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Учена рада Національного 
аерокосмічного університету 
імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інсти-
тут» вирішила за особистий 
внесок у розвиток співпраці 
між нашими університетами 
та за високий професійний 
рівень науковця і педагога 
присвоїти звання почесного 
професора ректору ДНУ ім. 
О. Гончара  М. В. Полякову. На 
урочистостях, присвячених 
80-річчю свого навчального 
закладу, харків’яни вручили 
Миколі Вікторовичу атестат 
за №П-018.
В інтерв’ю інформаційно-

аналітичному агентству рек-
тор, проф. М. В. Поляков ска-
зав, що між двома університе-
тами діють традиційні зв’язки.  
Маємо подібні напрямки під-
готовки фахівців. Разом щоро-
ку за підтримки Національного 
центру аерокосмічної освіти 
молоді України проводимо на-
уково-практичну конференцію 
«Людина і космос». 
Разом беремо участь і у спіль-

ному ТЕМПУС-проекті, присвя-
ченому модернізації та роз витку 
аерокосмічної освіти в універ-
ситетах Казахстану, Росії та 
України. Ректор В. С. Кривцов 
очолює навчально-методичну  
комісію Міністерства освіти та 

ТЕЛЕТАЙП  НОВИН
РЕКТОР  М.  В.  ПОЛЯКОВ  -  ПОЧЕСНИЙ  ПРОФЕСОР  НАУ  ім.  М.  Є. ЖУКОВСЬКОГО  «ХАІ» РЕЙТИНГ:  

ДЕ  ЗДОБУТИ  ОСВІТУ,  
ЩОБ  МАТИ  ВИСОКУ  

ЗАРПЛАТУ

ДНУ  
ім.  О.  ГОНЧАРА  

–  НА  7-ому  
МІСЦІ

Київський міжнародний ін-
ститут соціології на замов-
лення відомої фінансово-
промислової компанії «Сис-
тем Кепітал Менеджмент» 
опитав керівників і співробіт-
ників підрозділів 32 провід-
них компаній України, щоб 
з’ясувати, випускників яких 
вищих навчальних закладів 
вони найбільш охоче беруть 
на роботу.
Тижневик «Кореспондент» 

надрукував рейтинг: ДНУ 
імені Олеся Гончара – на сьо-
мому місці.

(За інформацією на сайті 
ДНУ ім. О. Гончара). 

Ректор, проф. М. В. По-
ляков став одним із чоти-
рьох лауреатів премії «Елі-
та Придніпров’я-2010». По-
чесний знак і диплом йому 
вручили за  вагомий вне-

сок у розвиток регіону.
HR-агентство «Gold Star», 

яке поставило собі за мету 
виявити найкращих політи-
ків, громадських діячів та ке-
рівників підприємств регіону, 

обирало переможців у трьох 
основних напрямках: комер-
ційна, соціальна сфера і дер-
жавний сектор.

(За інформацією на сайті 
ДНУ ім. О. Гончара).

ЗА  ОСОБИСТИЙ  ВНЕСОК
І  ПРОФЕСІ ЙНИЙ  РІВЕНЬ

РЕКТОР,  ПРОФ.  М.  В.  ПОЛЯКОВ  –  ЛАУРЕАТ  ПРЕМІЇ  «ЕЛІТА  ПРИДНІПРОВ’Я-2010»

ВРУЧИЛИ  ЗНАК  І  ДИПЛОМ

НА  
МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ  

НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОМУ  

СЕМІНАРІ
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У роботі семінару «Акту-
альні проблеми вивчення 
і викладання східних мов 
і літератур» взяли участь 
більше п’ятдесяти пред-
ставників  вищих навчаль-
них закладів України та Ні-
меччини, США, Японії. 
Семінар узагальнив досвід 

розвитку освіти в галузі схо-
дознавства, заклав основу 
обміну знаннями і досвідом 
у майбутньому, показав ак-
туальність розробки іннова-
ційних компетенцій у вивчен-
ні та викладанні східних мов 
і літератур, дав можливість 
для створення нових спіль-
них наукових проектів.

(За інформацією на сайті 
ДНУ ім. О. Гончара).

НА  КАФЕДРІ  РОМАНСЬКОЇ  ФІЛОЛОГІЇ

ГОСТІ З  ЖОВТИХ  ВОД
І  ФАЛЬЦБУРГА

Кафедра романської філології приймала вчителів і 
учнів Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі 
Українки та коледжу Еркман Шатріан (м. Фальцбург).
Прийом проводився в рамках профорієнтаційної роботи 

та розвитку освітянських зв’язків кафедри з Францією.
Студенти французького відділення привітали гостей іно-

земними мовами, які вони вивчають: французькою, англій-
ською, італійською, німецькою, іспанською та португаль-
ською. Потім у слайдах показали історію України, її пам’ятки, 
культурні традиції, ознайомили з історією міста та Дніпропе-
тровського національного університету імені Олеся Гончара, 
з сучасним університетом (кількість факультетів, особливос-
ті навчального процесу, заходи, що проводяться).
Після офіційної частини четвертокурсники, переможці 

VI театрального фестивалю студентських франкомовних 
театрів у Дніпропетровську, показали фрагмент із п’єси 
Метерлінка «Синій птах».
У неформальній обстановці студенти поспілкувалися з 

носіями французької мови, поговорили про життя молоді, 
освіту, культуру України і Франції. Усі сфотографувалися, 
обмінялися адресами та телефонами, а іноземні гості за-
просили нас до себе в чарівну Францію.

І. ГОРБАЧОВА,
студентка гр. УФ-09.

Цього разу у фестивалі взяли 
участь близько п’ятдесяти капел та 
ансамблів бандуристів. І присвячу-
вався він заслуженому працівнику 
культури України, випускниці Київ-
ської консерваторії і нашого універ-

ситету Л. С. Воріній. Лідія Степанів-
на – почесний президент фестива-
лю. Скільки бандуристів підготува-
ла вона для України і Росії за більш 
ніж 50 років трудового стажу!
Професійне журі вибирало найкра-

НА  БАТЬКІВЩИНІ  ГОНЧАРОВОГО  ДИТИНСТВА
Викладачі та студенти ДНУ ім. О. Гончара на Трійцю 

взяли участь у традиційному святі вшанування пам’я-
ті видатного українського письменника, громадського 
діяча, Героя Соціалістичної Праці, Героя України, ака-
деміка О. Т. Гончара.

науки України з аерокосміч-
ної техніки, а зав. кафедри 
Є. О. Джур та декан О. М. Пе-
тренко з Дніпропетровська 
– члени цієї комісії. 

НА ЗНІМКУ, взятому із 
сайту ДНУ ім . О. Гонча-
ра , – ректор, проф. М. В. 
ПОЛЯКОВ під час  вру-
чення відзнаки .

