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НАУКОВИЙ  РЕЙТИНГ

ДНУ  ІМЕНІ  О. ГОНЧАРА – 
НА  7-ому  МІСЦІ

У рейтингу вищих навчальних закладів України за по-
казниками наукометричної бази даних Scopus, опубліко-
ваному на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернад-
ського, Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара посів сьоме місце.
Лідерів автори рейтингу визначали по кількості цитуван-

ня публікацій учених в українському науковому товаристві. 
Показник цитування означає ефективність наукової діяль-
ності,  авторитетність і популярність його наукового колек-
тиву.

VIII  НАУКОВІ  ЧИТАННЯ  «ПИТАННЯ  АГРАРНОЇ 
ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ  ТА  РОСІЇ»

ДОСЛІДНИКІВ  СТАЄ  ВСЕ  БІЛЬШЕ
Читання присвячувалися пам’яті професора ДДУ 

Д. П. Пойди, який майже тридцять років очолював ка-
федру російської історії і створив наукову школу істори-
ків-аграрників (кілька докторів і близько тридцяти канди-
датів наук), відому не тільки в Україні, а й за її межами.
Цього разу в роботі форуму взяли участь  до сорока іс-

ториків-аграрників України та Росії. Матеріали, які вони 
представили, були різноплановими за тематикою – від 
теоретико-методологічних проблем аграрної історії до  
маловивчених конкретних історичних епізодів, дослідже-
них на основі архівних, значною мірою розсекречених до-

кументів. Доповідали і досвідчені фахівці, й  аспіранти та 
магістри.

Добірку підготувала Я. СТЕПОВА.
(За інформацією на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

ІІ  ТУР  ОБЛАСНОГО  КОНКУРСУ 
 «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ  УЧЕНИЙ-2009»

П’ЯТЬ  ПЕРЕМОЖЦІВ
Серед 12 переможців із різних вищих навчаль-

них закладів області п’ять молодих учених  –  із ДНУ 
ім. Олеся Гончара. А саме: в економічному напря-
мі – про фесор кафедри міжнародних фінансів, д. е. н.  
Н. В. Стукало; у технічному – ст. н. с. кафедри органічної 
хімії, к. х. н. В. О. Пальчиков; у гуманітарному – доцент ка-
федри фізичної та економічної географії, к. г. н. О. Є. Афа-
насьєв; у медичному – доцент кафедри фізіології людини 
і тварин, к. б. н. Т. Г. Чаус і асистент кафедри мікробіології 
та вірусології, к. б. н. О. С. Воронкова. Нагородження цін-
ними подарунками відбулося 21 грудня 2010 року. 
У конкурсі обласної держадміністрації «Молоді вчені – Дні-

пропетровщині-2010» на отримання матеріального заохо-
чення  перемогли проекти м. н. с. НДІ біології Л. В. Богуслав-
ської «Стійкість рослин в умовах урбанізованого міста» та 
викладача  А. А. Солнишкіної «Створення школи молодого 
вченого-лідера в науці».

 Конкурс  проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» 
проводиться щорічно. Уже зараз науковцям можна замис-
литися, який проект вони подаватимуть на конкурс навесні 
2011 року.

Т.  ЧАУС, 
в. о. голови ради молодих учених ДНУ 

імені Олеся Гончара, к. б. н. 

ТЕЛЕТАЙП  НОВИН

ПАМ’ЯТКА 
СТУДЕНТУ

СЕСІЯ!!!
l Якщо за один або де-

кілька модулів навчальної 
дисципліни студент отримав 
менше половини встановле-
ного максимуму, то на заліку 
він матиме «не зараховано», 
а на екзамені оцінку «FX».
l Для отримання позитив-

ної оцінки з предмета треба 
набрати загальний рейтин-
говий бал більше 60 (сума 
рейтингових оцінок за моду-
лі – для заліків,  плюс  ре-
зультати іспитів).
l Не можете прийти на ек-

замен з поважної причини? 
Повідомте про це деканат 
протягом трьох днів після ек-
замену. Тоді  вважатиметь-
ся, що ви не маєте заборго-
ваності, і складатимете ек-
замен на загальних підста-
вах за окремим розкладом. 
Не повідомите деканат про 
поважність причини відсут-
ності, – вважатиметься, що 
ви були відсутніми без по-
важної причини, і вам буде 
виставлено оцінку «незадо-
вільно».
l Складання академічних 

заборгованостей допуска-
ється лише після сесії і не 
більше двох разів із кожної 
дисципліни.
l Ліквідація заборгованос-

тей здійснюється під контро-
лем деканату згідно з гра-
фіком, затвердженим дека-
ном. Цей графік є у розкладі 
екзаменаційної сесії або на 
окремому аркуші вивішений 
поряд із розкладом.
l З університету студента 

відраховують після закінчен-
ня екзаменаційної сесії за 
три будь-які заборгованості.

