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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕНТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ШЛЯХАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН
За час ректорства М. В.
Полякова в різних сферах
багатогранного життя нашої університетської громади відбулися досить
виразні зміни, ініційовані
значною мірою новим лідером й підтримані трудовим колективом як цілком
назрілі та адекватні часу
освітні перетворення інноваційн ог о характеру.
Спробуємо в узагальненому вигляді виокремити і
бодай пунктирно позначити ці зміни.
Перше і, думаю, найважливіше – це фактичний злам
старої, авторитарної моделі
управління з її нехтуванням
прав людини, особистості, людської гідності, насадженням атмосфери підозрілості, страху, невпевненості у завтрашньому дні.
Натомість поступово сформувався, по суті, новий, значно демократичніший стиль
керівництва, який увібрав у
себе такі фундаментальні
риси засадничого значення,
як відкритість, прозорість,
справедливість у прийнятті
та реалізації управлінських
рішень, гуманно-чуйне ставлення до людей, вміння виділити головні, ключові пріоритети з шерегу нагальних
завдань, «запалити», образно кажучи, колектив на їх виконання.
До речі, однією з важливих ознак демократії в університетському середовищі
є наявність сильного студентського самоврядування, якого до кінця 90-х років
ми не мали ні де-юре, ні дефакто. Нині маємо, причому
один із найкращих в регіоні
осередків, з яким намагаємося будувати співпрацю на
основі рівноправних партнерських стосунків.
Вирішальна заслуга в усіх
новаціях університетського менеджменту належить
ректору, особиста харизма
якого – високий професіоналізм, уроджена тактовність,
людяність, порядність, толерантність, мудрість є взірцем для кожного з нас.

Переконаний, що саме завдяки упровадженню сучасних демократичних підходів
та механізмів в управлінській
діяльності, її належному кадровому забезпеченню нам
вдалося, зрештою, подолати кризові явища 90-х років і
впоратися з тими новими завданнями, що встали перед
вищою школою на початку
третього тисячоліття.
Друге, у нас вироблена й
задіяна у практичну площину досить ефективна і динамічна система морального
та матеріального стимулювання за вагомі показники у
професійній діяльності працівників і у навчанні, наукових студіях, спорті, культурно-освітній та громадській
роботі студентів.
Сьогодні ініціатива і сумлінність в роботі та навчанні, як правило, не залишаються непоміченими з боку
ректорату, профкому, ради
студентів, дістаючи адекватну й цілком заслужену
оцінку морального й матеріального гатунку.
Третє. Щорічно тільки
на матеріальну допомогу
витрачаються сотні тисяч
гривень, чого до 1998 року
майже зовсім не практикувалося, вперше в історії університету засновано спеціальний фонд для цільової
підтримки ветеранів війни
та праці, щорічні активи якого перевищують 30 тисяч
гривень.
Неабияким досягненням
ДНУ стало завершення будівництва нового житлового будинку по вул. Казакова,
4-а, що дозволило поліпшити житлові умови 66 нашим
працівникам і ще більше 20
– за рахунок вторинного заселення у здані університету частиною з них квартири.
Значні фінансові ресурси виділяє університет на
оздоровлення та лікування
наших студентів і працівників, створюючи для них
максимально можливі пільгові умови, на збереження
й забезпечення нормального функціонування існуючої

мережі об’єктів соціальної
інфраструктури (гуртожитки, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий
табір «Сосновий бір» тощо).
Якщо до сказаного додати що із позабюджетного
фонду ми фінансуємо ще
близько 400 ставок науково-педагогічних працівників, то стають очевидними і
наші вагомі здобутки у сфері фінансово-економічної
діяльності. Це четвертий
пункт.
П’яте. Зміцнення університетської казни дозволило,
поряд із вище окресленими
напрямами, спрямувати відчутні кошти на оновлення
матеріальної бази університету. Чимало коштів вкладено у ремонти корпусів №№2,
3, 4, 10, гуртожитків №№1, 4
та інших об’єктів.
Шосте. За час ректорства
М. В. Полякова відбулися
помітні позитивні зрушення
у налагодженні взаємовигідного, конструктивного діалогу з органами державної
влади та місцевого самоврядування.
Ми почали з того, що уклали довгострокові договори
про співпрацю з обласною
держав ною адміністраці єю і мерією, чим були створені необхідні передумови
для системної роботи в цій
площині. Ділове співробітництво вже принесло і приносить серйозні дивіденди університету у вигляді
спільних проектів в питаннях регіонального розвитку,
різноманітних грантів на підтримку науковців, талановитої молоді, цільового фінансування окремих університетських програм тощо.
Сьоме. Завдяки інтенсивним міжвузівським контактам університет став набагато краще знаний і в Україні
у цілому, одним із свідчень
чого є, зокрема, запрошення
його до участі в суперпрестижному Консорціумі восьми провідних українських
університетів, створеному
для вироблення нашої власної національної моделі уні-

l Перша спроба заснувати університет у Катеринославі була зроблена ще наприкінці ХІХ століття, коли з’явився відповідний царський указ. Але
практично ця ідея була реалізована лише у серпні
1918 року завдяки наполегливим зусиллям місцевої інтелігенції й підтримці видатних українських
учених В. І. Вернадського, Д. І. Багалія, М. П. Василенка, Л. В. Писаржевського, за клопотаннями
яких ухвалили рішення про відкриття університету
у складі чотирьох факультетів: історико-філологічного, юридичного, медичного та фізико-математичного.