Наші представники роз-
повіли про щорічні Гонча-
рівські читання в іменній 
аудиторії, наукові конфе-
ренції, покладання квітів до 
погруддя на фасаді корпу-
су №2 університету у день 
народження письменника,  
випущені у світ книжку про 
життєвий і творчий шлях 
«Сторінки історії: Олесь 
Гончар» і фільм «У всяко-
го своя доля і свій шлях 
широкий» та ін. Професор 

А . М . Поповський  поді -
лився спогадами про зу-
стрічі з Олесем Теренті-
йовичем.
Свято – художня програ-

ма з українських пісень та 
тематичних поезій – відбу-
лося, як завжди, біля літе-
ратурно-меморіального му-
зею-садиби на Полтавщині, 
де минули дитячі й юнацькі 
роки письменника.

(За інформацією на сайті 
ДНУ ім. О. Гончара).

Завершено перший етап розгляду робіт, 
поданих на здобуття Державних премій 
України в галузі науки і техніки 2010 року. 
На засіданні пленуму Комітету з Держав-
них премій України в галузі науки і техні-
ки за результатами таємного голосування 
до участі у конкурсі 2010 року допущено 
40 робіт та 5 підручників.
Серед кандидатів – висунутий Дніпропетров-

ським національним університетом ім. О. Гон-
чара комплекс підручників «Виробництво, ви-
пробування та експлуатація ракетно-космічної 
техніки» у шести книгах авторського колективу 
у складі Полякова М.В., Джура Є.О., Шептуна 
Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Джур О.Є., Ніко-
ленка Є.Ю., Хуторного В.В., Кулика О.В.

У підручниках «Герметичність в ракетно-кос-
мічній техніці», «Твердопаливні ракетні двигуни. 
Матеріали і технології», «Розвиток ракетно-кос-
мічної техніки в Україні», «Полімерні компози-
ційні матеріали в ракетно-космічній техніці», 
«Технологія виробництва ракетно-космічних 
літальних апаратів», «Ракети-носії і космічні 
ступені ракет як об’єкти керування», поєдна-
них у комплекс та представлених на здобуття 
Державної премії України в галузі науки і техні-
ки 2010 року, сконцентровані науково-технічні 
та педагогічні знання, отримані авторським ко-
лективом на підставі особистого промислового 
і освітянського досвіду, як в сфері створення 
найсучасніших конструкцій ракетно-космічних 
літальних апаратів, новітніх конструкційних ма-

теріалів, сучасних методів випробувань і конт-
ролю, так і в сфері організації процесу підготов-
ки фахівців, запровадження новітніх форм і ме-
тодів навчання, створення високоефективних 
форм взаємодії в системі вищий навчальний 
заклад – підприємство.
Розпочалося громадське обговорення ро-

біт, допущених до участі у конкурсі на здо-
буття Державних премій України в галузі на-
уки і техніки.
Комітет з Державних премій України в га-

лузі науки і техніки та колектив авторів ви-
щезазначеного комплексу підручників звер-
таються до наукових та науково-технічних 
організацій, наукових установ, підприємств, 
вищих навчальних закладів, учених та спеці-

алістів, широкої громадськості з проханням 
узяти участь в обговоренні робіт.
Відгуки та зауваження, а також матеріали 

громадського обговорення робіт і їх автор-
ських колективів просимо надсилати до 15 
вересня 2010 року за адресою: 03680, м. Ки-
їв-150, вул. Горького,51, Комітет з Державних 
премій України в галузі науки і техніки.
Ваші коментарі можна залишити на відпо-

відних сторінках веб-сайту Комітету: http://
www.kdpu-nt.gov.ua.

Інформаційно-аналітичне агентство 
Дніпропетровського національного 

університету.
(Інформація розміщена на сайті 

ДНУ імені Олеся Гончара). 
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НА  Х  МІЖНАРОДНОМУ  ФЕСТИВАЛІ  «ДЗВЕНИ,  БАНДУРО!» щий дитячий та дорослий колектив, 
найкращий колектив вищого навчаль-
ного закладу І-ІV рівнів акредитації.
Володарем Гран-прі став народний 

ансамбль бандуристів «Чарівниці» 
Дніпропетровської консерваторії. 
Палац культури студентів ДНУ та 

«Чарівниці» (тодішній керівник Л. С. 
Воріна) чотирнадцять років тому за-
початкували фестиваль. Ініціативу 
підтримали управління культури та 

туризму облдержадміністрації, куль-
тури і мистецтв міськвиконкому, ба-
гато інших організацій. Тепер фести-
валь є не тільки значною подією на 
Дніпропетровщині та найвагомішою 
подією для всіх бандуристів України, 
він не лише підсумовує досягнення 
цього виду мистецтва, а й окреслює 
його ідейно-естетичну перспективу.

(За інформацією  на сайті 
ДНУ ім. О. Гончара).
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УЧАСТЬ  
У  ЗЕЛЕНОМУ  СВЯТІ

http://www.kdpu-nt.gov.ua


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ2 стор. 10 серпня 2010 року

науково го співробітни ка НДЛ 
математичних методів механіки де-
формівного твердого тіла кафедри 
обчислювальної механіки і міцності 
конструкцій механіко-математично-
го факультету (д /б теми 1-186-09) 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(вища освіта за фахом «меха-
ніка» (магістратура, аспірантура), 
досвід науково-дослідної роботи 
у галузі комп ’ютерної механіки не 
менше 3 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс приймають -

ся протягом 2 тижнів з дня опублі-
кування оголошення в газеті); 

завідувача  кафедри двигунобу-
дування – 1 штатна одиниця  (повна 
ставка)

(наявність ступеня доктора тех-
нічних наук (кандидата технічних 
наук), вченого звання  професора 
(доцента), стаж роботи не менше 10 
років, робота в проектно-конструк-
торських підприємствах ракетної 
галузі, наявність навчально-мето-
дичних посібників, вільне володіння 
державною мовою України),

завідувача  кафедри алгебри та 
геометрії – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність  наукового ступеня 
доктора фізико-математичних наук 
за спеціальністю алгебра і теорія 
чисел або геометрія і топологія, 
вченого звання доцента або про-
фесора, стаж науково-педагог ічної 
роботи у вищих навчальних закла-
дах IV рівня  акредитації не менше 
10 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),

доцента  кафедри фізики твердо-

го тіла та оптоелектроніки – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність ступеня  кандидата 
фізико-математичних наук, стаж 
науково -педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-IV рівня акредитації не менше 7 
років, вільне володіння  державною 
мовою України),

доцента кафедри електронних 
засобів телекомунікацій – 1 штатна 
одиниця (0,5 ставки)

(наявність ступеня  кандидата 
технічних наук в галузі антени та 
пристрої мікрохвильової техніки, 

