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СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ

НА  ЕКОНОМІЧНОМУ  ФАКУЛЬТЕТІ

Найкращі студентські команди найбіль-
ших навчальних закладів міста  позмага-
лися за перші місця чи просто отримали 
задоволення від дебатної гри. Дебати – це 
рольова інтелектуальна гра, суть якої по-
лягає в тому, що команди аргументовано 
доводять тезу, запропоновану для обго-
ворення, а інші – опонують їй. Дебати пе-
редбачають чесність, рівність можливос-
тей, повагу до опонента, толерантність і, 
одночасно, критичне мислення.
Це був п’ятий міжвузівський чемпіонат, 

який, як і всі попередні, вражає дружньою ат-
мосферою між командами та здоровим духом 
змагання заради перемоги, проте відрізня-
ється помітною активністю учасників та зрос-
таючим професіоналізмом організаторів.
Учасники пройшли чотири відбіркові тури, 

у яких аргументовано доводили свою пози-
цію щодо юридичних норм покарання зна-
менитостей, що порушують закон; спереча-
лись з актуальної для студентів проблеми 
авторських прав при скачуванні інформації з 
Інтернету; повз увагу дебатерів не пройшла 
тема про те, що усиновлені діти мають зна-
ти своїх біологічних батьків, і питання загаль-
нодержавного рівня, а саме: чи повинна 
Україна відмовлятися від запасів високозба-
гаченого урану.
Усі команди, коли розглядали вищевка-

зані теми, гідно представили свої клуби. А 
переможцями стали Хозін Дмитро та Шемет 
Тарас з команди «Розшукується мер», яка 
представляла дебатний клуб факультету 
української й іноземної філології та мисте-
цтвознавства.

Ще дві команди брали участь у турнірі – со-
ціально-гуманітарного факультету та факуль-
тету прикладної математики. За традицією ви-
значено кращого спікера; ним став Крисанов 
Клим, студент-політолог четвертого курсу.
Окрім нагородження переможців, мали 

місце й інші приємні події, серед яких осо-
бливої уваги варте вручення посвідчень 
Дебатної академії майже п’ятдесятьом при-
хильникам цієї гри.
Усі учасники отримали незабутні вражен-

ня, неймовірний заряд позитивних емоцій та 
енергії, за що й дякують організаторам, тобто 
Дніпропетровському відділенню Всеукраїн-
ської молодіжної громадської організації «Де-
батна академія», президентом якого є Купрієн-
ко Олександр, віце-президентом – Кожемякін 
Кирило, студенти четвертого курсу соціально-

гуманітарного факультету ДНУ ім. О. Гончара.
Щирі вітання переможцям!
Велика подяка всім учасникам, без яких 

Дніпропетровська ліга-2010 була б немож-
лива!
Велика подяка організаторам, які скон-

струювали цей світ творчості, логіки та мо-
рально-інтелектуальної сили.
Окрема подяка адміністрації Дніпропе-

тровського національного університету імені 
Олеся Гончара, яка  вже традиційно приймає 
один із етапів Дніпропетровської ліги, чим 
допомагає студентам нашого міста вдоско-
налюватися й розвиватися.

А. НЕЧЕПОРЕНКО,
студентка 1-го курсу факультету 
української й іноземної філології

та мистецтвознавства.
Фото С. ТУЛІНОЇ.

НА  ДРУГОМУ  ЕТАПІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ДЕБАТНОЇ  ЛІГИ-2010  

ПЕРЕМОЖЦІ – ДМИТРО ХОЗІН І ТАРАС ШЕМЕТ .
КРАЩИЙ СПІКЕР – КЛИМ КРИСАНОВ

Своє радіо студенти економіч-
ного факультету хотіли мати вже 
давно, але тільки в цьому на-
вчальному році на перший курс 
прийшли ініціативні студенти , 
які реалізували мрію попередни-
ків. 

«E-FM Radio Station» розпочало 
трансляцію з другого семестру. 

Перший випуск, 12 лютого, був 
присвячений Дню закоханих. Твор-
чо й  відповідально підготував його 
колектив радіостанції: Марія Ряд-
но, Ганна Полішко, Даніїл Вєтрого-
нов та Руслан Соломевич. Історія 
вшанування Святого Валентина, 
цікаві факти, пов’язані зі святом, 
привітання друзям і коханим були 

Є  СВОЄ  РАДІО
прикрашені піснями у виконанні 
студентів.
Наступний випуск присвятили 8 

Березня. По радіо лунали привітан-
ня подругам і викладачам-жінкам.
У найближчому часі -  новий про-

ект: «Зелений чай з +». У студію за-
прошуватимуть улюблених викла-
дачів і ставитимуть їм запитання.
Зараз радіовипуски можна почу-

ти щоп’ятниці на великій перерві; 
молодь і викладачі з нетерпінням 
чекають їх. Передачі стають все 
змістовнішими, цікавішими. Кожна 

присвячена певній темі, яку визна-
чають студенти. Це те, про що б во-
ни хотіли знати.
Великих затрат реалізація сту-

дентської ініціативи не вимага-
ла. Декан факультету, проф. С. О. 
Смирнов посприяв швидкому об-
лаштуванню мережі динаміків у 
коридорах корпусу та їдальні. Тех-
нічну допомогу зі створення радіо-
випусків надав лаборант комп’ю-
терного класу Дмитро Ніколаєв; у 
цьому ж класі після лекцій працює 
студія звукозапису. 

Радіо не тільки налагоджує ко-
мунікацію між студентами різних 
курсів. По внутрішній мережі ми 
робимо оголошення, анонсуємо 
події, прискорюємо вирішення 
адміні стративних  питань. Але 
найголовнішим є те, що молоді 
люди, коли готують тексти , ви-
конують пісні і декламують по-
езію, розкривають свої творчі 
здібності.

В. ЩЕНЬОВА,
заступник декана 
з виховної роботи.

