхідні модернізація та тех-
нічне переоснащення основного енергетичного обладнан-
ня. Котли, насосні агрегати, трансформатори допрацьову-
ють свій другий, третій, а подекуди й четвертий термін екс-
плуатації. Коефіцієнт корисної дії їх украй низький. Служби 
адміністративно-господарської частини проводять лише  
аварійні ремонтні роботи, а обладнання та мережі потре-
бують капітального ремонту та часткової заміни, оскільки 
термін експлуатації їх складає вже більше 25 років і вони 
перебувають у вкрай зношеному стані, електричні мережі 

РЕЗУЛЬТАТИ  ЗИМОВОЇ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ

НА  РІВНІ  МИНУЛОГО  РОКУ

тету, студенти-фізики могли б за-
плутатись, відстоюючи свої гіпо-
тези щодо таємниць Єгипетських 
пірамід! Навіть професор Галина 
Іванівна Сокол з фізико-технічно-
го факультету, експерт з акусти-
ки, знайшла хвилинку зазирнути 
до нашого «дискусійного клубу» 
й висловити свою думку: «таєм-
ниці» бермудського трикутника 
– це інфразвукові хвилі! А гостин-
ність наукової бібліотеки, щира 
допомога співробітників відділу 
іноземної літератури дали змогу 
оперувати «цифрами й фактами» 
при обговоренні доцільності при-
йняття Україною курсу на євроін-
теграцію.
Отак разом ми й готуємося до 

екзамену: студенти перегляда-
ють велику кількість матеріалу, 
доки знайдуть доречні тексти, а 
я вигадую запитання, які можуть 
«спровокувати» справжню диску-
сію. А оцінки? Оцінки на екзамені 
студенти одержують високі.

Н. РУМЯНЦЕВА,
викладач кафедри іноземних 

мов для технічних та 
природничих спеціальностей.

факультет прикладної математики, свідчить: 
більшість із них в університеті встигає всього 
лише на 60-70 балів.
Результати сесії першокурсників за абсо-

лютною успішністю (без врахування пере-
складань) лише на чотирьох факультетах 
– української й іноземної філології та мис-
тецтвознавства, психології, міжнародної 
економіки і систем та засобів масової комуні-
кації – підтверджують відповідність ви могам 
акредитації, а за якістю – тільки на трьох 
факультетах: юридичному, систем та засобів 
масової комунікації, міжнародної економіки.
Уперше цього року першокурсники – 33 

напрямів денної форми навчання і 10-и за-
очної – складали державний екзамен з укра-
їнської мови за професійним спрямуванням. 
Більшість написала його на «4» і «5».

Т. ТОМІНА. 

НА  АКТУАЛЬНУ  ТЕМУ
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не відповідають сьогоднішнім потребам в енергопостачан-
ні, що часто призводить до аварійних ситуацій і, як наслі-
док, до великих витрат енергоресурсів.
Нове обладнання дозволило б окупити їхню вартість за 

3-5 років за рахунок економії енергоресурсів. Та сьогод-
ні для нас це недосяжна мрія, оскільки у країні відсутня 
єдина державна програма фінансування модернізації об-
ладнання з урахуванням використання енергоефективних 
технологій.
Тому ефективним залишається спосіб економії, який не 

вимагає укладання коштів, – підвищення рівня культури 
енергоспоживання. Щиро сподіваємося на високу свідо-
мість у нашому великому освіченому колективі. Пам’ятай-
те, що навіть постійне зменшення фізичних обсягів енер-
госпоживання, якого ми з вами досягаємо протягом остан-
ніх п’яти років, не зменшує витрати університету на опла-
ту: зростають тарифи. 

Д. ІВАНОВ,
головний інженер;

О. СИВОЛОБ,
 провідний інженер.

Кошеня моє маленьке, мов дитя,
Притулю до серця тебе я.
Зігрівати буду я теплом своїм,
Будеш сірим сонечком моїм.

М. ПАВЛОВА.

Нехай мене чарують квіти,
Нехай життя їм віддаю:
Ніяк я барвами досхочу
Своїх очей не напою.

