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17  ЛИСТОПАДА  –  МІЖНАРОДНИЙ  ДЕНЬ  СТУДЕНТА.  ВІТАЄМО!

КОНФЕРЕНЦІЯ  ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ  УНІВЕРСИТЕТУ  ЗАТВЕРДИЛА  ЗВІТ  РЕКТОРА  М.  В.  ПОЛЯКОВА  
ЗА  СІМ  РОКІВ,  СХВАЛИЛА  ЙОГО  ДІЯЛЬНІСТЬ  І  ОДНОГОЛОСНО  РЕКОМЕНДУВАЛА  МИКОЛІ  ВІКТОРОВИЧУ  

ПРОДОВЖИТИ  РОБОТУ  НА  ПОСАДІ  РЕКТОРА. 
А  В  РЕДАКЦІЮ  ГАЗЕТИ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ»  НАДХОДЯТЬ  ЛИСТИ,  У  ЯКИХ  СТУДЕНТИ  
І  СПІВРОБІТНИКИ  ПІДТРИМУЮТЬ  КАНДИДАТУРУ  ПРОФ.  М.  В.  ПОЛЯКОВА  НА ПОСАДУ  НАШОГО  РЕКТОРА.

За сприяння ректора ДНУ 
імен і Олеся  Гончара М. В . 
Полякова  на соціально- гу-
манітарному факультеті із 
2008 р. функціонує Ресурсний 
центр підготовки магістрів за 
спеціалізацією  «Європей -
ська і міжнародна політика 
та управління кризами». Це 
дало студентам-політологам 
унікальну можливість по за-
вершенню навчання отримати 
диплом державного зразка і 
диплом Римського універси-
тету «Ля Сапієнца» – одного 
із провідних європейських 
університетів, що входить у 
десятку найавторитетніших 
вишів старої Європи. 
Підготовка  за спільною 

програмою Дніпропетров -
ського та Римського універ-
ситетів здійснюється вже не 
перший рік, і наші випускни-
ки (а мені довелося з деяки-
ми з них спілкуватися) мають 
значні конкурентні переваги 
перед іншими випускника-
ми. І це цілком справедливо, 
оскільки в університеті «Ля 
Сапієнца» наші викладачі 
проходили стажування, роз-

ВІДЧУВАЄМО  СЕБЕ  СТУДЕНТАМИ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

робили й узгодили програ-
ми фахових дисциплін. Піс-
ля теоретичного навчання 

в ДНУ імені Олеся Гончара 
передбачається практика на 
базі Римського університету.

У рідному навчальному 
закладі створені сприятливі 
умови для навчання та са-

НА ЗНІМКУ: доцент кафедри політології Ю. О. ГЕРМАН проводить заняття 
з магістрами-політологами, які навчаються за програмою «Подвійний диплом».     

1 вересня 2006 року сту-
денти й викладачі факуль-
тету української й іноземної 
філології та мистецтвознав-
ства запам’ятали не тільки 
як початок нового навчаль-
ного року, Свято знань, у цей 
день за ініціативи Дніпропе-
тровської обласної держав-
ної адміністрації та ректо-
ра Дніпропетровського на-
ціонального університету, 

професора М. В. Полякова 
урочисто був відкритий Об-
ласний центр історії та роз-
витку української мови.
Співробітники єдиного тако-

го в нашій області мовно-куль-
турного осередку за чотири 
роки зробили чимало. Прово-
дили для вчителів-україністів 
науково-практичні семінари 
з актуальних питань україн-
ського правопису, семінари 

для працівників реєстрації ак-
тів цивільного стану Дніпропе-
тровської області, дві науково-
практичні конференції «Куль-
тура мови в українському сус-
пільстві», три «круглі столи» 
до Міжнародного дня рідної 
мови, незабутні для студентів 
Свята слов’янської писемності 
і культури тощо.
Маємо здобутки в царині 

науково-популярного слова 

ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР  ІСТОРІЇ  ТА  РОЗВИТКУ  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РЕКТОР  ЦІКАВИТЬСЯ  І  ПІДТРИМУЄ
– опублікували низку часо-
писів «Український смисл», 
уже побачили світ дві редак-
ції «Російсько-українського 
словника прізвищ мешкан-
ців м. Дніпропетровська», 
навчально-методичні по-
сібники «Етикет і культура 
мовного спілкування у ви-
щій школі», «Назви проїздів 
м. Дніпропетровська: погляд 
мовознавця», три випуски 
«Писемного слова на вули-
цях Дніпропетровська» та ін. 
До Центру звертаються 

громадяни Дніпропетровщи-
ни, аби проконсультуватися 
щодо правильного написан-

ня, офіційного оформлення 
своїх особових назв. І це да-
леко не все. Не описати всі 
наші добрі справи кількома 
реченнями.
Уся робота Центру узго-

джена з ректором, проф. 
М. В. Поляковим, бо працю-
ємо ми за планом, затвер-
дженим ректором, який нас 
підтримує в усіх починаннях, 
бере участь у проведенні за-
ходів і, головне, завжди ціка-
виться нами.

Н. ГОЛІКОВА, 
директор Обласного 

центру історії та розвитку 
української мови.

Спортивне життя ново-
го 2010/2011 навчального 
року розпочалося відкрит-
тям  міжфакультетської 
спартакіади з дванадцяти 
видів спорту. На універси-
тетському стадіоні 29 ве-
ресня 2010 року  відбулося 
легкоатлетичне спортивне  
свято, головною складо-
вою якого став естафет-
ний біг  4х100 та 4х200 се-
ред юнаків та дівчат.
Традиційно з вітальним 

словом до учасників зма-
гань звернувся ректор, 
проф. М. В. Поляков. Він 
постійно тримає руку на 
пульсі спортивного життя. 