Загребельний, генеральний директор Національного космічного агентства України, Герой України
Ю. С. Алексєєв, генеральний конструктор ДКБ «Південне», Герой України, академік НАН України С. М.
Конюхов, конструктори ракетно-космічних систем
Ю. П. Семенов, А. К. Недайвода, Герої України
В. А. Січовий та В. К. Команов, академік НАН України, ректор Донецького національного університету,
Герой України В. П. Шевченко, академіки В. П. Горбулін, П. П. Ширшов (Герой Радянського Союзу),
Г. М. Савін, І. М. Халатников, О. М. Трубачов, В. В.
Пилипенко та багато інших.

l Усього за час існування в університеті підготовлено понад 120 тисяч фахівців. Вони працюють у найрізноманітніших сферах господарства
України, країн СНД, очолюють державні інститути,
освітні та наукові структури, виробничі об’єднання,
культурні центри, засоби масової інформації. Найвідоміші серед них – Л. Д. Кучма (Президент України з 1994 р. по 2004 р.), Прем’єр-Міністр України
Ю. В. Тимошенко, Герої України О. Т. Гончар і П. А.

l У 2000 році Указом Президента України нашому університету надано статус національного
навчального закладу, а 25 червня 2008 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України йому присвоєно ім’я видатного українського письменника,
ученого і громадського діяча Олеся Терентійовича
Гончара.
l Університет сьогодні – це вищий навчальний

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРІ:
М и ко л а Ві кт о р о в и ч
ПОЛЯКОВ в університеті
з 1966 року. Студент, аспірант, молодший науковий співробітник, асистент, доцент, професор,
завідувач кафедри, дек ан м ех м ат у, п ер ш и й
проректор, з травня 1998
року – т.в.о. ректора ДДУ,
з 25 листопада 1998 року –
за умовами контракту
ректо р, чер ез п’ять р оків – переобраний ректор. І ось знову закінчується контракт. В університеті обговорюють кандидатуру Миколи Вікторовича на новий термін
роботи. Про це сьогодні
розповідає наша газета.

Доктор фізико-математичних наук, професор,
академік академії наук вищої школи України,
заслужений діяч науки і техніки України, повний
кавалер ордена «За заслуги» М. В. ПОЛЯКОВ.
верситетської автономії.
Восьме. Глибокі зміни
сталися і у сфері міжнародного співробітництва, яке
теж через численні двосторонні угоди про співпрацю
(більше 50) і серію виграних
університетом міжнародних
проектів набуло системного характеру, стало важливим чинником підвищення
якості освіти в ДНУ і конкурентоспроможності наших
вихованців, інтеграцію університету у європейський
і світовий науково-освітній
простір, сприяло зростанню
його авторитету в багатьох
країнах Європи, Америки,
Азії, Близького Сходу.
Дев’яте. Нам вдалося у
повному обсязі відродити
систему управління гуманітарно-виховними процесами по всій адміністративній
вертикалі, задіяти в них орган студентського самовря-

дування, виробити концептуальні засади і стратегічні
документи нормативног о характеру (Комплексна
програма соціогуманітарної
освіти молоді в ДНУ, Концепція формування ціннісних орі єнтац ій с тудент а
ДНУ, Кодекс честі та г ідності студента ДНУ та ін.),
відпрацювати і упровадити
у повсякденну роботу з молоддю сучасні виховні технології тощо.
Одне слово, чимало добрих справ у нашому активі. І за кожною з них, будемо відверті, незримо відчувається потужна енергетика й мудра скеровуюча рука нашого ректора,
за що ми всі йому глибоко
вдячні.
В. ІВАНЕНКО,
проректор, професор.
(З газети «Дніпропетровський
університет» за 9 січня 2009 року).

заклад ІV рівня акредитації. До його структури входять також вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації: машинобудівний коледж, педагогічний коледж, коледж ракетно-космічного машинобудування, Жовтоводський промисловий коледж і коледж
економіки та бізнесу), підготовче відділення (у тому числі для іноземців), Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я» (у складі Центру
– коледжі, ліцеї, гімназії, школи, виробничі об’єднання), Центр гуманітарних проблем освіти, Регіональний центр моніторингу освіти та ін.

ПРОФЕСОР
М. В. ПОЛЯКОВ
– СПРАВЖНІЙ
РЕКТОР
Я переконаний: М. В. Поляков – справжній ректор,
ректор ХХІ століття, відповідальний перед майбутнім завдяки своїм високим людським якостям і
становищу, яке він займає.
Він живе для того, щоб залишити після себе слід добра на рідній землі.
А. ТРАВЛЄЄВ,
член-кореспондент
НАН України, професор
кафедри геоботаніки,
ґрунтознавства та екології.
( Із книги «М. В. Поляков,
Момент істини. – Дн-ськ,
Арт-прес, 2006).
Перепрошуємо авторів, чиї
листи до редакції не вмістилися
в цьому випуску, - дуже багато
листів, розмістимо їх у наступних
номерах.

неорганічної хімії, історіографії та джерелознавства, історії України, археології, германістики, літературо- та мовознавства тощо. Здобутки вчених
відзначені численними державними та галузевими
нагородами, преміями, грантами зарубіжних науково-освітніх установ.

l За ІV рівнем акредитовано 71 спеціальність,
загальна кількість спеціальностей у ДНУ ім. О. Гончара – 83.

l До структури університету входять 15 факультетів денної форми навчання, Центр заочної та вечірньої форм навчання, Центр довузівської підготовки, на якому здійснюється підготовка до вступу у
вищі навчальні заклади громадян України, Центр
післядипломної освіти для підвищення кваліфікації
викладачів за акредитованими напрямами (спеціальностями) та для перепідготовки фахівців.

l Завдяки зусиллям провідних науковців та
всього професорсько-викладацького корпусу в університеті створені й успішно розвиваються широко
відомі наукові школи в галузі математики, механіки, радіофізики та радіоелектроніки, ракетно-космічної техніки, нейрокібернетики, біотехнології,

l Університет має Присамарський міжнародний
біосферний стаціонар, ботанічний сад, комплекс
прісноводної фауни «Акваріум», Палац спорту, де
розміщені 7 спортивних залів, басейн 25х50 м, дитячий басейн, зал для фехтування, працюють секції з 15 видів спорту, Палац студентів.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ІЗ РЕКТОРСЬКОГО ЖИТТЯ ПРОФ. М. В. ПОЛЯКОВА

Ректор М. В. ПОЛЯКОВ зі студентами.