Випускник фізико-техніч-
ного факультету, стипен-
діат Фонду обдарованої 
молоді «Україна», перемо-
жець Всеукраїнських олім-
піад за напрямом «Авіація 
та космонавтика» Максим 
Сидоренко успішно захис-
тив дипломну роботу, у 
якій дослідив  імпульсний 

детонаційний двигун, що 
працює на водневому па-
ливі. Це перша дипломна 
робота  в нашому універси-
теті в галузі детонаційних 
двигунів.
Учені світу упродовж сто-

ліття займаються створен-
ням двигуна, у якому б вико-
ристовувалася енергія вибу-

ху. Детонаційний двигун має 
перспективи застосування 
в енергетичних установках, 
надзвуковій авіації, крилатих 
ракетах для багаторазового 
виводу на навколоземну ор-
біту. Уявіть собі швидкість: 
гіперзвукові літаки майбут-
нього на енергії детонації 
зможуть подолати відстань 

від України до США швидше 
ніж за три години! 

2008 року в Каліфорнії від-
бувся перший політ літаль-
ного апарата з детонаційним 
двигуном. Він рухався при-
близно 190 кілометрів за годи-
ну на висоті 20-30 метрів над 
злітно-посадковою смугою. 
Максим Сидоренко розгля-

РЕАЛЬНА  ДИПЛОМНА  РОБОТА

6 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА. Спасибі всім, хто співпрацює з нашою газетою!
27 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ МОЛОДІ. 28 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. Вітаємо!

Переможці другого етапу Дніпропетровської 
дебатної лІги-2010  Дмитро ХОЗІН і Тарас ШЕМЕТ

Кращий спікер 
Клим КРИСАНОВ

ПРО  ДЕТОНАЦІЙНИЙ  ДВИГУН
нув історію розвитку наукової 
думки,  патенти, переваги та 
сферу застосування детона-
ційних двигунів, проблеми, 
які перешкоджають їх розви-
тку. На жаль, хлопцеві ще не 
вдалося провести експери-
ментальні дослідження, але 
його науково-дослідна, роз-
рахункова та технологічна 
бази є вагомим внеском для 
початку експериментальних 
робіт. Дипломник порівняв 
клапанні системи, які можуть 
використовуватися в імпуль-

сних  детонаційних двигунах, 
змоделював хімічну кінетику 
детонації суміші водню з по-
вітрям, розробив аналітичну 
методику розрахунку газоди-
наміки детонації в трубі. Прак-
тичне значення має швидко-
діюча система керування та 
реєстрації параметрів моделі 
двигуна, запропонована на-
шим випускником.

Л. ПРОНЬ, 
завідувач кафедри

 двигунобудування, 
професор.

Дебатери, що отримали посвідчення  Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації «Дебатна академія»
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В аудиторії №606 корпусу №1 
розміщується кабінет етнографії 
України. У польових етнографіч-
них експедиціях студенти істо-
ричного факультету зібрали в 
різних куточках нашої та інших 
областей  близько тисячі експо-
натів.
Ткацький верстат привезли з Но-

вомосковського району. На ньому 
люди працювали ще на початку ХХ 
століття.  Донедавна такі верстати 
стояли в кожній оселі, оскільки ви-
готовлення полотна було обов’яз-
ком господині. На верстаті лежать 
зразки тонкого рушникового по-
лотна, ряднинок, почесне місце за-
ймає вовняний, декорований квіт-
ковим орнаментом, килим. Раніше 
ткали також декоративні налав-
ники, настільники, скатертини… У 
П’ятихатському районі (с. Паль-

мирівка) жінки і сьогодні працюють 
за ткацьким верстатом, створюють 
власні орнаменти.
Щоб виготовити полотно, потріб-

ні також прядки, малі та великі де-
рев’яні гребінки, мотовило (для на-
мотування напрядених ниток). Усе 
це тут також у робочому стані.
Колекцію керамічних виробів зі-

брано за 300-річний період її по-
бутування. Найбільш ранні зразки 
відносяться до кінця ХVІІ – почат-
ку ХVІІІ століть. Це – горщики, гле-
чики, миски, кухлі, 10-40-літрові 
макітри… На поличках у вітринах 
представлені глиняні люльки, ди-
тячі іграшки  (свищики, зооморф-
на пластика), пічні кахлі тощо. Із 
цією категорією народної культу-
ри пов’язано чимало прикмет і по-
вір’їв. Наприклад, так званий пуп у 
глечику (виступ на внутрішній час-

тині денця) пов’язується із культом 
родючості, вважається, що це  є 
запорукою якості та невичерпності 
продукту, що зберігається в ньому.
Із захопленням розглядаємо екс-

позицію рушників, що щільно один 
до одного розміщені на стіні. Це 
справжні родинні скарби! Загаль-
новідомо, що рушник – це оберіг, 
який супроводжує людину від по-
яви на світ і до її смерті. Саме від-
повідно до його призначення май-
стриня й обирає орнамент:  соляр-
ні знаки, символи води, родючості, 
вічного руху. Символіка сягає пра-
давніх часів східнослов’янського 
язичества. 
А яке розмаїття швів було відоме 

нашим прабабусям! Їх було близь-
ко двохсот! Так, при виготовленні 
святкової жіночої сорочки застосо-
вували понад 100 швів – змережу-

вання, рубцювання, настилування 
(лиштва), вирізування тощо. Така 
сорочка була справжнім мистець-
ким витвором! Вишивка на ній ви-
конувала сакральну функцію, що 
пов’язане з тією роллю, яку віді-
гравав народний костюм в обря-
довій сфері. Представлені в кабі-
неті комплекти народних жіночих 
костюмів із різних регіонів України 
демонструють їх локальні етногра-
фічні особливості.
Інтерес у відвідувачів (це – сту-

денти-історики і студенти техніч-
них факультетів) викликають чис-
ленні вироби декоративно-ужитко-
вого мистецтва українців: писанки, 
витинанки, жіночі прикраси з бісеру 
тощо. Приваблює своєю колорис-
тикою і справжній весільний коро-
вай та шишки, які були невід’ємним 
атрибутом цієї визначальної  події.

Бурхливе сьогодення зі стрімки-
ми потоками інформації, глобалі-
заційні процеси, що охоплюють усі 
сторони людського життя, спри-
яють певному спрощенню сприй-
няття сучасниками традиційної 
культури наших предків. Але, за 
влучним висловом одного з до-
слідників, дерево життя не може 
бути вічно зеленим та плодоно-
сити, якщо в нього підірвана коре-
нева система. Тож ознайомлення 
з побутом, духовною культурою, 
складними світоглядними уяв-
леннями наших попередників че-
рез експонати кабінету етнографії 
України сприятимуть укріпленню у 
студентів університету цієї «коре-
невої системи».