Стоячи поряд, я відчував 
щиру зацікавленість Ми-
коли Вікторовича у розви-
тку студентського спорту, 
прагненні до здорового 
способу життя та намаган-
ні втілити надію на перемо-
гу. Було добре видно, що 
його слова знаходять від-
гук у серцях і спорт сменів, 
і глядачів, які зібралися на 
ці змагання.
Таке відверте спілкування 

керівника навчального за-
кладу і студентів стало мож-
ливим завдяки постійній тур-
боті проф. М. В. Полякова про 
розвиток фізкультурно-оздо-
ровчої роботи, масового сту-

дентського спорту та поліп-
шення матеріально-технічної 
бази спортивних об’єктів.
Саме завдяки його наполе-

гливості в університеті  реалі-
зується напружений план-ка-
лендар спортивних змагань, 
фізкультурно-розважальних 
свят та інших масових заходів. 
Традиційними стали змагання 
з волейболу на Кубок ректора 
між студентами та виклада-
чами університету. Почали 
активно розвиватися нові ви-
ди спорту: черлідінг, футзал, 
пляжний волейбол, армрес-
лінг, пауерліфтинг. З′явилися 
нові збірні команди універси-
тету з тхеквандо, настільного 

СПОРТИВНЕ  ОБЛИЧЧЯ  ЗАКЛАДУ
тенісу, регбі. Збірна команда 
університету зі спортивного 
орієнтування посіла провідне 
місце серед вищих навчаль-
них закладів України – у її 
складі призери та переможці 
Чемпіонатів України, Європи 
та Світу; серед студентів та 
співробітників університету є 
учасники та призери Олімпій-
ських (Ю. Шляхов, Л. Грига, Ю. 
Акуленко) і Параолімпійських 
ігор (О. Ботурчук).
Підтримуємо статус кла-

сичного університету – у 
навчальний процес почали 
втілювати інноваційні рі-
шення: обладнали сучасний 
тренажерний зал з кардіо-
тренажерами, які активно 
використовуємо на заняттях 
із фізичного виховання. У 
минулому році провели ре-

конструкцію та оновлення 
комунікацій плавального ба-
сейну, що створило сприят-
ливі умови для тренування 
плавців і плідної роботи  ди-
тячо-юнацької школи олім-
пійського резерву з водного 
поло. На сучасному рівні пе-
реобладнали зал боротьби 
зі встановленням  нового та-
тамі, де з задоволенням тре-
нуються збірні університету 
з боротьби та секція  Дні-
пропетровської регіональної 
федерації айкідо.
У цілому тільки за останні 

десять років в університеті 
підготовлено тридцять май-
стрів спорту України, значна 
кількість кандидатів у май-
стри спорту та першороз-
рядників.
Завдяки цілеспрямова-

ній кадровій роботі науко-
во-педагогічний склад ка-
федри  підсилився канди-
датами  медичних наук та з 
фізичного виховання, май-
страми спорту міжнарод-
ного класу і заслуженими 
тренерами України.
Отже, завдяки завзятій 

роботі фахівців, небайду-
жих до нагальних проблем 
розвитку фізичної культури 
та студентського спорту, що 
об’єдналися навколо ректо-
ра Миколи Вікторовича По-
лякова і кафедри фізичного 
виховання, спортивне об-
личчя нашого університету 
набуває нових привабливих 
сучасних рис.

В. САРИЧЕВ,
зав. кафедри фізичного 

виховання та спорту.

Міністерство освіти 
і науки України

Ректору Дніпропетровського 
національного університету

 імені Олеся Гончара 
ПОЛЯКОВУ М. В.

Вельмишановний Ми-
коло Вікторовичу!
Щиро вітаю студен-

та Вашого універси-
тету Коваленка Олега 
Вікторовича з пере-
могою у Міжнародній 
студентськ ій олім-
піаді з математики, що 
проходила у м. Тегеран 
(Ісламська Республіка  
Іран) з 13.07 2010 року 
по 16.07 2010 року.
Ці престижні міжна-

родні змагання проде-
монстрували  творчі 
здобутки університе-
ту, його внесок у під-
готовку сучасних фа-
хівців з математики за 
найкращими світови-
ми стандартами.
Нашими спільними 

зусиллями, наполегли-
вою працею виклада-
чів та студентів ця 
перемога сприятиме 
подальшому розвитку 
сучасної української 
школи з математики 
та хімії, які займають 
чільне місце у світово-
му освітянському спів-
товаристві. Сподіва-
юсь, що в недалекому 
майбутньому студен-
ти-переможці Міжна-
родних олімпіад ста-
нуть взірцем освіт-
нього і культурного 
розвитку України.
Бажаю Вам і Вашому 

колективу плідної пра-
ці, творчої наснаги і 
здобутків у Вашій бла-
городній справі.

З повагою Міністр 
Д. В. ТАБАЧНИК.

мопідготовки. Лабораторія 
для занять обладнана су-
часною технікою – у нашо-
му розпорядженні комп’юте-
ри, підключені до Інтернету, 
мультимедійний проектор, 
призначений для трансляції 
презентацій, ксерокс і ска-
нер, електронна бібліотека, 
апаратний комплекс для про-
ведення відеоконференцій. 
Для нас важливим також 

є вдосконалення навичок 
професійного спілкування 
англійською мовою, оскіль-
ки навчальний процес, під-
готовка і захист дипломної 
роботи здійснюються ви-
ключно англійською. За та-
ких умов ми відчуваємо се-
бе студентами університету 
європейського рівня. Усе це 
стало можливим завдяки да-
лекоглядному рішенню ке-
рівництва нашого універси-
тету і, у першу чергу, нашого 
ректора Миколи Вікторовича 
Полякова. 