Ректор, проф. М. В. ПОЛЯКОВ
і Президент НАН України академік Б. Є. ПАТОН.

Ректор М. В. ПОЛЯКОВ і голова ради ветеранів,
проф. А. К. ВАСИЛЕВСЬКИЙ у День Перемоги
покладають квіти до монумента Слави (2001 р.).

2004 -2010 рр. ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. ДЕЯКІ ЦИФРИ І ФАКТИ
l Кожного року середні навчальні заклади Дніпропетровської області випускають на ринок праці
більше 30 тисяч молоді. Майже 20
тисяч абітурієнтів виявляють бажання стати студентами ДНУ ім. О.
Гончара.
l Центр довузівської підготовки разом з іншими підрозділами
проводить значну профорієнтаційну роботу. Координація цієї роботи покладена на Регіональний
центр безперервної освіти «Придніпров’я», який об’єднує на добровільних засадах 105 юридично
самостійних навчальних закладів
Дніпропетровської, З апорізької,
Херсонської та Хмельницької областей.
З обдарованою молоддю робота проводиться за такими напрямами: Мала академія наук, наукові
гуртки, навчальні бази в школах,
олімпіади, тестування, творчі конкурси учнів тощо.
l Центр довузівської підготовки
організує постійно діючий семінар
«Актуальні питання методики викладання природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх

школах» за секціями математики,
фізики, української мови, хімії, географії, біології, інформатики для
вчителів середніх загальноосвітніх
шкіл.
l Станом на 1 вересня 2010 року
в ДНУ імені О. Гончара навчалося
більше 13 тисяч осіб. Контингент
денної форми навчання становить
понад 10000 чоловік.
l Працюють адаптаційні курси для студентів першого курсу,
метою яких є коригування знань у
зв’язку із впровадженням Болонського процесу в систему вищої
освіти, та для студентів четвертого
курсу для часткової ліквідації перерви у вивченні іноземної мови і надання можливостей краще підготуватися до вступних випробувань.
l У ДКБ «Південне», на ВО «Південмаш», ВО «Дніпропетровський
машинобудівний завод», НВО «Мотор-Січ», Павлоградському хімзаводі, у Національному космічному
агентстві України та ін. – створено
всього 13 філій випускаючих кафедр університету. Це дозволяє
використовувати унікальне устат-

кування та виробничі потужності заводів, КБ для організації навчального процесу і практик студентів, курсового та дипломного
проектування за тематикою підприємств.
l Серед штатних викладачів університету 2 члени-кореспонденти
НАН України, 2 члени-кореспонденти АПН України, 13 академіків
Академії наук вищої школи України,
5 членів-кореспондентів та 20 академіків галузевих академій, 13 академіків та 4 члени-кореспонденти
іноземних академій, 6 академіків
та 7 членів-кореспондентів Академій наук соціальних технологій та
місцевого самоврядування.
97 співробітників нагороджені
знаком «Відмінник освіти України», 34 присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки
України», 36 – звання «Заслужений працівник освіти України», 10 – звання «Заслужений
працівник культури України», 2
– звання «Заслужений журналіст
України», 19 – звання «Заслужений майстер спорту», 1 – звання
«Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України».

55 нагороджено орденами та
медалями, 6 лауреатів Державної премії України, 3 лауреати
премії імені М. Янг еля, 4 лауреати Державної премії СРСР,
1 – лауреат премії Ради Міністрів СРСР, 32 – заслужених
економісти України, 1 – заслужений художник України, 1 – народний художник України, 21 заслужений професор ДНУ, 11 заслужених наукових співробітників
ДНУ, 32 заслужених викладачів
ДНУ, 11 заслужених працівників
ДНУ. 125 осіб відзначено медаллю «За вірну службу ДН У».
l На базі Центру післядипломної
освіти здійснюється підвищення
кваліфікації з питань впровадження у навчальний процес сучасних
інформаційних технологій, створення та використання web-ресурсів навчальних дисциплін, розробки та впровадження дистанційних
курсів з використання платформи
Moodle, управління навчальним
підрозділом на основі інформаційних технологій.
l Університет готує фахівців за
освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавр, спеціаліст, магістр.
l Для студентів усіх форм навчання діє кредитно-модул ьна
система організації навчального
процесу.
l Активна робота кафедр над
створенням та виданням навчально-методичної літератури дозволила мати підручники та посібники із розрахунку, як мінімум, один
підручник на трьох студентів. Для
кожної лабораторної роботи з усіх
дисциплін, до курсового і дипломного проектування є методичні рекомендації.
l Для навчального процесу обладнано 62 дисплейних класи.
l Останнім часом університет
випускає близько 1800-2000 фахівців за денною формою навчання
щороку.
l Ректорські контрольні роботи
свідчать, що більше половини студентів знають предмети, з яких проводилася перевірка, на «відмінно»
та «добре», близько 5% студентів
вивили незадовільні знання.