стаж науково -педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації не мен-
ше 5 років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

 доцента кафедри адміністратив-
ного і кримінального права – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність ступеня кандидата на-
ук з державного управління, досвід 
науково -педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-IV рівнів  акредитації не менше 5 
років, вільне володіння  державною 
мовою України),

доцента кафедри української іс-

торії та етнополітики – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата історичних наук, наяв-
ність наукових публікацій у фахових 
виданнях, досвід науково-педаго-
гічної роботи у галузі у ВНЗ ІІІ-IV 
рівнів акредитації не менше 4 років, 
вільне володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:

Біля навчального корпусу університету 
зустрілися випускники біологічного факуль-
тету. На звороті фото написано: «И нежный 
взгляд, и чистое чело, как это было все дав-
но, и как же годы быстро пролетели…»
Ми вступили на  біофак за покликанням і 

одержали там не тільки знання, а й приклад 
високої громадянської позиції,  відданості 
своїй справі, порядності. 
Нас навчали професори О. Л. Бельгард, 

Г. Б. Мельников, Л. В. Рейнгард, П. Є. Моц-
ний, В. В. Стаховський, О. Д. Рева; доценти 

М. Ю. Писарева (наш декан), О. М. Балкова, 
М. О. Альбицька, С. М. Бровко, Т. М. Забудь-
ко-Рейнгард, М. О. Сідельник та ін. 
Ми, всі 53 випускники, одержали дипло-

ми вчителів біології і хімії середньої школи, 
восьмеро - дипломи з відзнакою. Одинадця-
теро згодом захистили дисертації на вчений 
ступінь кандидата біологічних наук. Кожен 
обрав свій життєвий шлях, але половина 
курсу викладала біологію й хімію. 

Л. БРЕСЛАВЕЦЬ (СОКОЛОВА),
випускниця біологічного факультету.

Біля корпусу Дніпропетровського 
державного університету зібралися фі-
зики . 
Молоді, красиві, енергійні, 25 чоловік  

уже мають ступінь кандидата фізико-мате-
матичних або технічних наук. Викладають 
фізику в рідному університеті, транспорт-
ному, гірничому, медичному інститутах, 
працюють в обчислювальних центрах, в 
Академмістечку м. Красноярська. Надія 
Ратаєва (Тульнова) – начальник спек-
тральної лабораторії на Магнітогорському 

металургійному комбінаті, Неля Ковбаса 
(Блажко) – начальник лабораторії ДМЗ. 
Великі плани у наших однокурсників на 

майбутнє. Зокрема Олена Дуднік, Володи-
мир Россіхін, Олександр Левченко, Григо-
рій Сурдутович пишуть докторські дисер-
тації.
Університет дав нам хороші базові зна-

ння, за що йому велике спасибі. 
О. ТОЛЧИНСЬКА (ЦЕЛУЙКО),

випускниця фізико-математичного 
факультету.

ДО  50-річчя  ВИПУСКУ

НА  ЦИХ  ЗНІМКАХ  1980  РІК.

Функціонування вищого на-
вчального закладу не можли-
ве без визначення стратегіч -
них завдань та орієнтирів. Та-
ким стратегічним орієнтиром 
для нашого університету мало 
б стати отримання статусу до-
слідницького. 
Найвагомішими ознаками до-

слідницького й водночас націо-
нального університету є високий 
рівень його самостійності, спро-
можність генерувати нові знання 
та наукові результати, наявність 
інфраструктури, що забезпечує 
ефективний трансфер освітніх та 
наукових технологій, інтеграцію у 
світовий освітньо-науковий про-
стір, здатність формувати еліту 
суспільства. 
Про заходи, які необхідно для 

цього здійснити.
Перш за все. Є вкрай важливим 

упровадження ефективного меха-
нізму планування в бюджеті уні-
верситету показників фінансового 
й матеріально-технічного забезпе-
чення навчального процесу та на-
уково-дослідної роботи, які б чітко 
фіксувалися і не змінювалися не-
залежно від об’єктивних чи суб’єк-
тивних чинників. Щоб виконання 
запланованого за тим чи іншим на-
прямом діяльності було регламен-
товане лише графіками виконання 
завдань та робіт.
По-друге. Нам необхідно при-

йняти до практичного виконання 
тезу про незворотність шляху на-
ціональної освіти в європейський 
освітній простір, про остаточний 
та достатньо близький у часі пе-
рехід до трьохступеневої системи 
вищої освіти: бакалавр – магістр 

– доктор філософії. І вже зараз 
необхідно розпочинати, як це ви-
магається від дослідницького уні-
верситету, підготовку магістрів і 
докторів філософії, науково-пе-
дагогічних та наукових працівни-
ків на основі власних наукових 
досліджень, інтеграції наукової 
діяльності з навчальним проце-
сом. 
Уже зараз треба думати над 

структурними змінами в організа-
ції навчального процесу, зокрема, 
наприклад, про перехід до таких 
інституційних форм, як навчаль-
но-наукові інститути з деканата-
ми за рівнями вищої освіти, які б 
чітко розділили організацію на-
вчальної та методичної роботи з 
підготовки фахівців освітньо-ква-
ліфікаційних рівнів бакалавр та 
магістр і забезпечили відповідне 
поєднання наукової діяльності з 
навчальним процесом при підго-
товці магістрів та фахівців освіт-
ньо-наукового рівня доктор філо-
софії. Це б дозволило університе-
ту здійснювати нарощування та 
ефективне використання кадро-
вого наукового, науково-педаго-
гічного та науково-технічного по-
тенціалу, як це вимагається від 
дослідницького університету.
На шляху до цього статусу нам 

необхідно розробити і впровади-
ти в навчальний процес створені 
за результатами наукових дослі-
джень новітні інтегровані техноло-
гії, методики, технічні засоби на-
вчання, що неможливо без інтегра-
ції освіти з наукою і виробництвом, 
без  створення навчально-науко-
во-виробничих об’єднань, базових 
кафедр, їх підрозділів в інститутах 

НАН України та державних галу-
зевих академіях, в інших наукових 
установах.
По-третє. Вже давно назріває 

необхідність перегляду статусу на-
ших наукових та науково-дослідних 
підрозділів, проведення ретель-
ного аналізу їх кадрового, матері-
ально-технічного забезпечення та 
ефективності функціонування в 
структурі університету. Не може в 
структурі дослідницького універси-
тету функціонувати наукова лабо-
раторія чи інститут зі штатом у де-
кілька наукових співробітників, які 
не забезпечені ні фінансуванням, 
ні технікою, ні обладнанням. 
Зараз університету необхідно 