О. РОМАШКО, 
студентка історичного 

факультету.
Фото О. РОМАШКО.

ЦИФРИ І ФАКТИ      
l Три  студентки факультету між-

народної економіки навчаються 
за програмою подвійного диплому 
магістра в Університеті м. Ле-Ман 
(Франція). З 1 вересня ц. р. за цією 
програмою там  навчатимуться  два 
студенти факультету прикладної 
математики.
l Чотири студенти факультету 

міжнародної економіки за про-
грамою подвійного диплому бака-
лавра навчаються в Університе-
ті прикладних наук м. Міттвайди 
(Німеччина).

l З 1 вересня ц. р. четверо наших 
студентів-бакалаврів розпочнуть 
навчання за програмою магістра 
в Російському університеті друж-
би народів (Москва), по одному – в 
Санкт-Петербурзькому держунівер-
ситеті, Московській державній юри-
дичній академії та Новосибірському 
держуніверситеті.
l За  програмою академічних 

обмінів «Еразмус Мундус: вікно зо-
внішнього співробітництва – Біло-
русь, Молдова, Україна»  студенти 
ДНУ імені Олеся Гончара проходять 
двосеместрове навчання і стажу-

вання в європейських університе-
тах-партнерах консорціуму. 
l Студенти нашого університету 

навчаються в європейських універ-
ситетах за програмою німецького 
академічного обміну та американ-
ською програмою академічного об-
міну імені Фулбрайта.

Детальну інформацію про можли-
вість навчання наших студентів за 
кордоном, про порядок оформлення 
академічної відпустки та складання 
академрізниці читайте на сайті міжна-
родного управління ДНУ імені Олеся 
Гончара (inter.dnu.dp.ua).

– так називалася прес-конферен-
ція, яку у Дніпропетровському 
національному університеті імені 
Олеся Гончара  провели для жур-
налістів ректор  М. В. Поляков і 
відповідальний секретар при-
ймальної комісії В. І. Карплюк.
М. В. Поляков наголосив, що змі-

ни до Правил прийому до ДНУ ім. О. 
Гончара, які були затверджені 18 січ-
ня і 12 квітня 2010 року, розроблені 
відповідно до наказів Міністерства 
освіти і науки України. Ці зміни по-
кликані вдосконалити систему за-
рахування до вищих навчальних 
закладів, яка діяла протягом остан-
ніх років. На думку ректора, впро-
вадження системи незалежного зо-
внішнього оцінювання якості знань 
є значним кроком на шляху інтегра-
ції нашої освітянської системи до 
загальноєвропейського освітнього 
простору. Але перші роки зараху-
вання за сертифікатами виявили і 

недоліки певних положень у прави-
лах прийому до вищих навчальних 
закладів України, тож їх необхідно 
було вдосконалювати.
Які зміни очікують на вступників 

у цьому році?
Зокрема, обмежується кількість 

напрямів підготовки, які абітурієнт 
може обрати в одному ВНЗ. Так, у 
ДНУ ім. О. Гончара вступник може 
подати заяву не більше ніж на три 
напрями підготовки, про що ро-
биться відмітка на зворотному бо-
ці сертифіката Українського центру 
оцінювання якості освіти (УЦОЯО), 
засвідчена печаткою приймальної 
комісії університету. 
Обмежено кількість ВНЗ, до яких 

абітурієнт може подати копії до-
кументів – не більше 5 вишів. За 
словами М. В. Полякова, прагнення 
деяких абітурієнтів подати копії до-
кументів до кількох десятків вищих 
навчальних закладів по всій Україні 

лише додавала зайвих витрат часу 
і сил вступникам і вносила плутани-
ну в роботу приймальних комісій. 
Особам, які мають право на по-

законкурсне зарахування, відтепер 
необхідно обрати один напрям підго-
товки в одному ВНЗ і туди подавати 
оригінали сертифікатів та документи, 
що засвідчують пільги. В інших ВНЗ 
ці абітурієнти можуть брати участь 
у конкурсі на зарахування на загаль-
них умовах. Згідно із Правилами при-
йому, кількість місць для осіб, що ко-
ристуються пільгами, дорівнює 25% 
від місць державного замовлення за 
кожним напрямом. На думку Миколи 
Вікторовича, нова редакція Правил 
прийому на користь, у першу чергу, 
самим абітурієнтам. Конкурсна си-
туація стане прозорішою, адже один 
пільговик не буде займати кілька 
місць. Водночас, це передбачає і кон-
курс серед самих пільговиків. 
Також цього року вступники ма-

ють право подавати до приймальної 
комісії сертифікат УЦОЯО, виданий 
у 2008 або у 2009, або у 2010 році.
Микола Вікторович зазначив, 

що за рішенням приймальної комі-
сії до участі у конкурсному відборі 
для вступу на навчання може бути 
допущено вступника, який подає 
сертифікат УЦОЯО, кількість ба-
лів якого з одного із непрофільних 
загальноосвітніх предметів нижче 
124 балів за умови, якщо кількість 
балів з профільного загальноосвіт-
нього предмета, визначеного цими 
Правилами прийому, становить не 
нижче 170 балів.
Право брати участь у конкурсі за 

результатами зовнішнього незалеж-
ного оцінювання навчальних досяг-
нень або за результатами вступних 
екзаменів з конкурсних предметів в 
університеті (його структурних під-
розділах) за їх вибором мають: осо-
би з обмеженими фізичними можли-

ПРО  ЗМІНИ  ДО  ПРАВИЛ  ПРИЙОМУ  ДО  ДНУ  ім.  О. ГОНЧАРА 

 «АБІТУРІЄНТСЬКА  КАМПАНІЯ-2010»

 У  КАБІНЕТІ  ЕТНОГРАФІЇ  УКРАЇНИ

Ініціатор створення і завідувач кабінету етнографії України, доцент 
кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства З. П. МАРІНА.