О. ОЛЕСЬ.
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У  СВІТІ  ЗАХОПЛЕНЬ

Чоловіки люблять казати, що гарна жін-
ка не може бути розумною, а ще й те, що 
якою б розумною не була жінка, все одно 
вона ніколи не досягне значного успіху у 
технічних науках, особливо в їх королеві-
математиці. А ще кажуть, що жінка не мо-
же бути вправним керівником, не втрача-
ючи своєї жіночності. Багато кажуть, але... 
на те й існують загальні твердження, щоб 
із них були винятки. Одним із таких пере-
конливих винятків і є Олена Михайлівна 
Кісельова - видатний учений, хороший ке-
рівник, чарівна жінка.

Її життєвий та науковий шлях тісно пов’я-
заний із кафедрою обчислювальної матема-
тики та математичної кібернетики факуль-
тету прикладної математики. Вона почала 
працювати асистентом, коли ця кафедра 
входила до складу механіко-математичного 
факультету, який Олена Михайлівна закінчи-
ла в 1970 році за спеціальністю «Математи-
ка». Захистивши кандидатську й докторську 
дисертації за спеціальністю «Математична 
кібернетика», очолила кафедру і впевнено 
веде її до справжнього розквіту. На кафедрі 
відкрито нові спеціальності «Інтелектуаль-
ні системи прийняття рішень» (1998 р.) та 
«Системний аналіз» (2008 р.). Молоді вчені, 
учні широко відомої в Україні та за її межа-

ми наукової школи, заснованої професором 
О. М. Кісельовою, захищають кандидатські 
та докторські дисертації і приходять викла-
дати на рідну кафедру, легко вливаючись у 
її дружний колектив, згуртований навколо 
надзвичайної постаті завідувача.
Останнім часом клопотів у цієї жінки до-

далося - її обрали деканом факультету при-
кладної математики. Але адміністративні 
обов’язки зовсім не завадять Олені Михай-
лівні розвиватися як талановитому вченому. 
Вона є автором теорії неперервних задач 
оптимального розбиття множин, опублікува-
ла більше 200 наукових праць, бере участь у 
міжнародних конференціях.
З 2004-го за ініціативою Олени Михай-

лівни на базі нашого університету щорічно 
проводиться Міжнародна науково-практич-
на конференція з проблем математичного 
та програмного забезпечення інтелекту-
альних систем, яка збирає вчених України, 
Німеччини, США та інших держав. Резуль-
татом роботи цієї конференції є видання 
збірника «Питання прикладної математики 
та математичного моделювання», який вне-
сений до переліку фахових видань ВАКу 
України з інформатики (фізико-математич-
ні науки). О. М. Кісельова є відповідальним 
редактором цього збірника.
У науковому світі Олена Михайлівна вже 

ПРОФЕСОРИ  УНІВЕРСИТЕТУ
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Мені здається, що поет повинен бачи-
ти те, що не бачать інші, бачити глибше 
за інших. І те саме повинен і математик. 

С. В. Ковалевська.

ТЕЛЕТАЙП НОВИН
ЮВІЛЕЙ

ЮРИДИЧНОМУ  
ФАКУЛЬТЕТУ  – 

2О  РОКІВ
Юридичний факультет від-

святкував своє двадцятиріччя. 
Ювілярів привітали проректор 
С. О. Чернецький, представники 
облдержадміністрації, міської 
ради, Служби безпеки, податко-
вої адміністрації, митної служ-
би, управління юстиції, громад-
ських правничих об’єднань, ви-
щих навчальних закладів. Осо-
бливо приємно, що немало з них 
є випускниками нашого юрфаку. 
Святкові привітання колективу 
факультету надіслали директор 
Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, 
академік Ю. С. Шемшученко, ко-
леги з Києва, Харкова, Донецька.
Юридичний факультет було 

створено разом з нашим універ-
ситетом. Його очолював видатний 
теоретик права, професор Ф. В. Та-
рановський. Але через складні еко-
номічні умови факультет закрили у 
тому ж 1918 році.
Відродити його діяльність стало 

можливим лише 1989-го – на істо-
ричному факультеті відкрили відді-
лення права; 1994-го створили фа-
культет права і соціології; у 1997-ому 
він отримав сучасний статус.
За двадцять років підготовлено 

тисячі фахівців – магістрів, спеціа-
лістів, екстернів.