будувати свою наукову та науково-
дослідницьку діяльність, не тільки 
спираючись на власний кадровий 
та науково-технічний потенціал, а 
відповідно до пріоритетних напря-
мів наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності, завдань 
державних програм і державних за-
мовлень, контрактів з вітчизняними 
та закордонними компаніями, буду-
вати систему наукової комунікації 
та кооперації з інститутами НАН 
України та державних галузевих 
академій наук, створювати спільні 
центри колективного користуван-
ня наукоємним обладнанням, між-
відомчі галузеві науково-дослідні 
лабораторії та інститути, науково-
координаційні центри тощо.
По-четверте. Потребує ретель-

ного аналізу ефективність вико-
нання укладених університетом 
міжнародних договорів, їх напо-
внення конкретною роботою що-
до участі університету у виконанні 
міжурядових угод на основі ство-

рення спільних наукових центрів, 
інститутів, інших об’єднань та про-
ведення міжнародних заходів за рі-
шенням Міністерства освіти і науки 
та Уряду України, щодо співпраці з 
міжнародними організаціями, ви-
сокотехнологічними компаніями та 
фірмами, щодо створення спіль-
них науково-освітніх структурних 
підрозділів (факультетів, кафедр, 
лабораторій), реалізації програм 
подвійних дипломів.
По-п’яте. Нам необхідне чітке 

усвідомлення свого місця на ринку 
освітніх та наукових послуг. Універ-
ситет повинен чітко знати та вміти 
прогнозувати, де і який вид послуг 
він має право та може продати. Ми 
не тільки повинні, а й вимушені шу-
кати нові джерела позабюджетних 
коштів для фінансування інновацій 
в освітній діяльності та наукових 
досліджень. 
У своїй структурі університет по-

винен мати орган, який не тільки 
давав би виважені конкретні про-
позиції щодо можливостей надхо-
дження коштів за ті чи інші види ро-
біт та послуг, а й ніс би відповідаль-
ність за наслідки їх реалізації.
По-шосте. Компоненти інтегро-

ваного корпоративного інформа-
ційного середовища університету 
за окремими напрямами його ді-
яльності нам ще треба тільки впро-
ваджувати або тільки створювати: 
і систему електронного каталогу 
наукової бібліотеки, і систему до-
кументообігу університету, і кон-
тингент навчальних та методичних 
матеріалів для самостійної роботи 
студентів та системи їх дистанцій-
ного навчання, і сервіси інформа-
ційного забезпечення науково-до-

ЩОДО  СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ  ДНУ  ім.  О. ГОНЧАРА  НА  2010-2015  рр.

НАША МЕТА – УНІВЕРСИТЕТ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ
слідної роботи тощо. 

 На шляху до статусу дослідниць-
кого університету треба ставити 
перед собою саме ті завдання, що 
ставляться перед дослідницьким 
університетом, – «широко залучати 
студентів до роботи у складі науко-
вих колективів з розробки та впрова-
дження складних наукоємних науко-
во-технічних систем як необхідної 
складової навчального процесу». 
Чому фахівці університету з сис-

тем управління, інформаційних 
технологій та програмування не 
формулюють для студентів реаль-
ні, важливі саме для університету 
тематики їх науково-дослідних ро-
біт, чому не створюються творчі 
колективи студентів для виконання 
комплексних дипломних робіт та 
проектів з розробки конкретного, 
необхідного для нас же самих про-
грамного продукту чи інформацій-
ної системи? Й чи є в університеті 
структура, яка спроможна визначи-
ти ступінь необхідності та першо-
черговості розробки таких продук-
тів та систем, впровадити їх у прак-
тику діяльності університету?

Викладені думки потребують 
осмислення та відповідей, що ста-
ли б основою для розробки стра-
тегічної програми, а на її основі 
– стратегічного (перспективного) 
плану розвитку університету на 
найближчий та наступні роки, який 
дозволив би досягти поставленої 
мети – отримати статус дослід-
ницького.

 
(З кн. М. В. Полякова, 

ректора  Дніпропетровського 
національного університету імені 

Олеся Гончара «Деякі підсумки 
роботи (1999-2009 рр.) 

і завдання на майбутнє». – 
Дніпропетровськ, 2010).
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Якщо хтось із ваших близьких 
вважає пиво корисним напоєм, 
спробуйте намалювати йому 
реальну картину наслідків його 
вживання і розкажіть, що пиво 
– це ще й алкоголізм, великий 
живіт, хвора печінка, проблема 
із серцем і статева слабкість.

1. Перший потерпілий – шлу-
нок. Пиво, звичайно, слабоалко-
гольний напій, але все ж не газо-
вана вода, а отже, деяка кількість 
етилового спирту в ньому є. Мало 
того, у деяких сортах вміст алкого-
лю досягає 10-14%, тобто пляшка 
пива може прирівнюватися до 50-
100 грамів горілки. Щоденне на-
повнення стравоходу, шлунка й 
кишечника алкогольною рідиною з 
елементами бродіння не може не 
вплинути на їхній стан. Пиво ду-
же агресивно подразнює й отруює 
слизову. Окрім цього, у разі регу-
лярного його прийому залози, що 
розташовані у стінках шлунка і ви-
робляють шлунковий сік, спочатку 
виділяють багато слизу, а потім 
атрофуються. Травлення стає не-
повноцінним, їжа застоюється або 
неперетравленою надходить у 
кишківник. Результат – проблеми 
з випорожненням і гастрит. До ре-
чі, хронічний алкогольний гастрит 
супроводжується скаргами на за-

гальну слабкість, пригнічений на-
стрій, зниження працездатності, 
металевий присмак і гіркоту в роті, 
болі в животі, відчуття важкості.

2. Удар по печінці. Алкоголь є 
головним ворогом печінки, голо-
вна функція якої – очищення ор-
ганізму. Якщо змусити цей орган 
боротися лише з пивом, можна по-
рушити його антитоксичну функ-
цію. І тоді печінка вже не слугува-
тиме надійним бар’єром для інших 
сильнодіючих і отруйних речовин. 
Зловживання хмільним напоєм 
може розвинути запальні процеси 
і навіть призвести до гепатиту. До 
того ж, хронічний пивний гепатит 
може протікати у прихованій фор-
мі, без яскраво виражених симп-
томів. Від регулярного вживання 
пива страждає також підшлункова 
залоза: напій пригнічує виділення 
ферментів, тож порушується при-
родний процес розщеплення по-
живних речовин.