Український народний одяг

Прядка Ткацький верстат

Писанки Дерев’яна миска

востями (інваліди І та ІІ груп, діти-ін-
валіди); особи, які отримали повну 
загальну середню освіту у 2007 році 
і раніше, за умови вступу на навчан-
ня без відриву від виробництва.
Для осіб, які не атестовані з укра-

їнської мови та літератури, при-
ймальна комісія університету (йо-
го структурного підрозділу) може 
встановлювати вступний екзамен 
з тієї мови, оцінки з якої виставлені 
в документі про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень вступника. 
Відповідальний секретар при-

ймальної комісії В. І. Карплюк  наго-
лосив, що ДНУ ім. О. Гончара про-
понує молодим людям найширший 
у регіоні перелік напрямів підготов-
ки – 65 напрямів; рейтинг універси-
тету як за оцінками міжнародних 
експертів, так і роботодавців ста-
більно високий.
Докладно Правила прийому до 

ДНУ ім. О. Гончара і чинні зміни до 
них можна переглянути на офіцій-
ному сайті ДНУ www.dnu.dp.ua у 
розділі «Абітурієнту».

(За інформацією на сайті ДНУ 
імені Олеся Гончара).

СТУДЕНТАМ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА 

НАВЧАННЯ  ЗА  КОРДОНОМ  –  ЦЕ  РЕАЛЬНО
НА  МІЖВУЗІВСЬКОМУ  КОНКУРСІ  ЧИТЦІВ 

«Я радію світу»  –  на таку життєстверджуючу тему кафедра перекладу і 
лінгвістичної підготовки студентів-іноземців організувала міжвузівський 
конкурс читців.

ПЕРШІ  МІСЦЯ  –  У  СТУДЕНТІВ  
ДНУ  ім.  О. ГОНЧАРА

Переможцями стали Чунь Лань за вірш Булата Окуджави «Молит-
ва» та Вань Шань Шань за вірш Роберта Рождественського «Відда-
ти тобі любов?». Обидві з підготовчого відділення. Серед студентів 
старших курсів перше місце зайняла Ань Ці, яка найкраще продекла-
мувала вірші Афанасія Фета «Я тобі нічого не  скажу…». Усі троє  з 
Китаю, навчаються в нашому університеті.
На конкурсі були представлені студенти-іноземці вищих навчальних 

закладів Дніпропетровська. Крім віршів, вони підготували також невели-
кі концертні номери.

О. КУМАР,
 ст. викладач кафедри перекладу

 і лінгвістичної підготовки студентів-іноземців.

http://www.dnu.dp.ua
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За десять років студентське 
самоврядування пройшло не-
простий, подеколи суперечли-
вий  шлях  формування і ста-
новлення, визначення основних 
напрямів, пріоритетів та форм 
діяльності. За підтримки рек-
торату, профкому, деканатів від-
повідні структури створені й 
функціонують на всіх факуль-
тетах і в гуртожитках, сприяючи 
розв’язанню численних питань 
студентського повсякдення, за-
хисту прав та інтересів молоді, 
зокрема, стосовно організації 
навчально-виховного процесу, 
умов навчання, побуту та відпо-
чинку, а відтак, розвитку громад-
ської ініціативи та активності 
студентів, особливо при прове-
денні різноманітних культурно-
розважальних заходів (тематич-
ні вечори, огляди-конкурси са-
модіяльної художньої творчості, 
дні першокурсників, факульте-
тів, гуртожитків), започаткуванні 
клубів та студій за інтересами. 
Міцно увійшли в практику рад 
студентів усіх рівнів такі систем-
ні форми роботи , як шефство 
над дитячими будинками та при-
тулками, участь у загальнонаці-
ональних програмах боротьби 
з ВІЛ/СНІДом, допомоги дітям з 
вадами зору тощо. 

На історичному факультеті, 
наприклад,  стало традиці-

єю проведення спільних нарад де-
кана, його заступників, завідувачів 
кафедр, голови профбюро та ради 
студентів, на яких обговорюються 
плани і механізми організації різ-
них заходів, заслуховуються звіти 
про роботу студентського активу 
в підрозділі та гуртожитку №2. За 
участю активу здійснено облашту-
вання іменних аудиторій визначних 
науковців-істориків, які працювали 
в різні часи на факультеті, академі-
ка Д. І. Яворницького і професора 
М. П. Ковальського, проведено ши-
року акцію щодо збереження май-
на, чистоти і порядку на факульте-
ті. Рада студентів – ініціатор і ор-
ганізатор випуску святкових газет, 
альманаху «Діалог», літературних 
вечорів, конкурсів поезії, інших 
культурно-просвітницьких заходів, 
що, звісно, сприяє посиленню гро-
мадської активності молоді як у на-
вчальній, так і в суспільно-корисній 
праці.
Пріоритетними напрямками ді-

яльності ради студентів факульте-
ту української й іноземної філології 
та мистецтвознавства є сприяння 

розвитку творчих здібностей сту-
дентської молоді, створення умов 
для її самореалізації. При постійній 
увазі й підтримці деканату, викла-
дачів рада проводить різноманітні 
творчі конкурси, свята, концерти, 
організовує театральні вистави, 
бере діяльну участь в організації 
літературних читань, присвячених 
творчості наших видатних вихо-
ванців, Героїв України Олеся Гон-
чара, Павла Загребельного та ін.
Цікаві, креативні підходи де-

монструє рада студентів соціаль-
но-гуманітарного факультету, під 
егідою якої створений і енергійно 
діє Центр ініціативної молоді, а в 
ньому низка клубів за інтересами 
– «Що? Де? Коли?», «Форум» та ін. 
Своєрідними родзинками ра-

ди студентів факультету біології, 
екології та медицини є екологічне 
виховання, пропаганда здорово-
го способу життя, благодійна ді-
яльність. Завдяки тісній співпраці 
з адміністрацією, Всеукраїнською 
екологічною лігою при раді активно 
працює сектор «Екоосвіти», дру-
жина охорони природи «Фенікс», 
клуби фітодизайну, «Колібрі», фо-
тоаматорів. Значний резонанс в 
місті мали організовані студента-
ми відкриті уроки, лекторії та інші 
просвітницькі заходи в середніх 
школах № 6, 49, 140, акції «Жива 
ялинка», «Збережемо первоцвіти», 
виставка студентських робіт з на-
родно-ужиткового мистецтва «Ми 
– діти твої, Україно!» тощо.
Все це свідчить про те, що де-

далі чіткіше викристалізовується і 
посилюється діалог студентства з 
адміністрацією в багатьох питан-
нях життєдіяльності університету, 
формуються і поволі утверджу-
ються засади партнерських вза-
ємин між ними. Одним із відчутних 
результатів спільних зусиль адмі-
ністрації та молодіжного активу 
останнього часу стало, зокрема, 
відродження в університеті сту-
дентського наукового товариства. 
Налагоджено регулярні зустрічі ке-
рівництва (ректор, проректори, го-
лова профкому, керівники служб) 
зі студентським активом для обго-
ворення й оперативного вирішення 
назрілих проблем.