Студенти-юристи активні всюди: 
у конкурсах і олімпіадах, в діяль-
ності молодіжних фахових органі-
зацій, у правоосвітніх та правови-
ховних заходах, у художній самоді-
яльності і спортивних змаганнях.

Л. МУДРИЄВСЬКА,
 доцент. 

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

РАМКОВИЙ  
ДОГОВІР  Є!

Під час візиту нашої делегації 
до Бразилії підписано рамковий 
договір між ДНУ імені Олеся Гон-
чара та Федеральним універси-
тетом м. Бразиліа про співпра-
цю та обмін досвідом у викла-
дацькій, науковій та культурній 
діяльності. Основний напрямок 
співпраці – розробка спільних 
навчальних програм підготовки 
фахівців аерокосмічної галузі.

 Ректор, проф. М. В. Поляков ска-
зав, що у нас є досвід підготовки 
кадрів для більш ніж 50 країн світу; 
із задоволенням співпрацюватиме-
мо і з Федеральним університетом 
м. Бразиліа.
Ректор, проф. Жозеф Геральдо 

де Сауза Жуніор висловив впевне-
ність, що співпраця з ДНУ імені Оле-
ся Гончара стане основою розвитку 
ракетно-космічної освіти у Бразилії.
Бразильські вчені показали дні-

пропетровцям навчальні та науко-
во-дослідні лабораторії, де вони 
розробляють електричні й гібридні 
ракетні двигуни, системи автома-
тичного управління та контролю 

безпілотних літальних апаратів, 
робототехнічні системи та системи 
передачі й обробки інформації. 
Професори О. М. Петренко та 

О. В. Січевий, доц. В. Л. Бучарський 
зробили доповіді про навчання й 
наукові дослідження для ракетно-
космічної галузі у ДНУ імені Олеся 
Гончара.
Ракетно-космічна  галузь все 

більше зближує два університети, 
дві країни. За міжурядовою угодою 
фахівці працюють над спільним 
проектом будівництва космічно-
ракетного комплексу «Циклон-4» 
на пусковому центрі «Алкантара». 
Українсько-бразильське підприєм-
ство «Алкантара-Циклон-Спейс» 
потребує кваліфікованих кадрів і 
наукового обміну.

У  ПОДАРУНОК  УНІВЕРСИТЕТУ

…І  ПОРТРЕТ 
 Г.  СКОВОРОДИ

Член Національної спілки ху-
дожників України Г. В. Єгорова 
подарувала університету пор-
трет видатного українського 
мислителя Григорія Сковороди.

«Це було моєю давньою мрією, 
і я щаслива, що мрія збулася», – 
говорить Ганна Володимирівна. 
– Переконана, що Дніпропетров-
ський національний університет 
імені Олеся Гончара – це найкра-
ще місце для портрета Г. Сковоро-
ди, який надихатиме студентів на 
самовдосконалення».
З нашим навчальним закладом 

художницю пов’язує не одне деся-

тиліття творчої співпраці. Портре-
ти видатних учених і письменників 
світу у науковій бібліотеці, портре-
ти видатних науковців університе-
ту в залі Вченої ради написала во-
на. А ще Г. В. Єгорова бере участь 
у вступній кампанії університету  
– разом із викладачами оцінює кон-
курсні роботи абітурієнтів, які всту-
пають на напрями «Образотворче 
мистецтво» і «Дизайн».
Ректор, проф. М. В. Поляков щи-

ро подякував Ганні Володимирівні 
і за дорогий подарунок, і за спів-
працю.
До речі, про доробок талановитої 

майстрині: усього понад 600 робіт; 
переважно – це портрети відомих 
людей, зокрема вчених. Таким чи-
ном авторка віддає данину вдяч-
ності своїй академічний родині, ко-
легам і однодумцям дідуся – Спи-
ридона Йосиповича Хитрика, фун-
датора наукової школи з електро-
металургії, і батька – професора 
Володимира Сергійовича Єгорова.