В УНІВЕРСИТЕТІ ОБГОВОРЮЮТЬ КАНДИДАТУРУ ПРОФЕСОРА М. В. ПОЛЯКОВА НА НОВИЙ ТЕРМІН РОБОТИ
СЛОВО ДЕКАНУ:

ЛІДЕР, ЗАГАРТОВАНИЙ ЧАСОМ І ВИПРОБУВАННЯМ
Коли М. В. Поляков більше десяти років тому очолив університет, йому важко
було позаздрити. Колектив
на йбільшог о вишу рег іону
п е р е б у в а в у де п р е с и в н о му стані, викликаному суспільними негараздами, і волюнтарис ьки-авторит арним
стилем управління. Хто міг,
від’ їжджав за ко рдо н аб о
переходив у інші навчальні
заклади, зміцнюючи їх потенціал.
Тож перше, з чого почав
новий ректор, стала консолідація всього колективу,
його об’єднання навколо
ідеї створення потужного
регіонального закладу, який
би традиції класичного університету органічно об’єднав із сучасними вимогами.
У ті часи Микола Вікторович
часто говорив, що хотів би,

щоб колективний «університетський оркестр» зазвучав
злагоджено і гармонійно,
щоб у спільній мелодії було
чути кожного…
Здавалося б, для цього не
так вже й багато треба: за
функцією, яку виконує людина в університеті, побачити, почути й оцінити її саму,
допомог ти їй розкрити свої
найбільш сильні сторони.
Університет, у якому до цього було чути і видно одного
керівника, одного вченого,
одного викладача, раптом
розкрився всіма своїми барвами. Новий імпульс отримали традиційні наукові
школи, ніби «друге дихання» прийшло до вчених, які
вже й не бачили перед собою перспектив в університеті, почали відкриватися
нові напрями, спеціальнос-

ті. Не випадково за ці роки
вчених, викладачів та співробітників, увінчаних найвищими почесними званнями та нагородами держави,
стало чи не вдвічі більше,
ніж за всі роки існування університету. Не менш важливим було і визнання колег як
в Україні, так і за її межами.
Десятки найавторитетніших
зарубіжних університетів, з
якими сьогодні так чи інакше співпрацює ДНУ імені О.
Гончара, – то і спільні проекти, і конференції, і обмін
викладачами та студентами. Унів ерситетський професор, який щороку виїжджає попрацювати за кордоном, – то вже норма, яка
зараз сприймається як щось
природнє.
«Я – один із вас». – це
слова, з якими ректор часто

звертається до своїх однодумців. Насправді не так і
легко втриматись від спокуси і не перетягти ковдру на
себе. Не дозволяють цього
зробити людські якості, закладені батьками і природою, та щира повага до тих,
хто сьогодні складає університетську команду. Команду не безликих статистів
при ректорові, а зібрання
яскравих індивідуальностей, об’єднаних бажання м
зробити рідний університет
гідним викликам часу.
Про те, що багато вже
вдалось, свідчать щорічні
рейтингові опитування щодо
місця того чи іншого вишу в
сучасній українській «табелі
про ранги». Ці опитування
проводять експерти ЮНЕСКО і авторитетних міжнародних фундацій, Міносві-

ти і різноманітні вітчизняні
організації. До них долучається думка абітурієнтів та
їх батьків. Не було випадку,
щоб університет у цих рейтингах опускався нижче десятого місця (це при майже
300 вищих навчальних закладах у сучасній Україні),
а найчастіше він – у п’ятірці
кращих.
Перехід на європейські
стандарти та методики навчання, необхідність інтегрування у єдиний світовий освітянський простір поставили
перед університетом нові
завдання. Їх реалізація вимагає злагодженої та творчої
роботи всіх ланок, мотивованості студентів і викладачів.
Зрозуміло, що це можна здійснити лише на принципово
новій матеріально-технічній
базі. Як все це реалізувати в

умовах ринку та обмеженості
державного фінансування?
Ректор переконаний, що
складні завдання під силу
лише тим, хто здатен подолати труднощі! Тож треба
зробити все, аби отримати
статус дослідницького університету, треба довести,
що саме такий національний університет, як наш, заслуговує на виключну державну підтримку.
Сповнений ідей і задумів,
з прагматичною програмою
їх реалізації професор М. В.
Поляков йде на новий термін роботи ректором. Він
– на рівні цих завдань, тож
достойний нашої підтримки!
В. ДЕМЧЕНКО,
декан факультету
систем і засобів масової
комунікації, професор,
заслужений журналіст
України.

НАУКА:

ВЗІРЕЦЬ - ПРОФЕСОР М. В. ПОЛЯКОВ
Ректор Микола Вікторович Поляков постійно націлює науковців університету на вирішення регіональних проблем.
Не випадково він ініціював довгострокові договори
і програми співпраці з обласною держадміністрацією,
госпдоговірні роботи, участь
у кластері «Ракетно-космічні
технології», Університет виконує 45 договорів про науково-технічне співробітництво. На особливому місці

договори з ДКБ «Південне»,
Інститутом технічної механіки НАН України, укладається
угода з міжнародною науково-промисловою корпорацією «Веста».
В університеті працює
комплексна програма залучення студентів до науководослідної роботи. Поліпшилася робота студентського
наукового товариства. Перемоги на Всеукраїнських
та Міжнародних студентських олімпіадах (2005–

2007 рр.) – це наслідок існування в нашому університеті відомих у світі наукових
математичних шкіл.
Молодь університету активно працює над створенням наукових розробок та
бізнес-пропозицій для вирішення проблем Дніпропетровська. У 2004-2010 рр.
ДНУ був гідно представлений на міських конкурсах «Інтелект – творчість – успіх»,
«Молодь Дніпропетровська
– рідному місту», «Молоді

вчені – Дніпропетровщині».
Талановита молодь здобуває призові місця, отримує
премії та гранти з міського
та обласного бюджетів.
Серед наукових дося гнень університету в аго мим є особистий внесок
про фесора М. В. Полякова. Держбюджетна тема під
його керівництвом «Математичні моделі теорії потенціалу для процесів у суцільному середовищі з багатомасштабними та лока-

лізованими ефектами», що
виконується згідно плану
МОНУ, є взірцем для інших
щодо результативності. Щорічно ректор публікує десятки наукових праць і має
один із найвищих рейтингів.
Монографії та підручники
професора М. В. Полякова
стабільно посідають перші
місця на обласному міжвузівському конкурсі наукових, навчально- методич них та художньо-публіцистичних видань.