Моє перше знайомство з на-
уковою бібліотекою університету  
відбулося, як тільки я стала сту-
денткою. Побачила велику будів-
лю – і мимоволі подумала, що тут 
має бути багатющий фонд книг, 
багато читачів і людей, що обслу-
говують їх.
Потім я переконалася, що не по-

милилася. Тут дійсно є все: і зал ка-

талогів, і комп’ютерний зал (з вихо-
дом в Інтернет), і довідковий відділ, 
де можна попрацювати з картотекою 
з будь-якої теми, і відділ рідкісної 
книги, де зібрані документи та рари-
тетні видання, і відділи  художньої та 
іноземної літератури, і читальні зали 
природничих та гуманітарних наук 
(окремо для студентів та викладачів 
і аспірантів). Завжди можна ознайо-

митися з  тематичними виставками 
книг, журналів і статей на різні теми. 
У бібліотеці комфортно. Сюди за-

вжди хочеться повертатися, тому що 
бібліотекарі обслуговують на високо-
му професійному рівні, у приміщенні 
чисто, а квіти і зелень, яких тут дуже 
багато,  створюють відчуття, що ти в 
старовинному парку.
Приємні враження залишають і 

вечори молодіжного літературного 
клубу «Штрих». Цей клуб діє також 
завдяки бібліотекарям.
Існує чимало цікавого й непізнано-

го, стільки є різних не розроблених 
ще тем, таємниць, які ми зможемо 
розгадати саме тут, у нашій бібліо-
теці.

А. ЖУКОВА,
студентка гр. ІІ-08-2.

З  РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

У  БІБЛІОТЕЦІ  ПРАЦЮЄТЬСЯ  КОМФОРТНО

На здобуття Державної премії України в галу-
зі науки і техніки 2011 року Вчена рада  ДНУ ім. 
О. Гончара висунула комплекс підручників «Ви-
робництво, випробування та експлуатація ракет-
но-космічної техніки» у семи книгах: «Технологія 
виробництва літальних апаратів із композиційних 
матеріалів», «Герметичність в ракетно-космічній 
техніці», «Твердопаливні ракетні двигуни. Матері-
али і технології», «Розвиток ракетно-космічної тех-
ніки в Україні», «Полімерні композиційні матеріали 
в ракетно-космічній техніці», «Технологія виробни-
цтва ракетно-космічних літальних апаратів», «Ра-
кети-носії і космічні ступені ракет як об’єкти керу-
вання» та авторський колектив у складі: Полякова 
М. В., Гайдачука О. В., Кобріна В. М., Джура Є. О., 
Манько Т. А., Саніна А. Ф., Шептуна Ю. Д., Джур 
О. Є., Кулика О. В., Хуторного В. В.
Цим авторам вперше в Україні вдалося створи-

ти своєрідний і повноцінний освітньо-методич -
ний комплекс, в основі якого – напрацювання 
як самих авторів, так і сконцентрований у нашій 
державі досвід створення найсучаснішої ракетно-

космічної техніки. Підручники розроблені відпо-
відно до основних професійно орієнтованих кур-
сів з проектування, виробництва та випробування 
ракетно-космічних літальних апаратів, які входять 
у плани підготовки бакалаврів, спеціалістів і магі-
стрів названої галузі. І навіть при підготовці фахів-
ців у галузях «Металургія та матеріалознавство» з 
напряму «Інженерне матеріалознавство», «Маши-
нобудування та металообробка» з напрямів «Ма-
шинобудування», «Зварювання» та ін.
Представлено не тільки унікальний теоретич-

ний матеріал, а й розглянуто його практичну ре-
алізацію в проектуванні й на виробництві об’єктів 
ракетно-космічної техніки. Усі книжки об’єдну-
ються в одну логічну послідовність від історич-
них моментів зародження і становлення галузі 
в Україні до принципів проектування, технології 
виробництва сучасних зразків ракетно-космічних 
літальних апаратів.
Література пройшла всебічну апробацію: з 

2007 року вона використовується в навчальному 
процесі фізико-технічного, механіко-математич-

ного й частково – на інших факультетах ДНУ ім. 
О. Гончара, а також у Національному аерокосміч-
ному університеті ім. М. Є.  Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут», у Національному тех-
нічному університеті України «Київський політех-
нічний інститут».
Відбулася процедура громадського обговорен-

ня у різних навчальних закладах, отримані по-
зитивні відгуки установ, організацій і фахівців, у 
тому числі й закордонних. Є відгук від першого 
космонавта України, Героя України, к. т. н. Л. К. 
Каденюка, академіка НАН України,  члена Євро-
пейської академії наук, академіка Міжнародної 
академії астронавтики, лауреата Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки, заслуженого 
діяча науки і техніки України Пилипенка В. В.
Усі підручники мають відповідний гриф Мініс-

терства освіти і науки України й після друку за-
гальним тиражем 10000 примірників розповсю-
джені серед бібліотек відповідних навчальних 
закладів і установ.