Разом із тим широта, дина-
міка і, головне, ефектив-
ність такої взаємодії не 

відповідають повною мірою реалі-
ям сьогодення, зрослим вимогам 
і завданням реформування вищої 
школи. На відміну від передових 
ВНЗ (приміром, КНУ ім. Т. Г. Шев-

ченка, НТУУ «КПІ», ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна та ін.), тривалий час орга-
ни студентського самоврядування 
університету, головним чином че-
рез пасивність самої ради, взага-
лі функціонують без оновленого у 
світлі сучасної  нормативної бази 
і практики Положення, яке могло 
б стати каталізатором переосмис-
лення ними своєї місії, подальшої 
організаційної консолідації (осо-
бливо на рівні академічних груп, 
курсів, факультетів, гуртожитків), 
розширення сфери і поліпшення 
діяльності, зміцнення контактів з 
адміністрацією, насамперед у пи-
таннях забезпечення виконання 
студентами своїх першочергових 
обов’язків щодо якості навчання, 
дисципліни, організованості та по-
рядку, формування у них відпо-
відальності за глибоке освоєння 
обраного фаху, толерантності, ко-
мунікабельності, культури взаємин 
в колективі та побуті. Хіба ж не є 
предметом нашої спільної турботи, 
скажімо, той факт, що лише з по-
чатку поточного навчального року 
з університету за денною формою 
навчання відраховано 282 сту-
денти, в т.ч. 225 – за академічну 
неуспішність. Не відчувається ре-
альної, конструктивної взаємодії 
рад студентів з деканатами, кафе-
драми, кураторами в налагодженні 
практичної допомоги студентам і 
випускникам при працевлаштуван-
ні, у забезпеченні першого робо-
чого місця, у прищепленні молоді 
бережливого ставлення до майна, 
підтримання чистоти й естетичного 
вигляду в аудиторіях, на території 
навколо навчальних корпусів та 
гуртожитків, в університетському 
містечку, у створенні атмосфери 
нетерпимості до порушників право-
порядку і норм моралі, Правил вну-
трішнього розпорядку, положень 
Кодексу честі та гідності студента 
ДНУ, наказів і розпоряджень ректо-
ра, МОН України, чинного законо-
давства щодо зменшення прояву 
шкідливих звичок у молодіжному 
середовищі (тютюнокуріння, спо-
живання пива, алкогольних напо-
їв і т.п.), тобто до тих,  хто заважає 
повноцінно навчатись, працювати 
і відпочивати. При цьому замість 
дієвих спільних з адміністрацією 
кроків у цьому напрямку деякі ради 
студентів демонструють елемен-
ти непорозуміння, а то й відвертої, 
здебільшого штучної опозиційнос-
ті.

Натомість і в самих навчаль-
них підрозділах, принаймні 

частині з них, не сформувалося 
адекватне, сучасне ставлення до 
органів студентського самовряду-
вання як до реальних партнерів і 
суб’єктів організації статутної ді-
яльності університету, а не лише 
як об’єктів нашого впливу. Це за-
старілі підходи і від них необхідно 
якомога швидше звільнятися. По-
декуди мають місце факти ігнору-
вання запитів рад студентів щодо 
створення належних умов для сво-
єї діяльності (надання приміщень, 
меблів, оргтехніки, забезпечення 
телефонним зв’язком, постійним 
доступом до мережі Internet, від-
веденням місць для встановлення 
інформаційних стендів), при вирі-
шенні окремих питань поточного 
студентського життя (призначення 
стипендій, поселення в гуртожитки 
тощо). Не відпрацьована належ-
ним чином як на рівні факультетів, 
гуртожитків, так і університету сис-
тема морального й матеріального 
заохочення за участь в роботі сту-
дентського самоврядування.
Думаю, що ці та інші питання 

варто було б більш детально про-
аналізувати й обговорити безпосе-
редньо у навчальних підрозділах 
на засіданнях вчених рад та рад 
студентів.

І    насамкінець, колеги, ще  про 
одне. Слід зважати на те, що 

молоді люди, причетні до студент-
ського самоврядування сьогодні, в 
умовах соціально-економічної і по-
літичної нестабільності, низького 
рівня етичної і духовної культури 
суспільства, не мають, як правило, 
колишньої мотивації щодо участі у 
громадській роботі, обирають цей 
шлях найчастіше як ентузіасти, до-
бре знаючи, що це не приносить 
нині майже нічого, жодних життє-
вих пільг чи дивідендів. Проте вони 
свідомо йдуть на цю досить копітку, 
хоч і не зовсім вдячну роботу, праг-
нучи таким чином сформувати в 
собі організаторські якості, грома-
дянську позицію, відповідальність 
за доручену справу, тобто само-
реалізуватися як особистість. Тож 
давайте не на словах, а серйозно, 
по-діловому підтримаємо наш сту-
дентський актив у здійсненні його 
суперважливої, справді подвиж-
ницької місії. Просто треба більше 
довіряти молоді, ширше залучати 
її у різні корисні справи, дбати про 
неї, а коли виникає потреба допо-
могти, тоді, очевидно, й з’явиться 
те, до чого ми прагнемо, – взаємо-
розуміння, реальне партнерство.
Звичайно, з новим поколінням 

наших вихованців працювати не-
легко, з ним уже не можна розмов-
ляти окриком чи просто віддавати 
накази, які не підлягають обгово-
ренню та щонайменшому сумніву. 
З ним можна і потрібно вести по-
стійне спілкування лише в режимі 
діалогу, де у жодної із сторін немає 
права вважати, що вона володіє іс-
тиною в останній інстанції. Це дуже 
непросто, але іншого не дано: без 
конструктивної й плідної співпраці 
зі студентським самоврядуванням 
навряд чи нам вдасться у повному 
обсязі й максимально ефективно 
виконати весь спектр завдань, що 
постали сьогодні перед універси-
тетською спільнотою.