О. ГОЛОВКО, 
студентка 5-го курсу 

соціально-гуманітарного 
факультету.
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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ  ЖИТТЯ

*   *   *
lНа кінець літньої екзаменаційної се-

сії 1851 студент денної форми навчання 
(19 процентів) мав одну, дві або більше 
заборгованостей (це дорівнює минуло-
річному показнику). По три заборгова-
ності мали 375 студентів (тобто кожний 
п’ятий). Цей показник став вищим від ми-
нулорічного на чверть.
lЗа заочною формою навчання на кі-

нець екзаменаційної сесії 897 студентів 
(тобто 47 процентів) мали одну і більше 
заборгованостей (у минулому році цей 
показник дорівнював 42%). 222 студенти 
(тобто кожний четвертий) мали три за-
боргованості. Цей показник виріс на 8% 
порівняно з 2008/2009 н. р.
lУ порівнянні з аналогічними сесіями  

2007/2008 та 2008/2009 н. р. абсолютна 
успішність, як і якість успішності, зага-

лом по університету не змінилась і ста-
новить відповідно 80 та 47 процентів.

*   *   *
lЗа денною формою навчання: ди-

пломи з відзнакою у ц. р. одержали 380 
бакалаврів, 51 спеціаліст і 271 магістр; 
повторно до захисту дипломних робіт 
допущено 16 бакалаврів, шість спеціа-
лістів та один магістр; не склали держав-
ну атестацію вісім бакалаврів і десять 
спеціалістів.
lЗа заочною формою навчання ди-

пломи з відзнакою одержали три спеціа-
лісти, три магістри і два бакалаври-екс-
терни. Не склали державну атестацію 38 
заочників.
lДипломи з відзнакою цього року отри-

мали також 23 вечірники.
(Із виступу зав. навчального відділу
О. В. Верби на засіданні ректорату).

ß˚  Ì¨  ˝À´×À“Ì˛Ñ ß?
Наш мозок хоч і працює лише на кілька про-

центів своїх можливостей, але, як і кожний 
нормальний комп’ютер, має властивість на-
копичувати багато непотрібної інформації, а 
потім, відповідно, вимагати від людини її по-
збутися, щоб не зіпсувати всю систему. Саме 
тому, на мою думку, зубріння матеріалу ні до 
чого доброго не призводить, оскільки ми на-
магаємося запам’ятати багато подібної зайвої 
інформації, а потім перед екзаменом досить 
часто у голові можна отримати вибухонебез-
печний вулкан (подібний до того ісландського 
чудовиська, який нещодавно налякав усю Єв-
ропу).
Я радив би, готуючись до екзамену, ство-

рювати схеми, таблиці, графіки, записувати 
найнеобхідніше графічно, прослуховувати на-
диктований потрібний матеріал тощо – кому як 

зручніше (це вже залежить від особливостей 
пам’яті індивіда, способу сприймання інфор-
мації та інших факторів, про які краще запи-
тати у психологів). Це дасть змогу зекономити 
той час, який би студент витрачав на зубріння, 
або, принаймні, витратити його з користю. 
Також обов’язково згодиться той матеріал, 

який стосувався інших предметів, – недарма 
вони всі взаємопов’язані між собою. Можливо 
також використовувати просто інформацію з 
інших джерел, що не завжди стосуються ви-
читаного викладачем курсу, наприклад, з ен-
циклопедій. Болонський процес цього не за-
бороняє, а, навпаки, заохочує.
Отже, щасти Вам на сесії!

О. АНДРІШКО,
студент гр. УУ-07-2, 
іменний стипендіат.

ПОРАДИ  СТУДЕНТАМ  ІЗ  ВЛАСНОГО  ДОСВІДУ

˝¯  ˙Ó`—¨Ò¨,  À  ˙—˛˙ÓÌ†Ò¨! 

П’ятикурсниці кафедри 
образотворчого  мисте-
цтва та дизайну Світла-
на Улька і Ганна Кущ роз-
писали плафон на стелі 
одного з парадних залів 
Палацу культури студен-
тів. За кілька місяців вони 
розмалювали 36 квадрат-
них метрів колишнього 
Потьомкінського палацу. 
Це було їх дипломною ро-
ботою. 

Розповідає науковий ке-
рівник В. О. Корсунський:

– Ми ретельно вивчили 
творчість художників мо-
нументального жанру ХVІІІ 
століття, тематику і стилі 
плафонного розпису того 
часу, розписи інших споруд 
автора Потьомкінського па-
лацу, відомого архітектора 
Івана Старова. Обрали тему 
«Чотири пори року». Компо-
зиційно – це симетрично 

розташовані по колу чотири 
жіночі фігури-алегорії, які 
ототожнюють весну, літо, 
осінь і зиму. Статичність фі-
гур, колористичне вирішен-
ня, розподіл кола на вісім 
рівних частин відповідають 
духу класицизму, котрому 
притаманні симетричність, 
гармонія пропорцій та ло-
гічність композиції.
Спеціально підготовлену 

стелю юні майстрині роз-

писували акриловими фар-
бами, а потім кілька разів 
покрили воском, що нада-
ло розпису довговічності  і  
додаткової привабливос-
ті. Ефекту імітації  купола  
вдалося досягти і сучасни-
ми засобами.
Наукову експертизу про-

екту здійснював професор 
Люблінського інституту мис-
тецтв (Польща) Ромуальд 
Колодзей. Публічний захист 

дипломних робіт Світлани 
Ульки та Ганни Кущ відбув-
ся на «відмінно». Автор ідеї 
– директор Палацу культу-
ри студентів В. В. Стукало 
дуже задоволений. Він вва-
жає, що місця для реальних 
дипломних робіт випускни-
ків кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну у Па-
лаці багато. 