Т. СОБКА.

КОМПЛЕКС  ПІДРУЧНИКІВ  «ВИРОБНИЦТВО,  ВИПРОБУВАННЯ  ТА  ЕКСПЛУАТАЦІЯ  РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ  ТЕХНІКИ»
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УСПІХІВ  ВАМ  У  НОВОМУ  РОЦІ!
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Відеоконференція називалася «Єв-
ропейський освітній простір: стан, про-
блеми, перспективи». Учені з різних ку-
точків світу могли бачити й чути один 
одного, обмінюватися думками, обгово-
рювати їх. 

«Ми наживо спілкувалися з людьми, які 
перебувають за тисячі кілометрів від нас, 
– ділиться враженнями професор ДНУ іме-
ні Олеся Гончара  С. В. Шевцов. – Часом 
було таке відчуття, що ми в одній кімнаті з 
доповідачем». 
Відеоміст з’єднав університети Сімферо-

поля, Києва, Варшави, Риму, Тбілісі, Калі-
форнії, Алабами та Оклахоми. США, Італія, 
Польща, Грузія та Україна на мить забули 
про географічну віддаленість. Більше ста 
учасників конференції, незалежно від кор-
донів та відстані, обговорювали англій-
ською мовою нагальні питання сучасної 
науки. Від нашого університету прозвучало 
близько п’ятдесяти доповідей. Вів науко-
вий форум декан соціально-гуманітарно-
го факультету, професор О. С. Токовенко. 
Відкрив конференцію ректор, професор 
М. В. Поляков. Микола Вікторович побажав 
учасникам заходу успіхів і щоб техніка не 
підвела, бо відеообладнання у день кон-
ференції виконувало чи не найголовнішу 
роль у процесі наукової комунікації.  
Так, обладнання не підвело. І це завдяки 

вправності завідувача Ресурсного центру з 

підготовки магістрів С. С. Гапонова та про-
відного інженера Д. М. Міроненка.  
Конференція виявилася дуже плідною. 

Прийнято рішення розвивати співробітни-
цтво з іноземними колегами з метою по-
дальшого обміну науковими здобутками, 
підвищення кваліфікації дослідників, ор-
ганізації студентських відеоконференцій. 
Учасники форуму визнали, що такий досвід 
є корисним і такі заходи необхідно прово-
дити регулярно:  це реальний шлях розви-
тку тісних контактів за умови обмеженості 
ресурсів для відряджень, очних зустрічей 
та обговорень.

Ю. ГЕРМАН, 
заступник декана соціально-
гуманітарного факультету 

з міжнародного співробітництва.

НА: ЗНІМКУ: ведучий конференції,  декан 
соціально-гуманітарного факультету, про-
фесор О. С. ТОКОВЕНКО (зліва); про вітчиз-
няний та зарубіжний досвід популяризації 
університетської освіти серед абітурієн-
тів доповідає доцент кафедри політології 
О. А. ТРЕТЯК (справа) та професор Римсько-
го університету «Ла Сапієнца» Маріо ТІБЕРІ 
(він поділився з учасниками конференції 
своїми враженнями про перебування в ДНУ 
імені Олеся Гончара). На екрані – учасники 
конференції з Таврійського національного 
університету імені В . І. Вернадського. 

Призові місця здобули:
із математичних наук
Аліна Зелінська (факультет при-

кладної математики, науковий ке-
рівник проф. В. І. Кузьменко), Ве-
роніка Демедецька (механіко-ма-
тематичний факультет, науковий 
керівник проф. А. І. Маневич);
з фізики
Ілля Безсмертний, Ігор Брагар 

та Ксенія Оката (факультет фізики, 
електроніки та комп’ютерних сис-
тем, науковий керівник В. М. Мої-
сеєнко);
з хімічних наук
Тетяна Сергеєва (хімічний фа-

культет, науковий керівник проф. Ф. О. 
Чмиленко), Вероніка Шиян (хіміч-

ний факультет, науковий керівник 
проф. Л. І. Кас’ян), Ксенія Пілецька 
(хімічний факультет, науковий ке-
рівник асистент Ю. Г. Криштоп); 
з географічних наук
Світлана Ляпіна (геолого-гео-