3. … і по нирках. Головне за-
вдання нирок – підтримання вну-
трішньої рівноваги організму. Вони 
беруть участь у регуляції водно-
електролітного балансу і кислотно-
го складу організму. Пиво порушує 
ці природні процеси, тому нирки 
змушені працювати з потрійним на-
вантаженням. Хто хоча б раз пив 

хмільний напій, знає, як швидко піс-
ля цього виникає бажання збігати 
в туалет. По-науковому це назива-
ється поліурією – посиленим сечо-
виділенням, що пов’язано з дією 
спирту на ниркові тканини і підви-
щенням їхньої фільтраційної здат-
ності. Користуючись таким своїм 
потужним сечогінним ефектом, 
пиво вимиває з організму важливі 
«будматеріали» – мікро- і макро-
елементи, особливо калій, магній і 
вітамін С. У разі дефіциту калію від-
буваються зриви серцевого ритму, 
з’являється слабкість у ногах. Не-
достатня кількість магнію впливає 
на настрій – людина стає роздра-
тованою, плаксивою, погано спить. 
Через нестачу вітаміну С знижуєть-
ся імунітет, частіше виникають за-
студні захворювання. У випадку за-
пущеного пивного алкоголізму мо-
же трапитися склероз ниркових су-
дин, крововиливи у нирки, інфарк-
ти нирок. Надалі через поступове 
руйнування спиртом мертві клітини 
замінюються з’єднувальною ткани-
ною, нирка зменшується у розмірах 
і зморщується.

4. «Бичаче серце». Пиво всмок-
тується дуже швидко, тому крово-
носні судини миттю переповню-
ються. Якщо ви п’єте пиво часто і 
багато, виникає варикозне розши-

рення вен, і серце збільшується. 
Рентгенологи називають це яви-
ще синдромом «пивного серця», 
«бичачого серця» або «капроно-
вої панчохи». Головний орган, який 
змушений щодня перекачувати за-
йву кількість рідини, стає слабким, 
запливає жиром. Частішають сер-
цеві скорочення, виникає аритмія, 
підвищується тиск. Фізичні наван-
таження переносяться усе важче, 
з’являється задуха. У пивних алко-
голіків є ймовірність ішемічної хворо-
би серця. У результаті – вдічі збіль-
шується смертність від інсульту.

5. Ожіночення та імпотенція. У 
пиві міститься фітоестроген, який 
є рослинним аналогом жіночого 
статевого гормону – прогестерону. 
Він потрапляє у напій з шишечок 
хмелю, що використовуються для 
надання пиву специфічного гірку-
ватого смаку. Тому систематичне 
вживання напою вносить розлад у 
роботу ендокринної системи. У чо-
ловіків пиво пригнічує вироблення 
тестостерону. На цьому тлі почи-
нають домінувати жіночі гормони, 
що спричиняють зміни зовнішньо-
го вигляду чоловіків: зменшується 
кількість волосся на тілі й обличчі 
та м’язова маса, натомість збіль-
шуються грудні залози, змінюєть-
ся тембр голосу, з’являється «пив-

ПРОЧИТАЙ,  ЗАПАМ’ЯТАЙ  І  РОЗКАЖИ  ВСІМ!
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не черевце» і відкладається жир 
на стегнах і талії. Виходить, що 
пристрасний шанувальник пива 
за біологічними ознаками посту-
пово перетворюється в жінку. Та-
кий гормональний збій напряму 
впливає на плодючість і статеву 
спроможність.

6. Пивний алкоголізм. Було б 
наївно думати, що до слабоалко-
гольного пива не звикаєш. Ще й 
як звикаєш! Існує навіть окремий 
медичний термін – пивний алко-
голізм. Він відрізняється від го-
рілчаного тим, що розвивається 
у три-чотири рази швидше і по-
тяг випити при цьому сильніший. 
Це частково пов’язано з певними 
життєвими правилами і звичка-
ми, з доступністю й легкістю вжи-
вання напою. Немає необхідності 
накривати стіл, скликати велику 
компанію, вигадувати причину, 
тому що «попити пивця» можна й 
самому – ідучи вулицею або си-
дячи перед телевізором. З погля-
ду наркології, пивна залежність 
– варіант алкоголізму, що важко 
піддається лікуванню. І боротися 
з ним набагато складніше. «Пиво-
голіки» дуже рідко звертаються до 
психіатрів і наркологів. Частіше во-
ни приходять у лікарні зі скаргами 
на серце, печінку, шлунок. Лікарі ж, 
оглядаючи пацієнта, встановлю-
ють головну причину всіх недуг 
– надмірне вживання пива.

(Передруковано з видання 
«FORUM» історичного факультету 

ДНУ ім. О. Гончара). 

Енергетична потреба студентів-
чоловіків становить 2600 ккал., сту-
денток – 2400. 

12 процентів раціону повинні скла-
дати білки, переважно тваринного по-
ходження. Це дозволяє забезпечити 
організм достатньою кількістю неза-
мінних амінокислот і оптимально зба-
лансувати їх. Жири мають становити 
близько третини раціону, а жири рос-
линного походження – 30% від їхньої 
загальної кількості.
У зв’язку з постійним напруженням 

зорового аналізатора організм потре-
бує ретинолу. Тому слід їсти печінку, 
яйця, вершкове масло, моркву.
Їжа мусить бути антиатероскле-

ротичною. Природними  джерелами 
антиатеросклеротичних речовин є 

риба, м ’ясо птиці, м’ясо великої ро-
гатої худоби зі зниженим вмістом 
жиру (яловичина, телятина), м’який 
сир, рослинні олії, гречана та ві-
всяна крупи, бобові, свіжа зелень, 
овочі, фрукти, продукти моря.
Для профілактики гіповітамінозів по-

ловину раціону повинні складати ово-
чі, фрукти, соки.
У працівників розумової праці збіль-

шена потреба в вітамінах (тіаміні, ри-
бофлавіні, ніацині, аскорбіновій кис-
лоті). Найбільше тіаміну (вітаміну В1) 
у проростках пшениці, хлібі з борошна 
грубого помелу, вівсяних пластівцях, 
свинині. Джерелом рибофлавіну (віта-
міну В2) є дріжджовий екстракт, теля-
ча печінка, проростки пшениці, тверді 
сири, молочнокислі продукти). Значна 

ЦЕ  –  ВАЖЛИВО

ХАРЧУВАННЯ :  ЩО  І  СКІЛЬКИ

БУДЕМО 
РАЗОМ!
БУДЕМО 

ЛЮДЬМИ !
Наше  життя напо -

внене  спілкуванням 
– знайомі, колеги, дру-
зі. Усі, хто нас оточує. 
І серед них є ВІЛ-пози-
тивні люди. Помилкові 
уявлення про шляхи 
передачі ВІЛ-інфекції 
змушують нас уникати 
спілкування з тими, хто 
живе з ВІЛ. Насправді 
цей вірус нічим не за-
грожує при повсякден-
ному спілкуванні. Не 
уникайте тих, хто живе 
з ВІЛ, вони потребують 
вашої підтримки зараз.