(За інформацією на сайті ДНУ
 імені Олеся Гончара).

НА  ТЕРИТОРІЇ  ДНУ  
ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

ТЮТЮНОКУРІННЮ  
–  НІ!

Заборонено тютюнокуріння у 
приміщеннях всіх типів, що вхо-
дять в інфраструктуру універ-
ситету, і на його території, окрім 
спеціально встановлених місць. 
Ця заборона зафіксована в Пра-
вилах внутрішнього розпорядку 

у ДНУ імені Олеся Гончара.
Ректор доручив керівникам під-

розділів, кураторам академічних 
груп спільно з профспілковими ор-
ганізаціями та органами студент-
ського самоврядування провести 
необхідну роз’яснювальну роботу 
в колективах, широко використову-
ючи при цьому засоби наочної агі-
тації та позитивні приклади з нашо-
го життя й водночас наголошуючи, 
що заборона тютюнокуріння в уні-
верситеті відповідає чинному наці-
ональному законодавству і загаль-
носвітовим тенденціям боротьби 
з епідеміями шкідливих звичок, за 
здорові покоління майбутнього.
Рішення прийняте на виконання 

наказів Міністерства освіти і на-
уки України «Про заборону тютю-
нокуріння в навчальних закладах 
і установах МОНУ і затвердження 
заходів щодо проведення антині-
котинової інформаційно-освітньої 
та профілактичної роботи серед 
учнівської та студентської молоді» 
(2005 р.), «Про заходи щодо попе-
редження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливо-
го впливу на здоров’я населення» 
(2005 р.) та рішення Вченої ради 
«Про стан та заходи щодо підви-
щення загальної культури студент-
ства в університеті» (2009 р.).
Згідно з наказом ректора декани 

факультетів, керівництво студент-
ського містечка, служба охорони 
виявлятимуть порушників і вжива-
тимуть щодо них заходи морально-
го та дисциплінарного впливу, пе-
редбачені діючим законодавством 
та Правилами внутрішнього розпо-
рядку у ДНУ імені Олеся Гончара. 

(За наказом по університету).

давно визнана одним із найкомпетентніших 
фахівців у своїй галузі. Тому вона є головою 
спеціалізованої вченої ради при ДНУ іме-
ні Олеся Гончара із захисту кандидатських 
дисертацій за спеціальностями «Теоретичні 
основи інформатики та кібернетики», «Ма-
тематичне моделювання та обчислюваль-
ні методи», керує всеукраїнським науковим 
семінаром «Сучасні питання оптимізації та 
дискретної математики». 
Американський біографічний інститут двічі 

(у 2000 і 2006 роках) заносив ім’я професора 
О. М. Кісельової в Довідник «Хто є хто». Між-
народний науковий фонд Дж. Сороса надав 
індивідуальний грант. Їй присвоєно звання 
заслуженого діяча науки і техніки України, її 
відзначено знаком «Відмінник освіти Украї-
ни».

 А Олена Михайлівна залишається перш 
за все жінкою. Жінкою з великої літери. Яка 
гармонійно поєднує в собі вроду, чарівність, 
скромність, мудрість та силу. Жінкою, яка 
вміє бачити те, що не бачать інші, бачити 
глибше за інших. Жінкою, якою не можливо 
не захоплюватись.

Н. ФЕДОРЕНКО, 
аспірантка факультету

прикладної математики.

НА ЗНІМКУ: декан факультету при-
кладної математики, завідувач кафед-
ри обчислювальної математики та 
математичної кібернетики , професор 
О. М. КІСЕЛЬОВА . 

А мале хлоп’я давно вже
Степом котиться – летить…
Сяють вогниками очі,
Серце пташкою тремтить…

О. ОЛЕСЬ.

Стану я – 
мов на чати,

Ніби стовп 
верстовий.

Доки буду 
кричати,

Доки буду 
живий.

А. ГУДИМА.

І сяє в небі зірка, 
наче хрест,

В забутій церкві 
моляться ікони,

Мовчить село, 
і тільки чути дзвони,
Христос  родився – 

а чи світ воскрес?
О. БАРБАК.