графічний факультет, науковий ке-
рівник доц. О. Є. Афанасьєв);
з технології конструкційних ма-

теріалів та матеріалознавства
Ірина Драголюк (фізико-техніч-

ний факультет, науковий керівник 
проф. Н. Є. Калініна);
з авіаційної та ракетно-косміч-

ної техніки
Олексій Черкун (фізико-техніч-

ний факультет, науковий керівник 
доц. А. В. Хитько), Микола Гришин 

Міністерство освіти та науки 
України підбило підсумки Все-
української студентської олімпіа-
ди з навчальних дисциплін і спе-
ціальностей 2009/2010 навчаль-
ного року. Серед переможців – 
18 студентів ДНУ ім. О. Гончара.
І місце: з теоретичної механіки 

– Павло Книш (механіко-матема-
тичний факультет), з китайської 
мови – Маргарита Агафонова (фа-
культет української й іноземної 
філології та мистецтвознавства), з 
економічної інформатики – Костян-
тин Мірошниченко (економічний 
факультет).

ІІ місце: з математики – Дмитро 
Кузьменко (механіко-математич-
ний факультет), з теоретичної ме-
ханіки – Олександр Землич (ме-
ханіко-математичний факультет), 
з політології – Віктор Пашков (со-
ціально- гумані тарний факуль-
тет), з соціолог ії – Оксана Білько 
(соціально-гуманітарний факуль-
тет), з реклами та зв’язків з гро-
мадськістю – Аліна Непийпилова 
(факультет систем та засобів ма-
сової комунікації), з правознав-
ства – Ольга Мінчук (юридичний 
факультет).
ІІІ місце: з математики – Олег 

Коваленко (механіко-математич-
ний факультет), з англійської мови 
та літератури – Майя Кононенко 
(факультет української й іноземної 
філології та мистецтвознавства), 
з французької мови та літератури 
– Ганна Нікітіна (факультет укра-
їнської й іноземної мови та мис-
тецтвознавства), з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
– Анжеліка Банько (факультет між-
народної економіки), з видавничої 
справи та редагування – Анаста-
сія Розгонюк (факультет систем 
та засобів масової комунікації), з 
економічної інформатики – Ксенія 

Байбуза (економічний факультет), з 
туризму – Марія Гусєва (геолого-ге-
ографічний факультет), із соціаль-
ної роботи – Тетяна Агібалова (со-
ціально-гуманітарний факультет), 
із харчових технологій – Катерина 
Калашнікова(хімічний факультет). 
Усього з нашого університету 

у 33-х видах Всеукраїнської олім-
піади другого етапу взяли участь 
76 студентів.
ІІІ місце у Міжнародній студент-

ській олімпіаді з математики, яка 
відбулася в Тегерані (Ісламська 
Республіка Іран), – в Олега Кова-
ленка.

ДО  70-річчя  ПОЕТА 
І  НАШОГО  ВИПУСКНИКА 
І. Г. СОКУЛЬСЬКОГО

«ПРОЗРІННЯ 
СЛОВА»

І. Г. Сокульський  належав 
до «шістдесятників», до ко-
горти українців, які одними 
з перших стали на шлях від-
критої й безкомпромісної бо-
ротьби за незалежність і со-
борність своєї держави. У за-
сланні, безперечно, він тіль-
ки інтелектуально змужнів.
Його гуманістична філосо-

фія надзвичайно актуальна 
сьогодні, у час кризи моралі 
й духовності. У роздумах про 
сутність світу, про Бога, душу 
та покликання людини відлу-
нюється давня українська син-
кретична традиція.
Про це говорили на читаннях 

«Прозріння слова» проректор 
В. В. Іваненко, декан І. С. Попо-
ва, зав. кафедри Н. П. Олійник. 
Науково-дослідницькими роз-
відками поділилася старший 
науковий співробітник музею 
«Літературне Придніпров’я» 
С. М. Мартинова. Магістри Ан-
на Поляруш та Алла Цимбал 
виступили з науковими допо-
відями. За мотивами листу-
вання та поезій студенти пред-
ставили міні-виставу «Мед у 
камені» (керівник доцент О. В. 
Шаф). Своє слово сказала і 
вдова О. В. Сокульська, яка 
була для Івана Григоровича не 
тільки дружиною, а й порадни-
цею та помічницею, а нині ви-
дає його твори.