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

РЕАЛЬНІ  ДИПЛОМНІ  РОБОТИ

Р О ЗП ИС   ПО Т Ь ОМ К І НС Ь КОГ О  П А Л А Ц У

За підсумками літньої ек-
заменаційної сесії п’ятнад-
цять (із сімнадцяти) студен-
тів гр. ММ-08-01, якою я ке-
рую, мають середній бал не 
нижче четвірки. Це означає, 
що п’ятнадцять (із сімнад-
цяти) студентів одержують 
таку бажану в наш кризовий 
час стипендію. А Аліна Га-
цюк має підвищену стипен-
дію, тому що всі екзамени 
склала на «5».
Порівняйте, на  першо -

му курсі половина цієї гру-
пи мала в сесію двійки. А 
в цьому році в сесію була 
тільки одна двійка (відо-
мо, що на мехматі вчитися 
важко).
Отож, як вдалося досягти 

таких гарних результатів? 
Є дві основні причини. Пер-
ша – величезна працездат-
ність групи. Наведу лише 
один приклад: коли я вів 
практичні заняття з алге-
бри, Аліна Гацюк із власної 
ініціативи розв’язала май-
же весь задачник !
Другою причиною успі-

хів групи я без «удаваної 
скромності» назву роботу 
куратора (особливо на пер-
шому курсі).
За своє життя я керував 

чотирма  групами , тобто 
двадцять років я був ку-
ратором! За цей час було 
дуже багато всього, але я 
накопичив величезний до-
свід. Використовуючи його, 
мені вдалося досягти успі-

КУРАТОР І СТУДЕНТИ

МОЯ  ОСТАННЯ  –  НАЙКРАЩА  ГРУПА
хів і визнання. Єдина жінка 
на мехматі, яка стала док-
тором фізико-математич-
них наук , О. Ю. Дашкова 
вчилася у групі, якою керу-
вав я. Найдоречнішим по-
дарунком від студентів для 
мене була листівка з надпи-
сом «Любимому і неповтор-
ному».
Молодим кураторам я хо-

чу дати кілька порад. Пер-
ша – ніколи не поспішайте 
відраховувати студентів за 
неуспішність. За роки кура-
торства я відрахував за не-
успішність тільки двох. Якщо 
я бачив, що студент «не тяг-
не», я вмовляв його самому 
піти з університету (може, 
треба змінити професію?)
А якщо подобається мех-

мат, то не можна лінувати-
ся, слід старанно вчитися. 
Виховуйте студентів на при-
кладі викладачів факультету! 
Так, відомі професори, які на-
вчалися, а потім викладали 
чи викладають зараз на нашій 
кафедрі, В. Л. Дольников, Л. А. 
Курдаченко, А. В. Тушев дуже 
багато працювали, щоб стати 
такими, якими вони є.
І ще одна порада: при-

щеплюйте своїм студентам 
впевненість у свої сили. Ро-
боту куратора я порівнюю з 
роботою спортивного тре-

нера. Пам’ятаєте той рік, 
коли тренер збірної України 
з футболу О. Блохін сказав, 
що українська збірна вийде 
переможцем групи? Так і 
сталося.
На початку року я зібрав 

групу ММ-08-01 і сказав: 
«Даю вам установку: поло-

вина групи повинна скласти 
сесію на «добре» і «відмін-
но». І один мусить бути від-
мінником.» Студенти пере-
виконали цю установку.
Ідуть роки. Я усвідомлюю, 

що  група, якою я керую, 
моя остання. І я вірю, точ-
ніше, знаю, що попереду у 

цих молодих людей багато 
успіхів, що, використовуючи 
студентський сленг, това-
риші кожного з них скажуть 
їм: «Ти – найкращий» чи «Ти 
– найкраща».

О. ДИШЛІС,
куратор гр. ММ-08-01, 

доцент. 

НА ЗНІМКУ: студенти гр. ММ-08-1 і куратор, доцент О. Я. ДИШЛІС.

Вони впали на землю, у 
чагарник , ще минулої осе-
ні. Впало, мабуть, більше, 
але семи горіхам, мимово-
лі згадується біблійне 3, 7, 
9…, вдалося вціліти. По-
щастило втриматися в по-
ру молочно-воскової сти-
глості, коли на них полю-
ють дикі голуби – горлиці, 
граки й синиці (сам бачив, 
коли сидів на стовбурі де-

рева, що висять ще зелені 
горіхи, а на деяких із них 
дзьобом птаха  пробито 
отвір і зернятко ретельно 
вибрано вщент). Вдало -
ся семи горіхам оминути, 
коли вже впали, пильного 
ока  щурів, нарешті, пота-
ланило уникнути й пильно-
го ока господаря, хоча це 
й не дуже дивно, бо госпо-
дар носить окуляри.

По весні горіхи пророс-
ли рядочком та півколом. 
А восени господареві спа-
ло на думку, що якщо Гос-
подь голосом завідувача 
та наказом ректора спо-
добав зробити мене кура-
тором групи, то мені мою 
групу КТ-10-01, де старо-
стою є здібний студент і, 
як на мене, справжній лі-
дер колективу Владислав 

СІМ  ГРЕЦЬКИХ  ГОРІХІВ
Ікол, сам Бог велів навчити 
саджати дерева. 
Біля ботсаду, що започат-

кував уже легендарний про-
фесор Рейнгард, син якого 
навчав мене, студента фі-
зико -технічного факуль -
тету, нарисній геометрії, 
у  понеділок , 13 вересня, 
після занять, як і домови-
лися, мої «просунуті, хай-
теківські» хлопці та дівча-
та, що радує, без усякого 
насильства з мого боку, 
з’явилися і за запропоно-
ваною куратором техно-

логією, знову ж таки, якщо 
горіхам повезе, пустили їх 
у життя. На місці загиблих 
берізок , яким влітку не ви-
стачило живильної воло-
ги . Зрідка поглядаючи на 
паростки, напередодні я 
зауважив, що горіхи треба 
поливати. Потім побачив, 
що студенти напоюють по-
саджене водичкою, та вже 
й дощик приходить на до-
помогу.

В. САФОНОВ, 
куратор гр. КТ-10-01, 

доцент.

ІМЕННІ 
СТИПЕНДІАТИ 

НАШОЇ 
ALMA  MATER

*   *   *
Стипендію Президента 

України призначено пере-
можцю ІІІ етапу Всеукраїн-
ського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких ро-
біт учнів-членів Малої ака-
демії наук України у 2009/
2010 н .  р . студенту  гр . 
ММ-10-1 Олександру Кози-
ненку. 