лікар-хірург, доц. Гукасян А. О. – понеділок 
13.00 – 15.00 у санаторії-профілакторії;
дерматолог-венеролог, асистент Шевчен-

ко В. А. – понеділок 14.00 – 16.00 у КЛД (пр. 
Гагаріна, 38);
лікар-лаборант, доц. Полішко Т. М. та лікар-

лаборант, асистент Ходос Д. Г. – у понеділок 
10.00 – 12.00 виконують дослідження в КДЛ;

лікар-терапевт, доц. Безбородько С. А . 
– вівторок 14.00 – 15.00 в санаторії-профі-
лакторії;
гінеколог, доц. Сірокваша О. А. – по середах 

(непарних) 14.00 – 16.00 на кафедрі КЛД;
кардіолог, ревматолог (прийом студентів 

першого курсу), доц. Лацинська С. А. – у чет-
вер 14.00 – 15.00 в санаторії-профілакторії;
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Добрий вечір тобі, 
пані господине. 

Радуйся, ой радуйся, земле,
 син Божий народився! 

З такою колядкою на Свят-
вечір ми завітали до Олек-
сандри  Терентіївни Сови. 
З обережністю попереди-
ли, щоб не порушити бабу-
сечці спокій, – у цьому році 
вона зустрічає 96-у весну. 
У затишній світлиці нас уже 
очіку вала з теплою посміш-
кою святково одягнена Олек-
сандра Терентіївна. Студен-
ти та викладачі факультету 
української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства 
ДНУ імені Олеся Гончара 
– часті гості цієї оселі. Тут 
із ними завжди радо ділять-
ся безцінними споминами, 
життєвою мудрістю, душев-
ним теплом. Разом із госпо-
динею цього вечора співала 
колядки біля святих образів 
і голова Національної спіл-
ки письменників України на 

Дніпропетровщині Леся Сте-
повичка. Олександра Терен-
тіївна всіх гостинно пригоща-
ла ласощами, як у дитинстві. 
Після традиційних привітань 
ми зайшли до кімнати-музею 
Олеся Гончара. Там тихо, спо-
кійно. На полицях охайно роз-
міщені книги, публікації. На 
стінах – портрети письменни-
ка з рушниками-оберегами. 
Поринувши у світ спогадів, 

Олександра Терентіївна роз-
повідала про батьків, дитячі 
роки з Олесем. Пам’ятає всі 
подробиці минулого, залюб-
ки розповідає історію їхнього 
життя. У садибі-музеї Олеся 
Гончара, цьому острівці ду-
ховності у Дніпропетровську, 
завжди раді гостям. 

Н. ЩЕРБАК, 
методист Центру гума-

нітарних проблем освіти 
ДНУ імені Олеся Гончара.

(Із сайту ДНУ 
імені Олеся Гончара).

СВЯТВЕЧІР  ІЗ  СЕСТРОЮ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

НА ЗНІМКУ: О. Т. СОВА, Леся СТЕПОВИЧКА 
та Н. М. ЩЕРБАК.

старшого викладача кафедри 
фізичного виховання та спорту – 1 
штатна одиниця (1 ставка)

(досвід науково-педагогічної та 
організаторської роботи у ВНЗ III-
IV рівнів акредитації не менше 10 
років, вища освіта за фахом, зван-
ня кандидата у майстри спорту, до-
свід тренерської роботи з волей-
болу, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

фізичного виховання та спорту – 1 
штатна одиниця (1 ставка)

(досвід науково-педагогічної та 
організаторської роботи у ВНЗ III-
IV рівнів акредитації не менше 8 
років, вища освіта за фахом, зван-
ня майстра спорту, досвід тренер-
ської роботи з настільного тенісу, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
професора кафедри експери-

ментальної фізики – 1 штатна оди-
ниця (1 ставка)

(ступінь доктора наук, стаж на-
уково-педагогічної роботи у вищій 
школі не менше 10 років, наявність 
опублікованих протягом останніх 
5 років наукових робіт у фахових 
виданнях та науково-методичних 
робіт, вільне володіння державною 
мовою України),
професора кафедри історії Укра-

їни – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(ступінь доктора історичних на-