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

молодшо го  нау ково го 
співробітника науково-до-
слідної лабораторії стійкості 
рослин НДІ біології (д/б теми 
3-207-09) – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(вища освіта, стаж роботи 
за спеціальністю не менше 3 
років, наявність друкованих 
наукових праць у галузі біо-
логії, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
наукового співробітника 

НДІ біології (д/б теми 3-226-
10) – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(науковий ступінь канди-
дата наук, досвід роботи за 
фахом не менше 5 років, на-
явність друкованих наукових 
праць у галузі біології, віль-
не володіння державною

мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів від дня опублікування 
оголошення в газеті); 
професора  кафедри еко-

номіки та управління підпри-
ємством – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня доктора економічних 
наук (кандидата економіч-
них наук), вченого звання 
професора (доцента), стаж 
роботи в ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації – не менше 10 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
доцента кафедри клініч-

ної лабораторної діагности-
ки – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата медичних 
наук, вченого звання доцен-
та, стаж роботи в ВНЗ III-IV 
рівня акредитації не менше 
10 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);
директора Жовтоводсько-

го промислового коледжу 
Дніпропетровського націо-
нального університету імені 
Олеся Гончара – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(громадянин України, ви-
ща освіта, стаж педагогічної 
роботи у вищих навчальних 
закладах І-ІІ рівнів акреди-

тації не менше 5 років та до-
свід роботи на керівних по-
садах у відповідних вищих 
навчальних закладах, віль-
не володіння державною 
мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);
завідувача кафедри іхтіо-

логії та гідробіології – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня доктора біологічних на-
ук, вчене звання професора 
(доцента), досвід науково-
педагогічної роботи не мен-
ше 15 років, вільне володіння 
державною мовою України),
завідувача  кафедри зо-

ології та екології – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня доктора (кандидата) 
біологічних наук, досвід на-
уково-педагогічної робо-
ти не менше 15 років, віль-
не  володіння державною 
мовою України),
доцента  кафедри фінан-

сів – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата економіч-
них наук за спеціальністю 
08.00.08 – «Гроші, фінанси і 
кредит», наявність наукових 
публікацій у фахових ви-
даннях, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у галузі у 
ВНЗ III-IV рівнів акредитації 
не менше 3 років, вільне во-

лодіння державною мовою 
України),
доцента кафедри фізич-

ного виховання та спорту 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(вища освіта за фахом, 
наявність наукового ступеня 
кандидата медичних наук, 
досвід науково-педагогічної 
та організаторської роботи 
у ВНЗ III-IV рівня акредитації 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),
доцента кафедри герман-

ської філології – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата наук за фа-
хом 10.02.04, вченого зван-
ня доцента, стаж роботи на 
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21 ˇ—¨˙ ¯— ˝ÀØ (фізико-технічний факультет, на-
уковий керівник доц. Д. В. Майда-
нюк);
з історичних наук
Валерія Лавренко (історичний 

факультет, науковий керівник доц. 
О. М. Каковкіна), Владислав Дацик 
(історичний факультет, науковий 
керівник проф. С. І. Світленко); 
зі світового господарства та 

міжнародних економічних від-
носин  
Володимир Каменський (факуль-

тет міжнародних відносин, науко-
вий керівник проф. І. Л. Сазонець);
з юридичних наук
Едуард Сиромятников (юридич-

ний факультет, науковий керівник 
доц С. І. Поляков);
із біологічних наук
Тетяна Лихолат (факультет біо-

логії, екології та медицини, науко-
вий керівник проф. Г. О. Ушакова);
із соціологічних наук
Оксана Білько  (соціально-гу-

манітарний факультет, науковий 
керівник доц. О. В. Ходус), Сусанна 
Тупікова (соціально-гуманітар-
ний  факультет, науковий керівник  
доц. А. В. Демичева);
з  екології  та  охорони нав-

колишнього середовища 
Олег Маренков (факультет біо-

логії, екології та медицини, науко-
вий керівник проф. А. І. Дворець-
кий), Ярослав Огоцький (факуль-
тет біології, екології та медицини, 
науковий керівник доц. В. В. Брига-
диренко).

М. ДРОНЬ,
проректор з наукової роботи, 

професор. 
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В. В. ПОЗНЯКОВ, 
доктор технічних наук, професор 

Московського інженерно-будівельного 
інституту.

І. І. ЛЄЄПА, 
доктор технічних наук, завідувач 
кафедри металургійних машин 
Дніпродзержинського технічного 

університету.
Фото з випускних альбомів 1960 року та з сімейних альбомів наших випускників.

А. Т. КАЛАШНИКОВА, 
редактор радіогазети «Південмашу», 

нагороджена орденом 
Княгині Ольги ІІІ ступеня. 