*   *   *
Іменними стипендіями 

Фонду «Україна», який очо-
лює Президент України в 
1994-2004 рр., випускник і 
почесний доктор нашого 
університету Л. Д. Кучма,  
відзначені Олександр Бал-
дін, Анастасія Калинов-
ська, Тарас Кущ, Юлія По-
гарцева, Сергій Сергієнко, 
Вікторія Стойкова, Любов 
Федорчак із фізико-техніч-
ного факультету.

*   *   *
Стипендію міської ради 

одержують Андрій Алдо-
шин (гр. ХФ-07-1), Олексій 
Черкун (гр. ТУ-09м), Павло 
Книш (гр. МХ-07-1), Юлія 
Маліч (гр. ВЗ-07-2), Вале-
рія Нугаєва (гр. ЮП-08-4), 
Марина Дробахіна  (гр. КІ-
07-2). 

*   *   *
Стипендію Вченої ради 

ДНУ імені Олеся Гончара 
мають Ганна Судзиловська 
(гр. УУ-07-3), Марія Гунчен-
ко (гр. УФ-08-1), Катерина 
Смотрицька (гр. УК-08-2), 
Марина Ірчишина (гр. УА-
07-1), Олег Грищенко (гр. 
ІІ-07-3), Катерина Скок (гр. 
СЦ-07-1), Лілія Стрелецька 
(гр. ТА-07-1), Євгеній Бажан 
(гр. ТІ-09с), Сергій Кушні-
ренко (гр. ТЛ-09м), Вероні-
ка Морозова (гр. ВЗ-07-1), 
Олександр Рощина (гр. ВМ-
08-2), Анастасія Ковальова 
(гр. ЗВ-09-1), Артем Сули-
ма (гр. ЮП-07-1), Валентин 
Хмарський (гр. ЕМ-08-1), 
Анастасія Петренко (гр. 
ЕФ-07-2), Анна Безпаль-
ченко (гр. КМ-07-1), Катери-
на Лук’янова (гр. КІ-07-1), 
Дмитро Карпенко (гр. КІ-07-
1), Ася Калініченко (гр. ХТ-
07-4), Анна Севериновська 
(гр. ББ-08-1), Тетяна Азано-
ва (гр. БЕ-07-7), Людмила 
Удод (гр. ГГ-07-2), Віктор 
Решняк (гр. МТ-07-1), Артем 
Міняйло (гр. ПС-08-1). 



ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 стор.2 листопада 2010 року
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Спочатку біологічний факультет ДДУ 
було перейменовано на біолого-еколо-
гічний , а зараз це – факультет біології, 
екології та медицини.
Вісім кафедр сумісно з Ботанічним са-

дом, зоологічним музеєм, навчально-на-
уковим комплексом «Акваріум», зоола-
бораторією, Присамарським міжнарод -
ним біосферним стаціонаром імені О. Л. 
Бельгарда, науково-досл ідним інститу-

том біолог ії, філіями кафедр у клінічних , 
наукових, навчальних закладах є центром 
навчальної, наукової, культурно-просвіт-
ницької роботи з біолог ічного та медично-
го напрямів.
Студенти беруть участь у різноманітних 

конкурсах та олімпіадах. Торік Гончаров 
Антон став переможцем Всеукраїнської 
олімпіади з біології, Марєнков Олег – пере-
можець Всеукраїнського конкурсу студент-

ських робіт з «Водних біоресурсів» та інші.
Факультет перемагає у  тендерах  на 

проведення міжнародних наукових до-
сліджень ДНУ імені О. Гончара – Дебре-
ценський університет (Угорщина) та з 
іншими державами : Німеччина, Швеція, 
Іспанія, США.

О. ПАХОМОВ, 
декан факультету біології, екології 

та медицини, професор. 

ЧЕРЕЗ  50  РОКІВ

ÔÀ˚Ó¸ÜÒ¯Ò  `†˛¸˛ˆ†fl,  ¯˚˛¸˛ˆ†fl  ÒÀ  Ì¯˜¨Ö̈ ˝¨
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Мы были разные, 

по-разному жилось,
А вобщем-то не так уж плохо –
Мы были целая эпоха,
Украшенная множеством
Талантливых идей, а главное –
Порой, быть может, и наивных, 
Но порядочных людей.
Да что об этом 

долго рассуждать?
Давайте лучше вспоминать 

о нас.
Без четкой логики 

и всякого порядка…
Начнем хотя бы так:
Нельзя не вспомнить
Ежегодную повинность и обузу:
Имеется ввиду осенний наш
Десант на кукурузу.
Теперь уж каждый
Готов бы многое отдать, чтоб
Это наказанье 

снова испытать:
Чтоб нас везли волы,
Телегами скрипели,
А мы орали и ревели
(как нам казалось, – пели) 
Все песни модные тогда
Ну и, конечно, «Крошку Мэри»…
Отметить надо также,
Что всем традициям назло
Со старостой 

нам очень повезло.
Она до самого конца
И с самого начала нам
Ежемесячно стипендию вручала
И, где могла, 

прогул не отмечала,
Умела сохранять молчок  

 о тех,
Кто с лекций убегал в «Сачок» 

(кинотеатр «Октябрь»),
Спасала нас 

от мелких инцидентов,
Ведь всем известно,

 что без них
Немыслемы студенты…
С ребятами на курсе 
Было аж никак:
В букет красивый из девчат
Тихенько, скромненько, случайно
Затесались Олег Назаренко

И Мишенька Батрак.
Хорошие ребята – судить их
Не пристало, но согласитесь,
Что для курса слишком мало.

Г. ЧЕРНІНА (ДЕГТЯРЕНКО),
випускниця біологічного 

факультету.

Лист студентів ДСГІ 
студентам ДДУ

Дорогі друзі! 
Щиро вітаємо Вас із врученням 

перехідного вимпела Жовтневого 
РК ЛКСМ України м. Дніпропетров-
ська, який присуджено  одній із кра-
щих бригад ударного комсомоль-
ського загону дніпропетровців.