З 2003 року у Дніпропетровську зареєстровано 14 ви-
падків дирофіляриозу, половина з них виявлено у Жов-
тневому районі міста.
Із приходом тепла кожен із нас ризикує з укусом комара 

отримати порцію личинок глиста дирофіляриозу. Їх можуть 
занести в організм людини комарі, якщо вони нап’ються крові 
хворої тварини.
Личинка осідає під шкірою. Найчастіше зазнають ураження 

обличчя, повіки, гомілки, у дітей - живіт, сідниці. Через п’ять-
шість місяців  личинка перетворюється на дорослу ниткопо-
дібну особину, а  в людини утворюється «пухлина» - зазви-
чай, у ділянці надбрівної дуги, носо-губної складки, щік, очей, 
зокрема під слизовою нижньої повіки, за вухом, на молочній 
залозі, на стегні.
Хворі звертаються до медичної установи зі скаргами на не-

здужання, підвищення температури, головний біль, почерво-
ніння, набряк, свербіж.
Інколи гельмінт сам прориває отвір на вузлику і виходить 

назовні, але, як правило, його видаляють хірургічним спо-
собом. При несвоєчасному видаленні «пухлина» може на-
гнивати і утворювати абсцес. Дуже часто медики у таких ви-
падках ставлять первинний діагноз «флегмона», «атерома», 
«кіста», «грижа», «новоутворення», «інфільтрат».
Так, лікар-онколог міської лікарні №19 під час тонкоголко-

вої функціональної біопсії новоутворення в ділянці лівої мо-
лочної залози видалив у 17-річної мешканки Дніпропетров-
ська  П.  гельмінт завдовжки 7 сантиметрів. Первинний діа-
гноз дівчині ставили «кіста з запаленням».
Хірург міської поліклініки №2 під час оперативного втру-

чання в ділянці задньої поверхні лівого стегна вилучив у 49-
річного дніпропетровця гельмінт завдовжки 12 сантиметрів. 
Первинний діагноз чоловіку визначали «атерома із хроніч-
ним запаленням».
Основним джерелом гельмінтозу є хворі собаки. Протягом 

2005-2009 р.р. фахівці ветеринарної медицини Жовтневого 
району обласного центру обстежили 764 собаки і виявили, 
що кожна тринадцята з позитивним результатом на дирофі-
ляриоз. Власники тварин повинні пам’ятати: якщо  у тварин 
неадекватна поведінка, є дефекти шерсті, захворювання 
шкіри та інші, треба звертатися до ветеринарів. Своєчасне  
обстеження собак, аналіз крові дозволяють встановити діа-
гноз і вилікувати тварин, а отже, попередити  дирофіляриоз 
серед людей.

Л. ШТЕПА,
лікар-паразитолог санепідемстанції 

Жовтневого району м. Дніпропетровська. 

УВАГА:

 ДИРОФІЛЯРИОЗ
кількість ніацину, нікотинової кислоти 
(вітаміну РР) міститься у дріжджовому 
екстракті, пшеничних висівках, свиня-
чій печінці, рибі, хлібі із борошна гру-
бого помелу. Аскорбінова кислота (ві-
тамін С) є в чорній смородині, полуни-
цях, суницях, капусті, лимонах, апель-
синах , яблуках, бананах, петрушці, 
болгарському перці. 
Для рівномірного навантаження 

травної системи необхідно споживати 
їжу не менше чотирьох разів на добу.

С. ВАЛЬЧУК,
головний лікар санепідемстанції 

Жовтневого району 
м. Дніпропетровська; 

В. ЖУРАВЛЬОВ,
завідувач відділення гігієни 
харчування санепідемстанції 

Жовтневого району 
м. Дніпропетровська.

(На замовлення газети 
«Дніпропетровський університет»).

молодшого наукового співробітника НДІ 
біології (д /б 4-227-10) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(вища освіта за фахом, наявність науко-
вих праць у галузі біології, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 2 тижнів з дня опублікування оголо-
шення в газеті);

 професора  кафедри двигунобудування 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність ступеня доктора технічних 
наук (кандидата технічних наук), вченого 
звання професора, стаж науково-педаго-

гічної роботи не менше 25 років, наявність 
підручник ів з грифом МОНУ, навчально-ме-
тодичних посібник ів і наукових робіт у фахо-
вих виданнях, вільне володіння державною 
мовою України),

доцента  кафедри соціальної психології 
і психолог ії управління – 1 штатна одиниця 
(повна ставка) 

(наявність ученого ступеня кандида-
та психолог ічних наук, наявність стажу 
роботи у ВНЗ ІІІ -IV рівня акредитації не 
менше 2 років, наявність наукових публі-
кац ій, вільне волод іння державною мовою 
України),

доцента  кафедри образотворчого мис-
тецтва та дизайну – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства, наукові публікації у фа-
хових наукових виданнях, стаж роботи у ви-
щому навчальному закладі ІІІ-IV рівня акре-
дитації не менше 10 рок ів, вільне володіння 
державною мовою України),

доцента кафедри електронних обчислю -
вальних машин – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність ступеня  кандидата технічних 
наук, вченого звання доцента, досвід науко-

во-педагогічної роботи у вищому навчаль -
ному закладі ІІІ-IV рівнів акредитації відпо-
відного профілю не менше 10 років, вільне 
володіння державною мовою України),

доцента кафедри соціології – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(захищена кандидатська дисертація, на-
явність ступеня кандидата наук, стаж ви-
кладацької роботи в вищих навчальних за-
кладах  4 рівня акредитації – 2-3 роки після 
закінчення аспірантури, вільне володіння 
державною мовою України),

доцента кафедри фізичної та неорганіч-
ної хімії – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(вища освіта за фахом кафедри, науковий 
ступінь кандидата хімічних наук, досвід нау-
ково-педагогічної роботи у ВНЗ IV рівня акре-
дитації не менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України та технологіями 
розробки електронних навчальних закладів),
доцента  кафедри перекладу та лінгвіс-

тичної підготовки іноземців – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за напрямом «Фі-
лологія», наявність наукового ступеня кан-
дидата філолог ічних наук, вільне володіння 
державною мовою України),

(Закінчення на 4 стор.)
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Дніпропетровський національ-
ний університет згідно з кон-
трактом на підготовку аспірантів 
оголошує набір до аспірантури 
(з відривом і без відриву від ви-
робництва) на 2010 рік за такими 
спеціальностями:

За бюджетом
з відривом від виробництва
01.01.01 Математичний аналіз 
01.02.04 Механiка деформiвно-

го твердого тiла 
01.02.05 Механiка рiдини, газу 

та плазми 
01.04.02 Теоретична фiзика 
01.04.03 Радiофiзика 
01.04.05 Оптика, лазерна фiзи-