За цикл праць із гідрогазодинаміки та динаміки
польоту літальних апаратів професор М. В. Поляков удостоєний премії НАН
України імені М. Янгеля.
З а рішення м пл енуму
Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки до числа учасників
конкурсу 2010 року внесено
комплекс підручників авторського колективу ДНУ ім. О.
Гончара у складі професора М. В. Полякова та інших
професорів.
М. ДРОНЬ,
проректор з наукової
роботи, професор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

14 жовтня 2010 року

3 стор.

ІЗ РЕКТОРСЬКОГО ЖИТТЯ ПРОФ. М. В. ПОЛЯКОВА

Під час візиту до Китаю.

Під час візиту Посла США Карлоса ПАСКУАЛЕ.

Почесний ректор ДНУ, академік В. І. МОССАКОВСЬКИЙ
та ректор ДНУ, проф. М. В. ПОЛЯКОВ (2001 р.).

2004 -2010 рр. ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. ДЕЯКІ ЦИФРИ І ФАКТИ
l За високі досягнення у навчальній та науковій роботі студенти університету одержують іменні стипендії: Президента України,
Верховної Ради, Кабінету Міністрів,
імені М. С. Грушевського, імені О.
Гончара, імені В. М. Чорновола,
міської ради, Жовтневої районної у
місті ради, обласну іменну стипендію, персональну стипендію Вченої ради університету, благодійних
фондів та підприємств.
l Основними замовниками молодих фахівців ДНУ імені О. Гончара є управління освіти та науки
Дніпропетровської міської ради,
Головне управління освіти та науки
Дніпропетровської облдержадміністрації, редакції газет «Днепр вечерний», «Наше місто», Державний
ощадний банк України, ВО «ПМЗ
імені О. М. Макарова», ВАТ «Укртелеком» та багато інших.
l У спецрадах ДНУ захищено
115 докторських та 846 кандидатських дисертацій. Співробітники,
докторанти, аспіранти університету захистили 50 докторських та
344 кандидатські дисертації. Вчене звання прфесора отримали 33

співробітники, доцента – 144, старшого наукового співробітника – 23.
l Звання почесного доктора ДНУ
присвоєно 31 видатному українському та зарубіжному науковцю.
l Кожного року ми відкриваємо
одну-дві, а іноді й три спеціальності в аспірантурі.
l На виставці «Сучасна освіта в
Україні-2007» ДНУ отримав звання
лідера сучасної освіти і срібну медаль у номінації «Інтеграція науки і
освіти у вищому навчальному закладі».
l Члени студентського конструкторського бюро взяли участь у ХІІ
молодіжній конференції «Наука і
космос». 29 наукових досліджень та
розробок відзначені Дипломами.
l Із 2006 року університет є
учасником і переможцем програми
підтримки талановитої молоді «Завтра. UA», конкурсу технічних проектів компанії «МТС-Україна».
l Вісник Дніпропетровського університету з 2004 року має статус

наукового журналу.
l У рамках угоди з Представництвом Єврокомісії в Україні на базі
наукової бібліотеки з 2004 року діє
Інформаційний центр Європейської Комісії, де всі охочі можуть
взяти необхідну інформацію про
Європейський Союз, його цілі та
напрямки діяльності. У плані роботи Центру – «круглі столи», книжкові виставки на європейську тематику, зустрічі з представниками ЄС.
l Німецький центр «Німці в Україні» на базі ДНУ займається дослідженнями історії менонітів в Україні.
l Співробітники ДНУ імені О.
Гончара є членами міжнародних
організацій, зокрема ректор, проф.
М. В. Поляков – член Американського математичного товариства,
член-кореспондент Міжнародної
аерокосмічної академії, член Академії наук соціальних технологій
місцевого самоврядування.
l Розширюється співпраця з
Університетом прикладних наук м.
Міттвайди (Німеччина). За умови
успішного виконання навчальних

програм обох університетів студенти отримають український і німецький дипломи бакалавра.
l У рамках договору з Євразійським національним університетом
ім. Л. Д. Гумільова з вересня 2009
року на фізико-технічному факультеті десять казахських студентів
навчаються на бакалаврів і шість
казахських студентів навчаються в
магістратурі цього ж факультету з
вересня 2010 року.
l Розроблене Положення про
науково-навчальний УкраїнськоБразильський центр, який має стати координуючим засобом розвитку співпраці між ДНУ ім О. Гончара та організаціями й установами
Бразилії.
l ДНУ підготував 597 іноземних
студентів, у т. ч. 233 магістри.
l Одним із найрезультативніших
показників діяльності ДНУ на міжнародній арені є виконання спільних договорів про співпрацю із закордонними вищими навчальними
закладами освіти та науки. Укладено договори у сфері обміну студен-

тами та викладачами, виконання
спільної наукової роботи, культурного обміну з закордонними партнерами з Німеччини, Франції, Швеції, Іспанії, Італії, Польщі, Туреччини, Болгарії, Росії, Білорусі, Латвії,
Бразилії, США, КНР. У ДНУ діють 62
міжнародні договори.
l Університет розширив спектр
платних послуг, що забезпечило
значне зростання доходів спеціального фонду. Це, у свою чергу,
дало можливість здійснювати видатки на поліпшення та розвиток
матеріально-технічної бази навчального процесу, поліпшення
соціально-побутових умов праці співробітників університету та
проживання студентів у гуртожитках.
l Проведено капітальні ремонти: наукової бібліотеки, корпусу
№1, їдальні для студентів, будиночків у спортивно-оздоровчому
таборі та ін.
Детально про всі ці факти, етапи
розвитку закладу, читайте в газеті
«Дніпропетровський університет»
за 2004-2010 рр.