(З доповіді проректора з науково-
педагогічної роботи у сфері гумані-
тарної освіти та виховання молоді, 
проф. В. В. Іваненка на засіданні 
Вченої ради ДНУ ім. О. Гончара).

*   *   *
Учена рада спланувала заходи у 

зв’язку зі змінами та доповненнями 
у Законі України «Про освіту», які 
стосуються студентського само-
врядування.
З метою забезпечення постійно-

го зворотного зв’язку й оператив-
ного вирішення поточних проблем 
студентства Вчена рада ухвалила 
продовжити практику регулярних 
зустрічей керівного складу універ-
ситету та факультетів зі студент-
ським активом (не рідше двох разів 
на семестр) і рекомендувала раді 
студентів спільно з ректоратом 
і профкомом  організувати цикл 
«круглих столів» для щокварталь-
ного обговорення актуальних про-
блем студентського самовряду-
вання та молодіжного життя в уні-
верситеті.
Доручено керівникам навчаль-

них підрозділів, адміністрації сту-   
дентського містечка у тісній вза-
ємодії з радами студентів, проф-
спілковими бюро активізувати 
роз’яснювальну роботу щодо під-
вищення особистої відповідаль-
ності молоді за дотримання нор-
мативних положень Правил вну-
трішнього розпорядку, Кодексу 
честі та гідності студента ДНУ, 
цивілізованої лінії поведінки та 
вчинків під час навчального про-
цесу, у побуті (гуртожитках) й гро-
мадських місцях, не залишаючи 
без оперативного реагування й 
адекватної оцінки жодного фак-
ту негативних проявів (вживання 
пива та спиртних напоїв, нецен-
зурної лексики, тютюнокуріння 
тощо).

Доброю традицією на всіх заходах, що проводять  викладачі та студенти 

факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства , стали 

міні-вистави. На Шевченківських читаннях, присвячених 196-ій річниці від 

дня народження Тараса Григоровича, відбулася презентація вистави за 

мотивами його балади «Утоплена». Ролі виконують Альона РОСЛАВЦЕВА 

(гр. УУ-07-1), Даніїл ВОЙТЕНКО (гр. УУ-08-1) та Юлія КУПІЧ (гр. УУ-06-1).

 Зі звітом на VІІІ звітно-виборній конференції ви-
ступив  Олександр Долинчук – він був  головою   ради 
студентів більше двох з половиною року. За весь цей 
період Олександр і звітував . 
Він сказав, що студентське самоврядування є на всіх 

факультетах і в гуртожитках. Раді студентів вдалося   утри-
мати тенденцію стабільного, поступального розвитку та 
вдосконалення його роботи.
Разом із Палацом  студентів та профкомом, повідомив 

доповідач, рада організувала різні культурно-розважальні 
заходи: «Велика перерва» («День першокурсника універ-
ситету»), змагання КВК, «Містер університет-2008», «Міс 
університет-2009», Новорічний карнавал, концерт інстру-
ментальної музики на еколог ічну тематику, танцювальний 
та вокальний конкурси та ін.
Розвивали так звану клубну систему за інтересами, яка 

має на меті створення найсприятливішого середовища 
для  творчої самореалізації молоді. Дебатний клуб «Фаво-
рит» та клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», клуб 
«Дружина охорони природи «Фенікс», поетичні клуби, клу-
би інструментальної музики та ін. вже вийшли на універси-
тетський рівень, театр танцю «La vie» сьогодні є колекти-
вом Палацу студентів.
Набула систематичного характеру соціальна робота 

– поїздки до дитячих будинків , притулків, участь у програмі 
Міжнародного альянсу боротьби з ВІЛ/СНІДом та в загаль -
нонаціональній програмі «Від серця до серця», допомога 
дітям з вадами зору.
Створено студентське наукове товариство університету.
Рада студентів нашого університету, сказав О. Долин-

чук, першою серед інших вищих навчальних закладів за-
початкувала видання проспекту «Довідник студента» для 

ознайомлення першокурсників зі структурою університету, 
принципами впровадження  Болонського процесу і сту-
дентським самоврядуванням.
Для з’ясування  назрілих студентських проблем  юнаки і 

дівчата проводили соціологічне опитування.
За словами доповідача, три іноземні делегації пред-

ставників студентського самоврядування  Польщі, Німеч -
чини, Норвегії та Білорусі, які відвідали ДНУ імені Олеся 
Гончара з метою моніторингу розвитку органів студент-
ського самоврядування, високо оцінили наше студентське 
самоврядування .
Хоча і в нас є  проблеми. Одна з них, вважає О. Долинчук, 

– низька активність студентів, а ще – відсутність на деяких 
факультетах кімнат для ради студентів, ігнорування позиції 
студентів при вирішенні  важливих для них питань тощо.
Олександр підкреслив , що надзвичайно важливо і 

вкрай необхідно підтримувати студентське самоврядуван-
ня, звертати увагу на студентську думку.
В обговоренні доповіді виступили і дали задовільну 

оцінку роботі ради студенти. Заступник директора Палацу 
студентів Н. В. Пузирей підкреслила, що Палац студентів 
завжди відгукується на всі пропозиції молоді, не обмеж-
ує ї ї фантазію. Проректор, проф. В. В. Іваненко наголосив 
на необхідності півпраці студентського самоврядування з 
адміністрацією.
Головою ради студентів обрали Олега Таібова, студен-

та факультету міжнародної економіки, який  пообіцяв не 
тільки розважальні заходи, а й підтримку студентської на-
укової діяльності, допомогу випускникам у працевлашту-
ванні, рег іональну конференцію про студентське самовря-
дування, газету ради студентів та ін.

Я. СТЕПОВА.
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КОНСУЛЬТАЦІЯ 
ЮРИДИЧНОЇ 
КЛІНІКИ

Що треба зробити матері, 
щоб залишити у спадок своїй 
дочці приватний будинок?