29 серпня ц. р. за хороші показ-
ники в роботі, у трудовій дисци-
пліні, політико-виховній і культур-
но-масовій роботі нашій бригаді 

також вручили перехідний вимпел 
Жовтневого РК ЛКСМУ.
Одержавши вимпел, ми взяли 

підвищені зобов’язання в подаль-
шій нашій роботі щодо надання 
допомоги колгоспу у збиранні вро-
жаю, щоб цей вимпел залишився в 
нас як пам’ятний.
Від  щирого серця  бажаємо вам 

завоювати право залишити в себе 
пам’ятний вимпел. Сподіваємося, 
що й надалі ви будете зразком для 
молоді дніпропетровського комсо-
мольського загону, який працює на 
збиранні врожаю в Західному Ка-
захстані.

Бажаємо великих трудових успі-
хів, дорогі друзі!

З комсомольським 
привітом студенти 1-ої бригади 
Дніпропетровського сільсько-

господарського інституту.
29 серпня 1958 р.
Колгосп ім. ХХ партз’їзду.  

Лист студентів ДДУ 
студентам ДСГІ

Дорогі земляки!
Щиро дякуємо за привітання з 

приводу вручення нам перехідного 

вимпела Жовтневого РК ЛКСМУ.
Дуже раді й вашим великим тру-

довим досягненням, а також тому, 
що й ви завоювали перехідний вим-
пел. Сподіваємося, що він у вас за-
лишиться як пам’ятний.
Бажаємо вам успішно закінчи-

ти роботу на колгоспних ланах і 
з честю повернутися у Дніпропе-
тровськ.

З комсомольським 
привітом студенти 5-ої 

бригади Дніпропетровського 
держуніверситету.

2 вересня 1958 року.
Колгосп «16 років Жовтня».

Ми живемо в безкрайньому казахстан-
ському степу, де багато сонця і вітру. О 
7.20 в нашому помешканні оголошується 
загальний підйом, а після сніданку роз-
починається трудовий день вантажників, 
скиртувальників, заготовачів силосу.
На току, заваленому золотою пшеницею, 

робота йде цілодобово. Вдень і вночі сту-
денти віють, очищають зерно. І треба ба-
чити ці бурти  відбірного зерна , що пройшли 
через руки студентів -цілинників, які невтом-
но  працюють біля своїх «агрегатів» по 12 
годин. Студентки-біологи  Н. Костянтинова, 
Л. Соколова, В. Нудна і Л. Стрижак – «ве-
терани» току – виконують норму на 350-400 
процентів.

 «Тіківці» йдуть на тік , а за заготовачами 
кукурудзяного силосу приїжджає грузовик із 
причепом. Колгоспна худоба матиме достат-

ньо кормів. На заготівлі силосу відзначена 
робота студентів фізико-технічного факуль-
тету: В. Дьяківнича, В. Близниченка. Напев -
не, цим юнакам найближчий плакат у черво-
ному кутку «Дамо найбільше силосу !»
Є в бригаді люди найзавиднішої і найша-

нованішої професії – копнувальники . Ма-
гічне слово «комбайн» приваблює кожного. 
Тут особливо суворо дотримуються «черги». 
А. Губкін, В. Черниш, А. Момот, С. Сергєєв 
– умілі копнувальники. Ось хто багато знає 
про вітер, холод уночі, про зорю, короткий і 
солодкий сон між «днем і ніччю». 
Кожний  студент набув кілька професій, 

але яка-небудь одна найбільше до душі. Добре 
працюють дві Валі – Бровко і Можаєва – на 
току, а ще краще , коли чергують на кухні. 
Кухарями з фантазією виявилися  Н. Ножен-
ко  та І. Бессонова.

Ò—Ó̃ ˛´†  `Ó̃ ˝†  8  `—¨ À̂˜¨ А ось про біолога В. Дідика важко сказати, 
що йому найбільше до душі. Зараз це «най-
багатший» цілинник у нашій бригаді – у нього 
вже більше 200 трудоднів. Працелюбний, ста-
ранний, він може всюди виконати норму на 500 
процентів і виробити  в день 15 трудоднів.
А коли сиро й зерно мокріє, є нова робота : 

орати, скиртувати солому, возити зерно на 
елеватор. І тут ті ж руки молодих і завзятих. 
Таких і називають романтиками. А романтики 
дуже багато – кожен день сповнений нею.
Про тих, хто перевиконує норми більше 

ніж на 200 процентів, розповідають невеликі 
листки – блискавки.
Буде що розповісти кожному цілиннику сво-

їм однокурсникам. Не забути комсомольцям 
вечорів на далеких землях , не забути холод-
них дощів, не забути ночей на переповнених 
пшеницею токах.

Л. ІВАШИНА.
(«За передову науку» 

за 4 вересня 1958 року).

*   *   *
Почав працювати  свій 

радіовузол біологічного 
факультету.
Організовані чергуван-

ня членів редколегії по 
збиранню матеріалу. Ці 
передачі студенти нази-
вають «живою газетою».
Ми сподіваємося, що 

«жива газета» допоможе у 
поліпшенні навчання сту-
дентів, пожвавленні гро-
мадського життя на факуль-
теті, допоможе у проведенні 
вечорів відпочинку.

В. БУЛАХОВ,
студент ІV курсу

біофаку.
(«За передову науку» 

за 10 вересня 1955 року).

*   *   *
На початку січня в уні-

верситеті вийде перший 
номер літературно-ху-
дожнього альманаху, в 
якому будуть представ-
лені оповідання, вірші, 
літературно-критичні 
статті студентів універ-
ситету. 
Альманах  буде  руко-

писний і вийде  у двох 
примірниках. Передбача-
ється видати його окре-
мим друкованим видан-
ням.
Зараз проводиться від-

бір матеріалу для першої 
книги.

(«За передову науку» 
за 6 грудня 1956 року).

*   *   *  
 Більше тижня працюють на збиранні 

кукурудзи у колгоспі «Зірка» Томаків-
ського району 49 студентів І і ІІ курсів 
біологічного факультету.
Значна частина студентів, наприклад, тт. 