Ю. П. ОРЛИК, 
член редколегії 

газети «Известия».

РОБОТА з обдарованою молод-
дю – це перш за все створення  на-
лежних умов для здобуття нею су-
часних знань і її самореалізації. За 
підсумками останньої сесії маємо 
1675 відмінників. Іменних стипен-
діатів – 96. 
ДОБРЕ, що ми відродили сту-

дентське наукове товариство з 
його відділеннями на всіх 15-и фа-
культетах. Завдяки  цьому помітно 
зросла кількість наукових гуртків 
та проблемних груп, у яких працю-
ють близько 2,2 тисячі студентів, 
підвищилася результативність їх 
участі в І і ІІ етапах Всеукраїнської 
студентської олімпіади. Тільки за 
минулий навчальний рік маємо 21 
призове місце, що помітно більше, 
ніж у попередні роки. Стабільно 
зростає кількість учасників міжна-
родних та всеукраїнських науко-
вих конференцій: 2007 р. – 1031; 
2008 р. – 1347; 2009 р. – 1367.
ВІДНОВЛЕНО студентське кон-

структорське бюро. У 2010 р. його 
члени взяли участь у XІІ молодіж-
ній науковій конференції «Людина 
і космос». 29 студентів фізико-тех-
нічного факультету відзначені Ди-
пломами. На  фізтесі під керівни-
цтвом доц. Ю. В. Дронова створено 
експериментальну установку з ви-
користання нетрадиційних джерел 
енергії. Це вже конкретний вихід на 
практичний результат.
ЧИМАЛО зусиль для пошуку та 

підтримки талановитої молоді до-
кладають Центр гуманітарних про-
блем освіти. За його ініціативою й 
організаційним забезпеченням про-
ведено шість фотоконкурсів, у яких 
узяли участь понад 600 студен-
тів, що надали на виставки більше 
1000 фотографій різноманітної те-
матичної спрямованості, присвячені 

Дніпропетровську, Україні, універ-
ситету, студентським стосункам, 
рідному краю. Нещодавно підбито 
підсумки фотовиставки «Мій рідно-
край-2009. Портрети і пейзажі», пе-
реможців нагороджено Почесними 
грамотами й Подяками ректора. 
ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИМ центром 

виявлення та консолідації тала-
новитої молоді університету за-
лишається Палац студентів. У 22 
творчих колективах задіяно до 700 
студентів. 
ПОМІТНО активізувала свої зу-

силля у пошуках перспективної 
спортивної молоді кафедра фізви-
ховання та спорту. У нинішньому 
році зараховано до відповідних 
секцій понад 500 першокурсників. 
З ними налагоджується планомір-
на системна робота, орієнтована 
на забезпечення високих спортив-
них результатів. Протягом остан-
ніх років університет стабільно 
посідає командні призові місця в 
обласних міжвузівських спартакіа-
дах. 7 студентів останнім часом ви-
конали нормативи майстрів спорту 
України.
ДІЄ НИЗКА творчих студентських 

об’єднань на рівні університету, 
з-поміж них передусім назву клуби 
творчої молоді «Паростки», диску-
сійний філософський, поетичний 
«Штрих» та ін. Подібні студентські 
тематичні клуби, театри, студії, що 
об’єднують творчу молодь, досить 
популярні на всіх факультетах. Їх 
кількість і спрямованість – постійно 
в русі. Одні студенти закінчують на-
вчання, інші – приходять, але клу-
би та об’єднання працюють.
ЯК ЗАВЖДИ, системна, плано-

мірна і різностороння робота з об-
дарованою молоддю проводиться 
на факультеті української й інозем-

ної філології та мистецтвознавства, 
де кожний десятий студент – відмін-
ник, кожний п’ятий працює в науко-
вих товариствах; тут реально функ-
ціонує 21 творче об’єднання (театр 
«Відлуння», гурток театральної 
критики «Мистецькі орбіти», клуби 
шанувальників усіх мов, що вивча-
ються на факультеті, тощо). 
На факультеті біології, екології 

та медицини у студентському нау-
ковому товаристві і восьми клубах 
за інтересами – четверта частина 
студентів.
Останнім  часом значно пожвави-

ли роботу з обдарованою молоддю 
історичний факультет, соціально-
гуманітарний, економічний, міжна-
родної економіки, систем та засобів 
масової комунікації, прикладної ма-
тематики та інші. Деканати названих 
факультетів докладають чимало зу-
силь для виявлення та розширення 
сфери впливу обдарованої молоді, 
створення належних умов для її са-
мореалізації та самоствердження.
РАЗОМ З ТИМ ця робота ще не 