ук, вчене звання доцента або про-

фесора, досвід науково-педагогіч-
ної роботи у вищому навчальному 
закладі III-IV рівня акредитації не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри української іс-

торії та етнополітики – 1 штатна 
одиниця (1 ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата історичних наук, досвід 
роботи у вищому навчальному за-
кладі не менше року, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри біофізики та бі-

охімії – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(наявність наукового ступеня 

кандидата біологічних наук, стаж 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III-IV рівня акредитації не менше 5 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача японської 

мови кафедри порівняльної філо-
логії східних та англомовних країн 
– 1 штатна одиниця (1 ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за спеціальністю “Япон-
ська мова та література”, закінчена 
аспірантура (навчання в аспіранту-
рі), стаж роботи у ВНЗ не менше 5 
років, володіння японською, англій-
ською мовами, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри іноземних мов 

– 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність вищої освіти за спеці-

альністю “Англійська мова та літе-

ратура”, науковий ступінь кандида-
та філологічних наук, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри енергетики – 1 

штатна одиниця (1 ставка)
(наявність наукового ступеня кан-

дидата технічних наук, досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ III-IV 
рівня акредитації не менше 20 років, 
наявність науково-методичних по-
сібників, розробок,  вільне володіння 
державною мовою України),
викладача кафедри зарубіжної 

літератури – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(закінчення аспірантури за спе-
ціальністю 10.01.04 – Література 
зарубіжних країн, стаж роботи у ви-
щому навчальному закладі не мен-
ше одного року,  вільне володіння 
державною мовою України),
завідувача кафедри іноземних 

мов – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(вища освіта за спеціальністю  
“Німецька мова та література”, 
науковий ступінь кандидата фі-
лологічних наук за спеціальністю 
10.02.04 – Германські мови, вчене 
звання доцента, стаж роботи у ВНЗ 
III-IV рівня акредитації не менше 10 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
завідувача кафедри української 

мови – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(науковий ступінь кандидата 

(доктора) філологічних наук, вче-
не звання доцента (професора), 
стаж науково-педагогічної роботи 
у вищих навчальних закладах III-
IV рівня акредитації не менше 10 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
завідувача кафедри економічної 

інформатики і статистики – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(кандидат наук, доктор наук, до-
цент, досвід науково-педагогічної 
роботи в ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції  не менше 10 років,  вільне воло-
діння державною мовою України),
завідувача кафедри комп’ютер-

них технологій – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(науковий ступінь доктора (кан-
дидата) фізико-математичних на-
ук, вчене звання доцента, досвід 
науково-педагогічної роботи з під-
готовки фахівців відповідного про-
філю у ВНЗ III-IV рівня акредитації  
не менше 10 років,  вільне володін-
ня державною мовою України),
завідувача кафедри природни-

чих та соціально-гуманітарних дис-
циплін Центру заочної та вечірньої 
форм навчання – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата (доктора) наук, вчене 
звання доцента (професора), на-
явність науково-педагогічного ста-
жу – не менше 10 років у ВНЗ III-IV 
рівня акредитації,  вільне володін-

ня державною мовою України),
професора кафедри прикладної 

газової динаміки і тепломасообміну 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(кандидат наук, доктор наук, до-
цент, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції не менше 10 років, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
директора Дніпропетровського 

коледжу ракетно-космічного маши-
нобудування Дніпропетровського 
національного університету імені 
Олеся Гончара – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(громадянин України, вища тех-
нічна освіта, досвід керівництва 
структурним підрозділом (кафед-
ра, факультет) вищого навчально-
го закладу III-IV рівня акредитації, 
стаж педагогічної або науково-пе-
дагогічної роботи у вищих навчаль-
них закладах не менше 5 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації).

Готуємося до 50-річчя випуску з університету і згаду-
ємо наших учителів. Василь Семенович Ващенко, Геор-
гій Микитович Гай, Дмитро Харитонович Баранник, а та-
кож – Микола Миколайович Китаєв, Віра Олександрівна 
Шадура, Степан Едуардович Дмуховський, Іван Кири-
лович Чапля, Ніна Самійлівна Шрейдер, Лідія Яківна 
Потьомкіна, Леонід Дмитрович Іванов, Василь Петрович 
Токар… 
Цього вірша присвячую не тільки моїм учням, а й моїм на-

ставникам у професії.