Єленський, Ястреба, Стрижак, Каніболот-
ська, Антипова та ін. регулярно виконують 
норму – обламують качани на площі 0,15 га.
Між студентами, які закріплені між двома 

польовими бригадами колгоспу, заключено 
угоду на соціалістичне змагання.

(«За передову науку» 
за 26 вересня 1956 року).

1958 рік. Оглядова практика 
в Нікітському ботанічному саду (Крим).

НА ЗНІМКУ: біологи Галина ЛАВРУШКО, Марія 
МОРОЗ, Валентина МОЖАЄВА, Лариса СОКОЛОВА.

В Андріївці зібрано цікавий матеріал. Але як пра-
вильно зробити гербарій? Цьому навчає старшокурс-
ниця. А вчаться біологи Емма ЛИСТОВНИКОВА, Ольга 
ЛЮБАШЕНКО, Галина СУМСЬКА, Світлана НИЗИНОВ-
СЬКА, Валентина БРОВКО, Галина ЛАВРУШКО, Світ-
лана ЛИПЧАНСЬКА, Леся ЗБАРСЬКА та ін. 1957 рік.

Біологи працюють у Ботанічному саду. На передньо-
му плані: Світлана НИЗИНОВСЬКА, Ангеліна ЗЕМЛЯНА, 
Людмила ДОРОФЄЄВА, Таміла ПОСТОЛЬНИК, Тетяна 
КИРИЧЕНКО. 1959 рік.

1958 рік. Екскурсія біологів у Самар-
ський ліс. 
НА ЗНІМКУ: Тетяна ВОЛКОВСЬКА, 

Ія БЕССОНОВА, Таміла ПОСТОЛЬНИК, 
Галина КИСЛИЦЯ, Ніна НОЖЕНКО. 

На Травневу демонстрацію біолог 
Жанна ЯКОВЕНКО прийшла з акордео-
ном. 1956 рік.

Фото студентів 1955-1960 рр.

СПОГАДИ  ПРО  ЦІЛИНУ

1955-1960-і  рр.

1955-1960-і  рр.
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Триває передплата на періо-
дичні друковані видання на 2011 
рік.
Передплата на газету «Дні-

пропетровський університет» 
приймається в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, операційних 
залах поштамт ів , центрів  по-
штового зв’язку області. Мож-
на оформити передплату на рік, 
півріччя, квартал або на місяць . 
Приймання  передплати здійсню-
ється  до 25 числа попереднього 
передплатному місяця.
Передплатна вартість видан-

ня, яка складається з вартості 
послуг зв’язку на розповсюджен-
ня (приймання  передплати і до-
ставку) та його видавничої вар-
тості, визначається працівником 
поштового зв’язку безпосередньо 
при оформленні передплати.
Газета «Дніпропетровський 

університет» - це цікава інфор-
мація про життя Дніпропетров-
ського національного універси-
тету імені Олеся Гончара, одного 
з найбільших вищих навчальних 
закладів регіону.
Учителі, батьки, абітурієнти 

ознайомляться  зі сторінок газети 
з умовами навчання в  ДНУ імені 
Олеся Гончара, дізнаються про 
спеціальності, які можна тут здо-
бути, про науковців і викладачів , 
які вчать студентів.
Наша газета зазначена на 10-ій 

сторінці Каталогу видань Дні-
пропетровської області на 2011 
рік.
Телефони для довідок з питань 

передплати: 770-82-70, 770 -33-62; 
з питань надання поштових по-
слуг - 770-32-20.

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

НДЛ невпорядкованих напів-
провідників функціональної 
електроніки кафедри радіо-
електроніки факультету фі-
зики, електроніки та комп’ю-
терних систем (д/б теми 7-
167-08) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(вища освіта за спеціаль-
ністю «мікроелектроніка і 
напівпровідникові прилади», 
закінчена аспірантура, на-
явність наукових публікацій 
у фахових виданнях, вільне 
володіння державною мо-
вою України),
старшого наукового спів-

робітника НДЛ аморфних та 
мікрокристалічних матеріа-
лів кафедри металофізики 
факультету фізики, електро-
ніки та комп’ютерних систем 
(д/б теми 7-219-09) – 1 штат-
на одиниця (0,5 ставки)

(науковий ступінь канди-
дата фізико-математичних 
наук, наявність наукових 
розробок у галузі матеріа-
лознавства, стаж наукової 
роботи не менше 5 років, 
вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в газеті); 
професора кафедри ма-

тематичного аналізу і теорії 
функцій – 2 штатні одиниці 
(повні ставки)

(наявність наукового сту-
пеня доктора фізико-мате-
матичних наук, вчене звання 
професора, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ IV 
рівня акредитації не менше 
10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача  ка-

федри радіоелектронної ав-
томатики – 1 штатна одини-
ця (0,25 ставки)

(наявність вищої освіти, до-
свід викладацької роботи за 
напрямом підготовки фахівців 
«Приладобудування» не мен-
ше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
асистента кафедри фінан-

сів – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістра, досвід робо-
ти у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акреди-
тації не менше 1 року, вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);
викладача кафедри між-

народних відносин – 1 штат-
на одиниця (0,75 ставки)

(громадянин України з 
осв і то - к в ал іфі к ац ійним 
рівнем магістра за спеці-
альністю «Політоло г ія», 
вільне володіння англій-
ською та державною мо-
вою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації); 
професора кафедри аеро-

гідромеханіки і енергомасо-
переносу – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність ступеня докто-
ра фізико-математичних на-
ук, вченого звання професо-

ра, стаж науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ III-IV рівня 
акредитації не менше 5 ро-
ків, наявність наукових робіт 
у фахових виданнях, моно-
графій з профілю кафедри, 
вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача ка-

федри фізичного виховання 
та спорту – 1 штатна одини-
ця (0,75 ставки)

(наявність повної вищої 
освіти за фахом – випускник 
магістратури, аспірантури, 
наявність друкованих праць 
у фахових виданнях, досвід 
педагог ічної, організатор-
ської та тренерської роботи 
з легкої атлетики, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),
викладача кафедри об-