набула повсякденного, всеохоплю-
ючого характеру, нерідко вона ве-
деться спонтанно, безсистемно, 
внаслідок чого не повною мірою 
використовуються можливості і 
потенціал університету, недостат-
ньою залишається частка участі 
студентів у формах самодіяльної 
творчості, професійного, науково-
го і духовного зростання, тоді як за 
експертними оцінками МОНУ вона 
має складати не менше 50% кон-
тингенту студентів денної форми 
навчання.
МАЛО УВАГИ приділяємо орга-

нізації виставок кращих студент-
ських наукових і творчих здобутків, 
зокрема кращих рефератів, кон-
курсних, випускних і дипломних ро-

біт, факультетських стіннівок, лис-
тівок тощо.
НЕ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ в уні-

верситеті інформування про успіхи 
та досягнення студентів, аспірантів 
і молодих викладачів. Не завжди 
спрацьовує система морального та 
матеріального заохочення обдаро-
ваної молоді. Усе ще існують фак-
ти, коли талановиті студенти, навіть 
керівники наукових студентських 
товариств факультетів, переможці 
олімпіад, лауреати та дипломанти, 
залишаються поза нашою увагою, 
зокрема за межами університет-
ської аспірантури. Особливої уваги 
потребують наші аспіранти. Тому 
науковим керівникам необхідно до 
кожного підійти диференційовано 
й допомогти розкритися, підтрима-
ти, створити відповідну психологіч-
ну атмосферу, не забуваючи про 
абсолютно закономірну й немину-
чу зміну поколінь, що, безперечно, 
сприятиме не тільки оновленню ка-
дрового корпусу, а й самої ідеології 
підготовки висококласних фахівців. 
У ЦЬОМУ контексті особливо ви-

окремлюю нашу відповідальність 
за організацію ініційованого нами 
І Всеукраїнського форуму студен-
тів, аспірантів і молодих учених, 
який заплановано провести на на-
шій базі у квітні 2011 р. За задумом 
тут має бути зібрано майбутній ін-
телектуальний цвіт нації, в т.ч., зви-
чайно, наші кращі молоді науковці.
АЛЕ зараз значна частина моло-

ді взагалі перебуває поза впливом 
адміністрації, науково-педагогіч-
ного корпусу, студентського само-
врядування, долучаючись часом 
до досить сумнівних джерел само-
вираження. 
МАЛО УВАГИ з боку деканатів, 

й перш за все профільних заступ-

ників деканів з виховної роботи, ку-
раторів, рад студентів, соціально-
психологічної служби університету 
приділяється пошуку та впрова-
дженню ефективних методик при-
скореної адаптації першокурсників 
до нових умов життєдіяльності, че-
рез що високим залишається від-
соток їх відрахувань за академічну 
неуспішність та інші причини; ви-
робленню сучасної моделі роботи 
з обдарованою молоддю впродовж 
усього періоду навчання в ДНУ іме-
ні Олеся Гончара, а на рівні ректо-
рату і профкому – узагальненню та 
поширенню передового досвіду, 
вдосконаленню системи мораль-
ного і матеріального заохочення за 
цей важливий напрям статутної ді-
яльності університету.
ГАДАЮ, що вказані та інші недо-

ліки й прорахунки мають стати най-
ближчим часом предметом серйоз-
ної розмови на всіх факультетах, а 
в ректораті варто було б  створити 
робочу групу на чолі з проректо-
ром з науково-педагогічної роботи 
у сфері гуманітарної освіти та ви-
ховання молоді для вироблення 
комплексної програми з обдаро-
ваною молоддю в ДНУ імені Олеся 
Гончара на 2011–2015 рр., передба-
чивши у ній зокрема чіткі критерії 
відбору таких студентів, їх діагнос-
тики на предмет виявлення відпо-
відних талантів, основні напрями 
науково-педагогічного та психоло-
гічного супроводу протягом усього 
періоду навчання тощо. Це дасть 
змогу суттєво підняти рівень цієї 
роботи в університеті.

(Із доповіді проректора з науково-
педагогічної роботи у сфері гумані-
тарної освіти та виховання молоді, 

проф. В. В. Іваненка на засіданні 
Вченої ради університету 

2 грудня 2010 року).

ПРО  СТАН  ТА  ЗАХОДИ  ЩОДО  ПОСИЛЕННЯ  РОБОТИ  З  ОБДАРОВАНОЮ  МОЛОДДЮ  В  УНІВЕРСИТЕТІ

ТАЛАНТ  ПОТРЕБУЄ  ПІДТРИМКИ
СЬОГОДНІ У НАС НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАЄТЬСЯ 11529 СТУДЕНТІВ, НА ЗАОЧНІЙ – 2606. 