ка 
01.04.07 Фізика твердого тіла 
01.05.01 Теоретичнi основи iн-

форматики та кiбернетики
01.05.02 Математ. моделюван-

ня та обчислюв. методи 
02.00.03 Органiчна хiмiя 
02.00.05 Електрохiмiя 
03.00.04 Бiохiмiя 
03.00.07 Мiкробiологiя
03.00.12 Фізіологія рослин 
03.00.16 Екологiя 
05.01.01 Пpикладна геометpiя, 

iнженерна графiка 
05.02.01 Матеpiалознавство
05.02.08 Технологія машинобу-

дування
05.02.09 Динамiка та мiцнiсть 

машин 
05.05.03 Двигуни та енергетич-

ні установки 
05.07.02 Пpоектування, вироб-

ництво та випробування літальних 
апаратів

05.13.03 Системи та пpоцеси 
кеpування 

05.13.06 Інформацiйнi техноло-
гiї 

05.13.07 Автоматизацiя проце-
сів керування 

05.23.17 Будiвельна механiка 
07.00.01 Iсторiя України 
07.00.02 Всесвітня історія 
08.00.03 Економіка та управлін-

ня національним господарством
08.00.08 Гроші, фінанси і кре-

дит 
08.00.11 Математичні методи, 

моделі та інформаційні технології 
в економіці

09.00.05 Iсторiя фiлософiї 
10.01.01 Українська література 
10.01.04 Лiтература зарубiжних 

країн 
10.01.05 Порівняльне літерату-

рознавство
10.02.01 Українська мова 
10.02.02 Росiйська мова 
10.02.04 Германські мови
11.00.11 Конструктивна гео-

графія і раціональне використання 
природних ресурсів 

19.00.01 Загальна психологiя, 
iсторiя психологiї 

22.00.01 Теорiя та iсторiя соцiо-
логiї

22.00.04 Спеціальні та галузеві 
соціології 

23.00.01 Теорiя та iсторiя полi-
тичної науки 

23.00.02 Політичні інститути та 
процеси

27.00.04 Теорія та історія жур-
налістики

без відриву від виробництва
01.05.01 Теоретичні основи ін-

форматики та кібернетики
03.00.12 Фізіологія рослин 
03.00.16 Екологія
05.02.01 Матеpiалознавство
05.13.06 Інформацiйнi техноло-

гiї
05.23.17 Будiвельна механiка
07.00.01 Iсторiя України
07.00.02 Всесвітня історія
07.00.06 Iсторiографiя, джере-

лознавство та спецiальнi iсторичнi 
дисциплiни

07.00.07 Iсторiя науки i технiки 
08.00.03 Економіка та управлін-

ня національним господарством
08.00.08 Гроші, фінанси і кре-

дит
10.01.04 Лiтература зарубiжних 

країн
10.01.05 Порівняльне літерату-

рознавство 
11.00.11 Конструктивна геогра-

фія і раціональне використання 
при родних ресурсів 

19.00.01 Загальна психологiя, 
iсторiя психологiї

23.00.01 Теорiя та iсторiя полi-
тичної науки

27.00.04 Теорія та історія жур-
налістики

За контрактом
01.00.00 – Фізико-математичні 

науки
01.01.01 Математичний аналіз 
01.01.02 Диференційні рівнян-

ня
01.01.06 Алгебра і теорія чи-

сел
01.02.04 Механіка деформова-

ного твердого тіла 
01.02.05 Механіка рідини, газу 

та плазми 
01.04.02 Теоретична фізика 
01.04.03 Радіофізика 
01.04.05 Оптика, лазерна фізи-

ка
01.04.07 Фізика твердого тіла 
01.04.10 Фізика напівпровідни-

ків та діелектриків
01.05.01 Теоретичні основи ін-

форматики та кібернетики 
01.05.02 Мат. моделювання та 

обчислювальні методи

02.00.00 – Хімічні науки
02.00.01 Неорганічна хімія 
02.00.02 Аналітична хімія 
02.00.03 Органічна хімія 
02.00.05 Електрохімія

03.00.00 – Біологічні науки
03.00.02 Біофізика 
03.00.04 Біохімія
03.00.07 Мікробіологія
03.00.12 Фізіологія рослин 
03.00.13 Фізіологія людини і 

тварин 
03.00.16 Екологія 

04.00.00 – Геолого-мінерало-
гічні науки

04.00.09 Палеонтологія і стра-
тиграфія

05.00.00 – Технічні науки
05.01.01 Прикладна геомет рія, 

інженерна графіка
05.02.01 Матеріалознавство
05.02.09 Динаміка та міцність 

машин
05.05.03 Двигуни та енергетич-

ні установки
05.07.02 Проектування, вироб-

ництво та випробування ЛА
05.13.03 Системи та процеси 

керування 
05.13.05 Комп’ютерні системи 

та компоненти
05.13.06 Інформаційні техноло-

гії 
05.13.07 Автоматизація техно-

логічних процесів 
05.23.17 Будівельна механіка

07.00.00 – Історичні науки
07.00.01 Історія України 
07.00.02 Всесвітня історія 
07.00.06 Історіографія, джере-

лознавство та спеціальні історичні 
дисципліни 

07.00.07 Історія науки і техніки

08.00.00 – Економічні науки
08.00.03 Економіка та управлін-

ня національним господарством 
08.00.08 Гроші, фінанси і кре-

дит 
08.00.11 Математичні методи, 

моделі та інформаційні технології 
в економіці 

09.00.00 – Філософські науки
09.00.05 Історія філософії
09.00.09 Філософія науки

10.00.00 – Філологічні науки
10.01.01 Українська література 
10.01.02 Російська література 
10.01.04 Література зарубіжних 

країн 
10.01.05 Порівняльне літерату-

рознавтсво
10.02.01 Українська мова 
10.02.02 Російська мова 
10.02.04 Германські мови 

11.00.00 – Географічні науки
11.00.11 Конструктивна геогра-

фія

13.00.00 – Педагогічні науки
13.00.01 Загальна педагогіка 

та історія педагогіки 

14.00.00 – Медичні науки
14.02.03 Соціальна медицина

19.00.00 – Психологічні науки
19.00.01 Загальна психологія, 

історія психології 
19.00.07 Педагогічна та вікова 

психологія

21.00.00 – Національна безпека
21.06.01 Екологічна безпека 

22.00.00 – Соціологічні науки
22.00.01 Теорія та історія соці-

ології
22.00.04 Спеціальні та галузеві 

соціології

23.00.00 – Політичні науки
23.00.01 Теорія та історія полі-

тичної науки
23.00.02 Політичні інститути та 

процеси 

27.00.00 – Соціальні комуніка-
ції

27.00.04 Теорія та історія жур-
налістики
Док ументи  приймають  з 

1 липня до 17 вересня п.р.