В УНІВЕРСИТЕТІ ОБГОВОРЮЮТЬ КАНДИДАТУРУ ПРОФЕСОРА М. В. ПОЛЯКОВА НА НОВИЙ ТЕРМІН РОБОТИ
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ:

СТУДЕНТИ:

МИ З РЕКТОРОМ ПЛІЧ-О-ПЛІЧ
Сам е за н аказом ре ктор а
М. В. Полякова в унів ер си те ті с тво рен о орг ан с ту дент сь ког о с ам овр яду ва ння. Відто ді ро зп очалас я
с піль на ро бот а Миколи Ві кто ров ича та ра ди ст уден ті в. За це й час ст уден тс ьке
с амо врядув анн я про йшло
не легкий шлях ст ано влен ня та р озв ит ку.
За ініціативи М. В. Полякова регулярно відбуваються зустрічі студентського

активу з керівництвом університету, де обговорюємо
важливі навчальні, наукові та інші питання нашого
повсякдення, обмінюємося
досвідом з науковцями, викладачами та відомими діячами культури.
На базі Палацу культури
студентів створили багато
гуртків, театрів, вокальних та
танцювальних студій, клубів
за інтересами та різножанрових аматорських колективів.

Цікавими нововведеннями
стали такі заходи, як: «Кубок
ректора» або «День першокурсника», який проводиться щорічно і спрямований на
підтримку і розвиток талановитих першокурсників; «Університетський бал», присвячений Дню народження
університету, «Міс Університету» та «Містер Університету», що є найпопулярнішими і найпрестижнішими заходами серед вищих

навчальних закладів міста;
«Univer Voice» – конкурс обдарованих вокалістів. На наших заходах ректор буває і
підтримує нас.
За сприяння ректора студенти мають можливість за
путівками відвідати мальовничі куточки України та країн Європи. А тепер ДНУ імені Олеся Гончара налагодив
зв’язки з провідними університетами світу, і ми можемо не тільки подорожувати,

але й отримувати якісно новий рівень освіти.
Щоб досягти позитивних
результатів, треба працювати в команді. І найціннішим є те, що ректор М. В.
Пол яков та с тудентст во
Дніпропетровського національного університету ім.
О. Гончара мають спільні цілі і йдуть пліч-о-пліч.
О. ТАІБОВ,
голова ради студентів
університету;
О. КОРСУН,
К. ДОЛГОПОЛОВА,
члени ради.

РЕКТОР І ПРОФСПІЛКА:

У НАС – СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Якщо ректор з розумінням і
повагою ставиться до профспілки, а профспілка розуміє
і підтримує дії ректора, якщо
обидві сторони плідно спів працюють, то є результат, який
іде на користь працівникам
і студентам університету. У
громадянському суспільстві

такі взаємовідносини називаються терміном соціальне
партнерство.
У нашому уні версит еті соціальне партнерство є
основою діяльності ректора
і профспілкової організації,
які б питання ми не вирішували: капітальний ремонт

санаторію-профілакторію,
робота спортивно-оздоровчого табору «Сосновий бір»,
надання квартир працівникам, відрахування університетом коштів профкому на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу й
т. і.

Ректора М. В. Полякова
уже кілька років заслужено
визнають кращим роботодавцем Жовтневого району
міста у сфері підтримки соціально-економічного стану
працівників університету,
створення належних умов
для роботи, а за конструк-

тивну та плідну співпрацю із
профспілковою організацією, втілення в життя політики соціального партнерства
Микола Вікторович єдиний
із ректорів вищих навчальних закладів міста має відзнаку Федерації профспілок
України «За соціальне партнерство».
С. КОЗОРОГ,
заступник голови
профкому.

СПАСИБІ
РЕКТОРУ
М. В. ПОЛЯКОВУ
Турботу ректора М. В. Полякова про студентів ми бачимо
на прикладі свого факультету.
До бібліотеки надійшли
сучасні видання, необхідні
для навчання й юридичної
практики. Створено лабораторію криміналістики. Іногородні студенти проживають
у гуртожитках із належними
умовами. Студентам із малозабезпечених сімей, студентам-інвалідам університет надав матеріальну
допомог у. Багато студентів
оздоровилися в санаторіїпрофілакторії. Кожного року
ректор відзначає найкращих, найактивніших студентів Почесними дипломами і
грамотами.
Є. КОБРУСЄВА,
голова ради студентів
юридичного факультету,
А. ХАЛІЗОВА,
Д. РЕЧКІНА,
заступники голови ради.

БІБЛІОТЕКА:

РЕКТОР ТУРБУЄТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЮ
За підтримки ректора,
профе сора М. В. Полякова
наукова бібліотека с тала
провідною в регіоні. Це підтвердилось на Всеукраїнській нараді директорів вузівських бібліотек за участю
Міністра освіти і науки України С. М. Ніколаєнка у 20 07
році.
Щорічні заслуховування
на засіданнях ректорату та

Вченої ради звітів про напрямки роботи та перспективи розвитку бібліотеки є
проявом турботи Миколи Вікторовича про забезпечення бібліотеки літературою,
але й не тільки. Йдеться і
про створення комфортних
умов для роботи читачів та
співробітників.
Капітальний ремонт корпусу змінив не тільки зо-

внішній вигляд, а й сприяв
розвитку і впровадженню
нових технологій. Відкриття комп’ютерної зали з доступом у мережу Інтернет
та придбання бібліотечної
програми дали поштовх для
комп’ютеризації.
У бібліотеці за останні
роки побували Президент
України Л. Д. Кучма, Голова
Верховної Ради В. М. Лит-

вин, зарубіжні гості, ректори
вищих навчальних закладів.
За сприяння М. В. Полякова в нас відбулася презентація польської книги з участю
Посла Польщі та видавців, які
подарували три тисячі примірників книжок та журналів.
Бібліотека є не тільки місцем зберігання літератури
та обслуговування користувачів, але й центром куль-

турно-виховної роботи зі
студентами. Діють творчий
молодіжний клуб «Штрих»,
літературна вітальня, клуб
любителів художньої літератури.
Виконуємо наукову роботу. Закінчили каталогізацію
фонду стародруків, видали
чотири випуски анотованого «Каталога старопечатных изданий». Підготували

до друку п’ятий випуск «Латинские книги». Це науково-бібліографічне видання
розкриває склад рідкісного
фонду наукової бібліотеки
та історію його формування. Каталог високо оцінюють історики, бібліографи
та краєзнавці.
С. КУБИШКІНА,
директор наукової
бібліотеки.