Спадкування є переходом прав 
та обов’язків від фізичної особи, 
яка померла, до інших осіб. Від-
повідно до ст. 1217 Цивільного 
кодексу України видами спадку-
вання є спадкування за законом 
та заповітом. 
Відповідно до ст. 1261 Цивіль-

ного Кодексу України до першої 
черги спадкоємців за законом 
належать діти спадкодавця. Та-
ким чином, донька має право на 
спадщину за законом як спадко-
ємець першої черги. Згідно ст. ст. 
1269, 1270 Цивільного Кодексу 
України спадкоємець, у разі при-
йняття спадщини, має особисто 
подати до нотаріальної контори 
заяву про прийняття спадщини 
у строк 6 місяців з часу відкрит-
тя спадщини (день смерті особи 
або день, з якого вона оголошу-
ється померлою (ч. 2 ст. 1220 Ци-
вільного Кодексу України).
Згідно зі статтями 1234, 1235 

Цивільного Кодексу України ма-
ти має право скласти заповіт та 
призначити своїм спадкоємцем 
доньку за умов повної цивільної 
дієздатності спадкодавця (осо-
ба усвідомлює значення своїх 
дій та може керувати ними ст. 30 
Цивільного Кодексу України).
Після оформлення права на 

спадщину  (отримання св ідо-
цтва про право на спадщину) 
приватний будинок згідно зі ст. 
1299 має  бути зареєстрований 
у бюро технічної інвентаризації 
за місцезнаходженням будин-
ку (ст. 182 Цивільного Кодексу 
України).

Ю. ЧЕРКАВСЬКИЙ, 
студент 5-го курсу 

юридичного факультету.

ОТКАЗ
Вечер, чашка чая на столе.
Горячий чай и сладость.
Дует ветер, дождь идет,
Утомленность, слабость.
Осень. В квартире 

прохладно,
Были проблемы. 

Ну да ладно, ладно…
Завтра суббота, 

лежу на диване,
Слушаю музыку, отдыхаю. 
Это хорошо, это не опасно.
Все хорошо. Все прекрасно. 

Было бы!..

Вот только этот ветер 
и  луна,

И крик раздался почему-то.
Гляжу в окно, а там темно, 
И дело вовсе не в минутах.
Опять кричат и в дверь 

стучат.
Нет, кто вы? Что вы, 

не открою.
Я часто думаю, а зря. 
Недавно понял, что не стоит.
Не стоят мысли и рубля:
Они мешают спать порою.
Под дверью кто-то 

шибко воет,
Но знайте: дверь 

я не открою!
Г. ГОШКАДОР,

 студент гр. УУ-08-1.

*   *   *
Життя біжить, 

не думає про час.
Життя біжить – 

бере з собою нас.
Бере з собою всю красу

 і сили
І залишає лиш волосся

 сиве.
Ми ображаємося. Кричимо. 

Страждаєм.
Життя біжить. 

В кінці ми помираєм.
Костюм старий лишиться 

на землі,
А розум, мрії полетять 

до неба.

Хтось скаже: 
«Помирають і малі

І зрівнювати з усіма їх
 нам не треба».

*   *   *
Хто шукає, той знайде,
А хто знаходить – 

вмить втрачає.
Я шкодую лиш одне,
Повернуть ніщо не можна.
Взяв у руки – «вже моє»,
Відпустив – вважай, 

пропало,
Та життя у нас одне,
І того, вважай, не стало.

*   *   *
Люди – не зграя.
Люди – не злива.

Люди – не звірі,
Хоч схожість можлива.
Зграя –  кружляє,
Зграя – вбиває.
Злива – зростає,
Злива – минає.
Звірі – карають,
Звірі – не знають…
Але ми люди!
І так воно буде:
Будуть вбивати,
Будуть минати,
Будуть карати,
Через інших ступати,
Старих ображати,
В малих хліб відбирати,
Хворих добивати,
Щоб самим не вмирати…

*   *   *
Я не хочу бути звіром!
Я не хочу жити так!
Я займуся добрим ділом
І злечу, неначе птах.
Я забуду всі незгоди,
Я забуду гіркість слів
І зроблю свою погоду
З сонця, хмарок і дощів…
Але ж тяжко бути 

й птахом
В зграї воронів, орлів.
З ними я літаю з жахом,
Згадуючи журавлів…

Т. ВОРОЖКО, 
студентка гр.СФ-06-1.

ТВОРЧІСТЬ  НАШИХ  ЧИТАЧІВ

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ:

№071951, видану Дніпропетровсь-
ким національним університетом на 
ім’я Агалакова Романа Сергійовича;
заг ублену  зал і кову  к нижку 

№050025, видану Дніпропетровсь-
ким національним університетом 
на ім’я Білана Олега Васильовича;
заг ублену  зал і кову  к нижку 

№0 6154 9, видану Дніпропетров-
ським національним університетом 
на ім’я Безуглої Тетяни Ігорівни;
загублений студентський квиток 

НР №07317086, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я  
Железняка Юрія Леонідовича;
загублений студентський квиток  

НР №0595525, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-

тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Павлової Ірини Вадимівни;

 загублений студентський квиток  
НР №05985432, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Сергієнко Анни Олександрівни; 
загублений студентський квиток  

НР №05070703,  виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом  на ім’я Новицької Ії В’ячес-
лавівни;
загублений студентський квиток 

НР №06784020, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Нікуліної Євгенії Андріївни; 
загублений студентський квиток 

НР №06783987, виданий Дніпропе-

тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Войтенко Олени Олександрівни;
загублений студентський квиток 

НР №05063725,  виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я  
Кокарієвої Вероніки Олександрівни;
загублений студентський квиток 

НР №05070852, виданий Дніпро-
петровським національним уні-
верситетом на ім’я Кравченко Юлії 
Анатоліївни;
загублений студентський квиток 

НР №05914666, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Литвин Тетяни Вікторівни;
загублений студентський квиток  

НР №06784234, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Морозової Катерини Геннадіївни;

 загублений студентський квиток 
НР №06784218, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Діденко Олесі Євгенівни; 
заг ублену  зал і кову  к нижку 

№084516, видану Дніпропетров-
ським національним університетом 
імені Олеся Гончара  на ім’я Корі-
новської Анастасії Павлівни;

 заг ублену  зал і кову  к нижку 
№084676, видану Дніпропетров-
ським національним університетом 
імені Олеся Гончара  на ім’я Новака 
Олега В’ячеславовича.