УРОК  ПОЕЗІЇ

ДО  50-річчя  ВИПУСКУ

Тихо в класі. Вам вірші 
читаю,

Таїни вже торкнулася душа,
І верба ніжно Мавку гойдає
Під закоханий спів Лукаша.

Десь зникають, 
розходяться стіни…

Ваші очі – як зорі з небес –
Щиро вірять: кохання 

не гине,
Світ любов’ю тримається 

весь.

А коли підла зрада чорніє, 
Крижаніє від болю душа, -
І тоді ваше серце не вміє
І не хоче судить Лукаша.

Хай лишається щирим
 і світлим

Добре серце 
на ціле життя,

А поезія дивом розквітне
І навчить шанувать

 почуття.

Бо життєві – жорстокі 
дороги, 

І нам часто бракує тепла…
 Я так хочу, 

щоб довго-предовго
У душі вашій іскра цвіла.

 Т. КОТЛЯР (ФУРМАНОВА),
випускниця 1960 р., викладач 
української мови з 38-річним 

стажем, пенсіонерка.

ПОВІДОМЛЯЄ  САЙТ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

КОНСУЛЬТУЮТЬ  МЕДИКИ  УНІВЕРСИТЕТУ  (до  30  червня  2010 р.):

У санаторії-профілакторії універси-
тету до ваших послуг:

- триразове якісне харчування, за не-
обхідності – дієтичне;

- масаж оздоровчий, лікувальний, ан-
тицелюлітний;

- парафіно-озокеритні аплікації;

- лікувальні ванни з морською сіллю 
та ефірними оліями;

- біорезонансна терапія у поєднанні з 
магнітним, лазерним та інфрачервоним 
випромінюванням;

- різноманітні фізіотерапевтичні про-
цедури (УВЧ, діадинамік, електрофо-

ДЛЯ  ВАС,  СТУДЕНТИ!

Ñ À˝ÀÒ˛—†É›ˇ—˛Ô†¸À˚Ò˛—†É рез, ультразвук, інгаляції, кварц тощо);
- вітамінотерапія;
- лікування проблемної шкіри облич-

чя, укріплення волосся;
- культурно-розважальні заходи.
За путівками звертайтеся до профко-

му за адресою: пр. Гагаріна, 72, кімн. 
120, тел.: 374-98-14.

ПРОФКОМ.

гастроентеролог (прийом студентів пер-
шого курсу), доц. Проскура В. С. – у п’ятницю 
9.30 – 11.00 в санаторії-профілакторії;
дермато-венеролог, доц. Поліон Н. М. у 

четвер (по непарних) 9.00 – 11.00 на ка-
федрі КДЛ.
Консультації проводяться за попереднім 

записом (тел. кафедри 373-12-83, відп. Рож-
нова Ірина Леонідівна).
Огляд студентів, що проходять оздоровчий 

курс в санаторії-профілакторії ДНУ імені Оле-
ся Гончара, планує головний лікар Коломій-
ченко Лариса Вікторівна (тел.: 374-55-46).
ДНІ ЗДОРОВ’Я ВІДБУДУТЬСЯ:
для співробітників 20 березня 2010 р. (попе-

редній запис і роз’яснення – до 18 березня);
для студентів 27 березня 2010 р. (попере-

дній запис і роз’яснення до 25 березня).
Місце проведення: кафедра КЛД (пр. Гагаріна, 

38, тел.: 47-36-10. Відповідальна Ходос Д. Г.).

загублений студентський квиток НР №05063577, виданий 
Дніпропетровським національним університетом на ім’я Ле-
онова Євгена Володимировича;
загублений студентський квиток НР №06783868, вида-

ний Дніпропетровським національним університетом на ім’я 
Бойко Наталії Віталіївни.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ:

Наша адреса: 49010, м. Дні-
пропетровськ , пр. Гагаріна, 72, 
навч. корпус № 1, кімн. 217, тел.: 
(056) 374-98-27.

http://www.dnu.dp.ua