Вступні іспити проводяться 
з 23 вересня до 22 жовтня п.р.
Вступники подають до від-

ділу аспірантури такі докумен-
ти:

1. Заява на ім’я ректора.
2. Особовий листок.
3. Автобіографія.
4. Протокол співбесіди з майбут-

нім науковим керівником.
5. Медична дов ідка форма 

№ 286-у.
6. Копія дипломів:
 - бакалавра і додатку з оцінка-

ми, 
 - спеціаліста або магістра і до-

датку з оцінками.
7. Реферат з обраної спеціаль-

ності (тему визначає науковий ке-
рівник, до відділу аспірантури по-
дається з оцінкою).

8. Копія довідки про ідентифіка-
ційний код.

9. Посв ідчення про складе-
ні кандидатські іспити (для осіб, 
які склали кандидатські іспити до 
вступу).

10. Список наукових праць, за-
вірений вченим секретарем (для 
осіб, які мають наукові праці).

11. Договір на підготовку фахівця 
в двох примірниках.

12. 2 конверти.
Документи у випускників поточ-

ного року приймають за наявності 
рекомендації ДЕК для вступу в ас-
пірантуру, що оформляється витя-
гом із засідання вченої ради відпо-
відного факультету.
Аспіранти-цільовики з інших ВНЗ 

подають також копії документів, що 
підтверджують згоду керівництва 
ДНУ на підготовку фахівця.
Вступники складають іспити:
1. спеціальність;
2. іноземна мова (англійська, ні-

мецька, французька);
3. філософія.
4. українська мова (за проф. 

спрямуванням).
 Вступники мають право на на-

дання їм додаткової оплачуваної 
відпустки (30 календарних днів, 
з 16.09.2010 р. до 15.10.2010 р. 
включно).
Всі документи подаються до від-

ділу аспірантури та докторантури 
особисто вступником у картонному 
швидкозшивачу, за наявності пас-
порта та диплома про вищу освіту.

Телефон для довідок: 374-98-25.

(Закінчення. 
Початок на 2-3 стор.)

доцента кафедри біофізики та 
біохімії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність ступеня  кандидата 
біолог ічних наук, захист дисертації 
за спеціальністю 03.00.04 - біохімія , 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у вищому навчальному закладі 
ІІІ-IV рівнів акредитації  менше 3 
років, вільне волод іння державною 
мовою України), 

старшого викладача кафедри 
обчислювальної математики та ма-
тематичної к ібернетики – 1 штатна 
одиниця (0,5 ставки)

(громадяни України з вищою 
освітою за спеціальністю  «Інтелек-
туальні системи прийняття рішень», 
досвід викладацької д іяльності  не 
менше одного року, вільне волод ін-
ня державною мовою України),

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

(вища освіта, науково-педагогіч-
ний стаж роботи за спеціальністю 
«Автоматика і  управління  в  тех-

нічних системах» не менш 5 рок ів 
або без  обмежень за стажем  для 
кандидатів  технічних наук, вільне 
володіння державною  мовою Укра-
їни),
асистента кафедри обчислю -

вальної математики та математич -
ної кібернетики – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(громадяни України з вищою 
освітою за спеціальностями «При-
кладна математика» або «Інте-
лект уальн і системи прийня ття 
рішень», вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з  дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
доцента кафедри зарубіжної лі-

тератури – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність  ступеня кандидата 
філолог ічних наук  за спеціаль -
ністю 10.01.0 4 «Література з а-
рубіжних  країн», досвід  науково -
педагог ічної роботи у ВНЗ  І ІІ- IV 
рівня  акредитац ії не менше 7 ро -
к ів, вільне володіння  державною 
мовою України),
асистента кафедри диференці-

альних рівнянь – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(досвід викладання з дисциплін 
кафедри, вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);

 доцента кафедри іноземних мов 
для гуманітарних факультетів (ан-
глійська мова) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня  
кандидата філологічних наук, на-
явність базової фахової освіти зі 
спеціальності «Англійська мова і 
л ітература», наявн ість  наукових 
публікацій, наявність стажу робо-
ти у ВНЗ III-IV рівнів  акредитації 
не менш 10 рок ів , вільне володіння 
державною мовою України),

доцен та кафедри української 
літератури – 1 штатна одиниця  (по-
вна ставка)

(наявність науково го ступеня  
кандидата філолог ічних наук, на-
явність наукових публ ікацій у фа-
хових виданнях, досвід науково-
педагогічної роботи в галузі у ВНЗ 
III-IV рівнів  акредитації не менше 3 

років , вільне володіння державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з  дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);

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

(кандидат  філологічних наук за 
спеціальністю  10.02.01 «Україн-
ська мова», досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ ІІІ- IV рівня 
акредитації не менше 7 років, віль -
не володіння  державною мовою 
України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);

старшого наукового співробітни-
ка кафедри органічної хімії хімічно-
го факультету (д/б теми 7-231-10) - 
1 штатна одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь  кандидата 
хімічних наук, досвід роботи за 
спеціальністю не менше 10 років , 
наявність статей та патентів за 
держбюджетною тематикою, віль -
не володіння державною  мовою 
України),

провідного наукового співроб іт-
ника науково-дослідної лаборато-
рії «Комп’ютерних технолог ій іс -
торичних досліджень» історичного 
факультету (д/б теми 1-185 -09) – 
1 штатна одиниця  (0,75 ставки)

(науковий ступінь доктора на-
ук, наявність наукових проектів та 
розробок у галузі історії історичної 
науки, вільне володіння державною 
мовою України), 
старшого викладача кафедри 

радіоелектронної автоматики – 1 
штатна одиниця (0,5 ставки)

(громадяни з вищою  освітою , 
як і  зак інчили асп іран туру по спе -
ц іальності  «Неруйн івний контр -
оль»,  досвід  науково-дослідно ї 
роботи не менше ні ж 3 ро ки , 
вільне волод іння  державною  мо -
вою ),
старшого викладача кафедри 

образотворчого мистецтва та ди-
зайну – 1 штатна одиниця  (повна 
ставка)

(вища освіта за фахом, досвід 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5 
років , вільне володіння державною 
мовою України),
асистента кафедри іх тіології та 

гідробіології – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Біологія», освітньо-квалі-
фікаційний рівень магістра або на-
вчався в аспірантурі, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з  дня 
опублікування оголошення в га-
зеті);

доцента кафедри медичної пси-
хології, психод іагностики та психо-
терапії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наяв ніст ь  вченого  ст упеня  
кандидата психолог ічних наук за 
спеціальністю «Медична психоло-
гія», стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня 
акредитації не менше 5-х рок ів, на-
явність наукових публікацій за фа-
хом, вільне володіння державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в га-
зеті).

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:

http://www.dnu.dp.ua