М. В. ПОЛЯКОВ з дружиною Тамарою Олексіївною.

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ
ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ
НАВЧАННЯ :

СТРУКТУРНА
ПЕРЕБУДОВА
З МЕТОЮ
ПЕРСПЕКТИВИ
Значну уваг у ректор М.
В. Поляков приділяє структурній перебудові закладу,
спрямованій на модернізацію
на вча ль но - ви хо вн ог о п ро цесу, зміцнення матеріальної
бази.
Так, на базі двох факультетів – безперервної освіти та
заочної і дистанційної освіти
створено Центр заочної та
вечірньої форм навчання.
Контингентом Центру є
абіт урі єнт и, я ких умовно
можна розділити на три категорії: особи, які вступають
на перший курс бюджетного
фінансування для здобуття
базової вищої освіти за заочною формою навчання; випускники вищих навчальних
зак ладів першого-другого
рівня акредитації (молодші
спеціалісти), які вступають
на місця позабюджетного
фінансування і продовжують навчання за скороченими програмами підготовки
(вечірня, заочна форми навчання); особи, які поновлюються на навчання для
здобуття другої вищої освіти.
Спеціальності, які ми надаємо, користуються попитом і вкрай необхідні у різних галузях народного господарства країни.
В. КУЗЕМКО,
директор Центру
заочної та вечірньої
форм навчання.

М. В. ПОЛЯКОВ, донька Тетяна, онука Аня.

нія Онєгіна, його блискуче перевтілення в героїв «Маскарада»
М. Лермонтова та популярного
тоді Платона Кречета О. Корнійчука.
Микола Вікторович любить писати вірші. Поезія для нього «завжди була тим щасливим острівцем, на якому він мав скинути з
себе щоденну суєту суєт і поринути в інший світ, створений тільки
для нього».

* * *
Самый дорогой,
внимательный,
Добрый, благородный друг,
За сердечность, обаяние
Любят все тебя вокруг.
Самый дорогой, отзывчивый,
Ты меня поймешь всегда,
В жизни твоей
замечательной
Счастье пусть горит звездой.

Любим мы тебя и ценим:
Здравый смысл и доброту,
Бодрость, чуткость
и вниманье,
Чувств глубоких полноту.
Знаем выдержку, терпенье,
И стремление простить,
И спокойное уменье
Все проблемы разрешить.
(З пісні «Родному
дедушке» Ані ПОЛІШКО,
внучки М. В. Полякова.).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Стратегічні напрямки міжнародної діяльності ДНУ імені
О. Гончара ректор М. В. Поляков визначив так: розширення міжнародної співпраці
на основі двосторонніх договорів про співробітництво
між ДНУ ім. О. Гончара та зарубіжними вищими навчальними й науково-дослідницькими закладами; виконання
міжнародних ос вітянських,
наукових та науково-технічних проектів; зростання кількості учасників академічної
мобільності.
Так, з ініціативи ректора
розпочалось перспективне
співробітництво з універси-

ДОВІР’Я
Однією з ва жливих рис
керівника є довіра до підлеглих. Довіра – це повага до
колег, віра в їхній професіоналізм, організованість, порядність.

ШЛЯХОМ
ПОРОЗУМІННЯ
Місія керівника – об’єднати людей навколо спільної
справи, спрямувати їх творчу енергію на досягнення
реального результату.
Гарну перспективу має
керівник, який уміє прислухатися до розмаїття думок,
зрозуміти інтереси різних
груп, відкинути несуттєве й
зосередитися на головному.
Таким керівником став для
нашого університету Микола
Вікторович Поляков.
С. ЛЯГУШИН,
доцент кафедри
квантової макрофізики.

СТРАТЕГІЮ ВИЗНАЧАЄ РЕКТОР
тетами Казахстану (Євразійський національний університет ім. Л. М. Гумільова), Бразилії (Федеральний
університет), США (Державний університет Теннессі),
Китаю (Шандуньська науково-технічна академія),
Польщі (Університет Марії
Кюрі-Склодовської). Крім того, наш ректор був одним із
ініціаторів створення Мережевого університету країн
СНД ( у складі одинадцяти
університетів) та консорціу-

му університетів-учасників
програми «Еразмус Мундус
– вікно зовнішньої співпраці» (десять університетів з
України, Білорусі і Молдови
та 10 університетів Західної
Європи).
Як науковець професор
М. В. Поляков безпосередньо керував міжнародним
науковим проектом „Фізичне
і математичне моделювання кризи кипіння” в рамках
українсько-французької програми „Дніпро”.

За підтримки ректора наш
університет брав участь у
виконанні тринадцяти Темпус-проектів під егідою Єврокомісії, а протягом останніх трьох років понад 130
науковців ДНУ ім. О. Гончара
взяли участь у міжнародних
конференціях, симпозіумах,
конгресах.
Професор М. В. Поляков
приділяє значну увагу збільшенню контингенту іноземних
студентів як важливого чинника формування іміджу нашого

університету на міжнародному ринку надання освітніх
послуг. Завдяки енергійному
керівництву ректора наш університет є безумовним регіональним лідером і посідає одне з провідних місць в Україні
у сфері міжнародного співробітництва.