бову вахту, Кузьма не раз прояв-
ляв справжній героїзм і відвагу, за-
хищаючи корпус від «хуліганів», а 
будматеріали, під час ремонту, від 
злодіїв. Піднімав такий гавкіт, що 
охорона відразу реагувала на си-
туацію і виправляла її. Чужим со-
бакам розгулювати на території не 
дозволяє, влаштовує бійку до кро-
ві, хоч і сам постраждає.
Він став загальним улюбленцем, 

талісманом, символом першого 
корпусу, прийнятим у штат універ-
ситету за вірну службу. А вже як 
люблять його студенти, викладачі і 
співробітники! Його вичісують, до-
помагають позбавитися від бліх, 
витягують колючки з лап. Його 
люблять навіть мешканці приле-
глих будинків. Проходячи мимо, 
пригощають сарделями, сиром, 
котлетами, курячим м’ясом. Просто 

СИМВОЛ  ПЕРШОГО  КОРПУСУ

˜´˛—˝ßˆÀ ˚Ó˙ßБільше десяти років тому, хо-
лодної і сніжної зими,  до 1-го 
корпусу університету прибило-
ся щенятко. Темношерстне, лах-
мате, стрибало на трьох лапах: 
його збила машина. Кожного ве-
чора песик стояв перед скляни-
ми дверима, притискуючи, грі-
ючи, то ту, то іншу лапку, шкріб 
по склу, ніби просив: «Пустіть 
погрітися!» Не впустити було не-
можливо!
Сторожі пожаліли нещасного, 

почали підгодовувати і, тайком 
від комендантів, забирати в при-
міщення на ніч. Так тривало, доки 
коменданти не виявили сліди пе-
ребування собачати в корпусі і не 
покарали його. Тоді охоронникам 
теж дісталося.
Але як не старалися коменданти 

вижити лахматого звіра з універси-
тетської території, їм це не вдало-
ся. Песик залишився на студент-
сько-викладацьких харчах. Став ве-
 ли  ким, сильним і – розумним! Бага-
то різних імен присвоювали йому, 
але зупинилися на Кузьмі, ласкаво 
– Кузя. 
Зараз він справжній сторожовий 

пес, господар «двору», відважний і 
сміливий! Віддано і вірно служить 
1-ому корпусу університету, віддя-
чуючи за те, що його врятували і 
дали притулок.
Уночі обов’язково біжить попе-

реду з охоронниками, коли вони 
обходять корпус. Несучи цілодо-

хліб і млинці він уже й їсти не буде, 
загрібає «на потім». А який соло-
дій ! Цукерки їсть, цукор їсть, торт 
їсть, печиво, пряники й ін. Прине-
сли йому півлітрову банку вишне-
вого варення – з’їв!  

– Дуже не розгодовуйте Кузь-
му, а то він і гавкати перестане, –
сказав якось нам ректор універси-
тету Микола Вікторович. А потім 
додав: «Правда, я й сам його іноді 
підгодовую».
А вдячний пес надзвичайно лю-

бить своїх рятівників. Є в нього і 
улюбленці. Він їх пізнає по голосу, 
по кроках, по запаху. А як радісно 
він їх зустрічає! Побачивши зда-
лека, стрімголов біжить назустріч! 
Стрибає на груди, лащиться,  ли-
же, падає на спину, щоб почесали! 
Ну просто вже не знає, як висло-
вити свою любов!
У Кузі є своя будка, посуд для їжі 

і води, постіль… Але він і в сніг, і в 
вітер, і в дощ, цілу добу вважає за 
потрібне перебувати перед кор-
пусом, під вікном кабінету чер-
гового по університету, подаючи 
сигнали про всілякі порушення по-
рядку гавкотом і гарчанням. За це 
співробітники принесли йому в ку-
точок тепленьку підстилку. Вночі 
вкривають його пледом, а він, ро-
зуміючи, що перебуває на службі, 
вискакує й пильнує, несе вахту з 
охоронною службою першого кор-
пусу університету.

 Н. ЧОРНОДУБ.

Біля вікна чергового по університету

Утретє у Дніпропетровському національ-
ному університеті імені Олеся Гончара відбу-
лася відкрита першість із спортивного орієн-
тування у спортивному комплексі.
Абсолютним чемпіоном стала Анастасія Ка-

ліновська (фізико-технічний факультет), друга 
- Тетяна Ткач (факультет фізики, електроніки і 
комп’ютерних систем), третя - Маргарита Прота-

сова (геолого-географічний факультет).
Серед чоловіків: Дмитро Косіцин - перше 

місце, Віктор Кравчук - друге (обидва юнаки з 
мехмату), Михайло Биченко (факультет фізики, 
електроніки і комп’ютерних систем) - третє.
У командному заліку - на першому місці  

фізтех, на другому -  факультет фізики, елек-
троніки та комп’ютерних систем, на третьому 

-  геолого-географічний.
Серед юних спортсменів кращими визнано 

хлопців і дівчат Дніпропетровських середніх 
шкіл №112, №4, №74.
Чемпіонів у різних вікових групах нагородже-

но Дипломами і медалями.
В. ЗАЄРКО, 

головний суддя змагань.

У  ВІДКРИТІЙ  ПЕРШОСТІ  ЗІ  СПОРТИВНОГО  ОРІЄНТУВАННЯ

АБСОЛЮТНИЙ  ЧЕМПІОН  –  АНАСТАСІЯ  КАЛІНОВСЬКА

загублений студентський квиток 
НР №05063356,  виданий Дніпро-
петровським національним універ-
ситетом на ім’я Смольнякової Ірини 
Олександрівни;
заг ублену  зал і кову  книжку 

№071887, видану Дніпропетров-
ським національним університе-
том на ім’я Лукашової Анастасії 
Володимирівни;
заг ублену  зал і кову  книжку 

№071895, видану Дніпропетровсь-
ким національним університетом на 
ім’я Шипки Антона Анатолійовича;
заг ублену  зал і кову  книжку 

http://www.dnu.dp.ua