разотворчого мистецтва та 
дизайну – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістра за спеціаль-
ністю «Дизайн», вільне во-
лодіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);
наукового співробітника 

НДЛ  історії Придніпровсько-
го регіону історичного фа-
культету (д/б теми 1-224-10) 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(науковий ступінь кандида-
та історичних наук, наявність 
наукових праць, досвід робо-
ти за спеціальністю не мен-
ше 2 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в газеті);
молодшого наукового спів-

робітника НДЛ оптимізації 
складних систем кафедри 
обчислювальної математи-
ки та математичної кіберне-
тики факультету прикладної 
математики (д/б теми 5-192-
09) – 2 штатні одиниці (повні 
ставки)

(вища освіта, наявність 
опу блі кованих  наукових 
праць за фахом, досвід робо-
ти за спеціальністю не мен-
ше 3 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в газеті);
старшого викладача ка-

федри природничих та со-
ціально-гуманітарних дис-
циплін – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність науково-педа-
гогічного стажу у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівня акредитації не менше 
десяти років, досвід викла-
дання дисциплін загально-
економічної та практичної 
підготовки, вільне володін-
ня державною мовою Укра-
їни)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації).

Наша адреса: 49010, м. 
Дніпропетровськ, пр. Гагарі-
на, 72, навч. корпус №1, кімн. 
217, тел.: (056) 374-98-27.

Ми досі не можемо забути новину: 
у нас відкрилася нова спеціальність 
– «маркетинг». Університет має лі-
цензію й на освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістра. Студенти, які навча-
ються за цією спеціальністю, дуже за-
доволені своїм вибором. Це перспек-
тивний напрямок економічної науки, 
який відкриває широкі можливості  
для проникнення у глибини технології 
ринкових відносин. 
Уже другий рік студенти-маркето-

логи беруть участь у Всеукраїнсько-
му конкурсі маркетингових проектів. 
Цього разу команда четвертокурсни-
ків зайняла на ньому четверте місце.
Другий рік економічний факультет 

на своїй базі проводить Всеукраїнську 
олімпіаду з економічної інформатики. 
Цього разу в ній узяли участь 35 сту-
дентів із 23 навчальних закладів 15 

міст України. Олімпіада тривала два 
дні і складалася з двох турів – тео-
ретичного та практичного. Довело-
ся проводити додатковий практичний 
тур, щоб з’ясувати, хто ж таки справ-
жній переможець. Переможцем став 
Костянтин Мірошниченко. А третє міс-
це поділили Ксенія Байбуза та Ірина 
Полох. Усі троє – з ДНУ імені Олеся 
Гончара.
Традиційною стала студентська кон-

ференція із загальної економіки для 
студентів перших-третіх курсів усіх фа-
культетів університету. 
Студенти поруч із викладачами  бе-

руть участь у Міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасні про-
блеми інноваційного розвитку держа-
ви», Всеукраїнській науковій конферен-
ції, присвяченій розвитку та перспекти-
вам ринку банківських послуг в Україні 

ПОВІДОМЛЯЄ  ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

У  Н АС  ЦІКАВО
та світі, Міжнародній конференції, при-
свяченій проблемам та перспективам 
розвитку економіки України і світу, на-
уково-практичній конференції, присвя-
ченій інноваційному розвитку різних 
галузей економіки України, які органі-
зують кафедри факультету.
Крім навчання і науки, у нас є ще різ-

ні цікаві справи. Організували своє фа-
культетське радіо. Дружимо із дитячи-
ми будинками м. Дніпропетровська.
Проводимо розважальні заходи: День 

першокурсника, День факультету та ін.
Щороку проводимо чемпіонат із фут-

болу,  студенти-економісти є членами 
різних збірних спортивних команд уні-
верситету.
Кожен рік здійснюємо подорожі у 

найкрасивіші місця. Тільки торік ми від-
відали Умань, Львів, Одесу та Карпати.

Л. ЛЕРНЕР, 
голова студентського 
наукового товариства;

М. ПЛЯСОВ, 
голова ради студентів 

економічного факультету.

на ім’я Патинки Тетяни Сер-
гіївни;
загублений студентський 

квиток НР №07317887, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
на ім’я Колістратенко Ксенії 
Сергіївни;
загублений студентський 

квиток НР №07317740, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
на ім’я Вівтаник Аліни Віта-
ліївни;
загублений студентський 

квиток НР №05914768, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
на ім’я Калайчевої Христини 
Русланівни;
загублений студентський 

квиток НР №06784234, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університетом 
на ім’я Морозової Катерини 
Геннадіївни;

загублений студентський 
квиток НР №06783991, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
на ім’я Демідової Анастасії 
Олегівни;
загублений студентський 

квиток НР №06784201, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом іме-
ні Олеся Гончара на ім’я Се-
менової Юлії Олександрівни; 
загублений студентський 

квиток НР №06784022, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Писуляк Анни Михайлівни; 
загублений студентський 

квиток НР №06783998, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом іме-
ні Олеся Гончара на ім’я Фе-
дотовських Юлії Сергіївни;
загублений студентський 

квиток НР №06784055, вида-

ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Молчанової Ксенії Ана-
толіївни;
загублений студентський 

квиток НР №07317564, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Бовдир Аліни Ігорівни; 
загублений студентський 

квиток НР №07317675, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Мустафаєва Лачин Су-
пин огли;
загублений студентський 

квиток НР №06784623, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом на 
ім’я Тітової Аліни Олегівни;
загублений студентський 

квиток НР №06784602, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університетом 
на ім’я Костенко Лесі Анато-
ліївни. 

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ:
загублену залікову книж-

ку №076315, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Лайван Анни 
Іванівни;
загублену залікову книж-

ку №084527, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Семеренко 
Ольги Сергіївни;
загублений студентський 

квиток НР №06784243, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Семеренко Ольги Сергі-
ївни;
загублений студентський 

квиток НР №07317792, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університетом 
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