У науці довіра до вчених у
значній мірі визначає результати роботи, оскільки тебе
не смикають через дрібні питання, не вказують, що треба робити висококваліфікованим співробітникам.
Цією рідкісною якістю
– довірою – володіє наш
ректор Микола Вікторович

Поляков. За високі наукові
показники в роботі (захист
дисертацій, публікації, експерименти на заводах, акти
впровад ження, створення
нових матеріалів і технологій, патенти, міжнародні конференції) ректор поважає,
довіряє і відзначає наш колектив.

Ми одержали сучасний
комп’ютер, на якому опрацьовуємо великий статистичний матеріал щодо вкладу і якості металу, обробленого за новими технологіями
і нашими розробками.
Таке ставлення до колективу є запорукою подальшої
роботи з промисловістю й

академічними інститутами.
За це велике Вам спасибі,
Миколо Вікторовичу!
О. ШАПОВАЛОВА,
завідувач лабораторії
нових матеріалів та
безвідходних технологій,
доктор технічних наук,
професор, заслужений
діяч науки і техніки
України.

ЦЕ І НАВЧАННЯ,
І ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ
Філіали юридичної клініки
здійснюють прийом громадян за адресами: вул. Казакова, 34; пр. Гагаріна, 28;
вул. Клари Цеткін, 6-А.
На базі юридичної клініки
проводяться навчальні тренінги з актуальних тем: інтерв’ювання та консультуван-

М. Д’ЯЧЕНКО,
проректор з науковопедагогічної роботи
у сфері міжнародного
співробітництва,
професор.

«ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ – ДЛЯ СТУДЕНТІВ»
Таку відповідь дає наш ректор М. В. Поляков на прохання різних організацій надати
Палац студентів для проведення комерційних заходів.
І зав дяки цьому за останнє
десятиріччя Палац культури
студентів став центром культурно-освітньої роботи саме
для студентів та вчених нашого університету.
Микола Вікторович підтримує не лише ініціативи

молоді щодо проведення
фестивалів, творчих конкурсів, конференцій, виставок,
а й сам ініціює різноманітні
заходи. Так, на базі Палацу
впроваджені три реальні дипломні проекти кафедри образотворчого мистецтва та
дизайну: «Галерея гетьманів
України» (2001 р.), «Істо рія
Потьомкінського палацу»
(2009 р.) та «Розпис плафона
Палацу» (2010 р.).З 1999 р.

тут відбуваються фестивалі
студентських театрів «Театральна сесія» та «Дзвени,
бандуро!», у якому беруть
участь студенти різних міст
України.
Лише за 2010 рік проведено більше 230 заходів, у тому числі 192 – для студентів,
тридцять наукових конференцій і дев’ять заходів для дітей
співробітників та студентів.
Принципова позиція М. В.

Полякова щодо використання Палацу культури студентів дає можливість творчій
молоді реалізувати свої таланти та здібності. У більш
ніж двадцяти творчих колективах Палацу беруть участь
близько 500 студентів та 80
співробітників і їх дітей.
В. СТУКАЛО,
директор Палацу
культури студентів,
заслужений працівник
культури України.

СТУДЕНТИ:

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА:

Юридична клініка в ДНУ ім.
О. Гончара створена в 2007
році завдяки високому професійному досвіду ректора
М. В. Полякова. Це структурний підрозділ університет у.
Вона р озм іщуєт ься в кім.
310-А по вул. Науковій, 13
(телефон 373-67-89).

У Дніпропетровському механічному технікумі ст удент М. Поляков був комсоргом групи (яка
згодом здобула звання передової), був тренером дівочої волейбольної команди. Математик мав
неабиякі вокальні з дібності та
драматичний талант, грав у студентських виставах. Його друзі
ще й досі пам’ятають Поляковастудента в ролі «зайвої» людини
ХІХ століття – пушкінського Євге-

ня, медичне право в Україні, медіація, практичне
право, майстер-класи та
рольові ігри з використанням інтерактивних методик. Але дуже важливо
й те, що студентська молодь надає безоплатну
правову допомогу населенню. Її одержали більше тисячі громадян.
О. СОКОЛЕНКО,
директор
юридичної клініки.

ЗАВДЯКИ РЕКТОРУ
М.
В. ПОЛЯКОВУ
Ми – пе рші с т удент и, які на вчаю тьс я за на прямо м «Гі др ом е те о ро лог і я». Вив ча єм о
а кт у альні пи та ння, що с то сують ся пов ерх нев их в од, атмо сфе рни х явищ , гідро екологі ї. Д ля Дніпро пет ров ської
об ла ст і це ду же ва жлив о чере з значн е те хно ге нне н ава нт а ж ен н я П р ид ні п ро в с ько г о
ре гіо ну.
За сприяння ректора М. В.
Полякова була організована

І ЗНОВУ Є
ШАХОВИЙ
КЛУБ!

навчальна практика на полігоні разом із студентами Одеського екологічного університету. Кожен студент проводив
гідрометричні спостереження.
Для підвищення якості навчального процесу університет підписав договір із Центральною геофізичною обсерваторією, і це дозволяє використовувати на практичних
заняттях та для написання
курсових робіт сучасну гідрометеорологічну інформацію.

Ректор М. В. Поляков став
ініціатором відродження шахового клубу університет у.
За короткий термін клуб підготував найсильнішу команду
в області.
За підтримки Миколи Вікторовича клуб отримав необхідне обладнання.

О. ТИМЧЕНКО,
О. ІЩЕНКО,
студенти гр. ГМ-08.

О. ХМЕЛЬНИКОВ,
голова шахового клубу
імені В. Моссаковського.
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