профілюючій кафедрі у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівня акредитації не 
менше 10 років, наявність 
наукових публікацій, віль-
не володіння державною 
мовою України),
викладача кафедри ан-

глійської філології – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістра, наявність 
статей і тез в університет-
ських збірниках, вільне во-
лодіння англійською та дер-
жавною мовою України)
(документи на конкурс 
приймаються протягом 1 
тижня з дня опублікування 
оголошення в засобах ма-
сової інформації).
Наша адреса: 49010, м. 

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

загублений студентський 
квиток НР №070911, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом на 
ім’я Бердникова Артура Іго-
ровича; 
загублений студентський 

квиток НР №071012, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Загреба Артура Валері-
йовича; 
загублений студентський 

квиток НР №070840, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Малиночки Дмитра Лео-
нідовича;
загублений студентський 

квиток НР №070913, вида-
ний Дніпропетровським на-

ціональним університетом 
на ім’я Вахновського Аркадія 
Аркадійовича;
загублений студентський 

квиток НР №071065, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Чеснокова Олександра 
Володимировича;
загублений студентський 

квиток НР №070917, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом на 
ім’я Косяка Євгена Анатолі-
йовича;
загублений студентський 

квиток НР №085576, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
на ім’я Шевченко Кристини 
Андріївни;

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ: загублений студентський 
квиток НР №070827, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Самсо-
нова Сергія Костянтиновича; 
загублений студентський 

квиток НР №085382, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Кубрака Олександра Васи-
льовича;
загублений студентський 

квиток НР №085482, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Екзархо Артема Володими-
ровича;
загублений студентський 

квиток НР №085501, вида-
ний Дніпропетровським на-

ціональним університетом 
на ім’я Мануйло Олексія Ві-
кторовича; 
загублений студентський 

квиток НР №074806, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Додаток Діани Ігорівни; 
загублений студентський 

квиток НР №07317361, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університе-
том на ім’я Міхлик Руслани 
Олегівни; 
загублений студентський 

квиток НР № 07317503, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом на 
ім’я Пєсової Яни Андріївни;
загублений студентський 

квиток НР №07318262, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 

імені Олеся Гончара  на ім’я 
Олійник Катерини Олексан-
дрівни; 
загублений студентський 

квиток НР №05912662, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Волкова Володимира Олек-
сандровича; 
загублений студентський 

квиток НР №05986599, ви-
даний Дніпропетровським 
національним університе-
том імені Олеся Гончара  на 
ім’я Панової Тамари Олек-
сандрівни;
загублений студентський 

квиток НР №07318177, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Нужі Ксенії Олександрівни. 
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

Життя людини швидкоплинне, і 
тільки від неї залежить, який слід 
полишить вона на землі: згадають 
її ім’я з пошаною чи прокльоном.
Професор історії Борис Отава зі 

своєю коханою, художницею Таєю, 
милуючись Софійським собором, 
занурюються в його тривожну іс-
торію, сповнену величних справ і 
ганебних вчинків.
Наприкінці Х століття Володимир 

Великий охрестив Русь. Язичників, 
які відмовилися прийняти нову віру, 
нещадно переслідували за наказом 
князя. Приходять дружинники і до 

лісової оселі діда Родима, майстра 
робити ідолів, який виховує малого 
сироту Сивоока. Старий відмовля-
ється прийняти нову віру й гине під 
мечем Воєводи, а Сивоока забира-
ють і продають у рабство.
Проходить багато років, доля ки-

дає хлопця світами. У Візантії, Бол-
гарії, у древлян і вірменів він вчить-
ся малювати фрески, різьбити узо-
ри, зводити храми.
У той час сходить у Києві на пре-

стол Ярослав. Він хоче збудувати 
у столиці такий храм, якого ще не 
бачив світ, і запрошує Сивоока, зна-

ного майстра, до цієї справи. Князь 
і майстер обговорюють проект хра-
му, поступово розуміючи, що на-
вряд чи дійдуть згоди через те, що 
обоє занадто горді й розумні люди.
Тим часом один із слуг доповідає 

князеві, що в його колишньої коха-
ної є донька, Ярослава, яка втекла 
із монастиря, де живе її матір, і по-
далась мандрувати світами. Князь 
захоплюється бажанням знайти 
доньку. Того ж, хто надасть їй при-
хисток, Ярослав наказує вбивати 
без вагань.
У храм, де Сивоок малює фрес-

ку, приходить дивна дівчина, кра-
сива і розумна, яка начебто все 
знає про Сивоока. Вона майже од-
разу повністю захоплює його увагу 
– Сивоок закохується в прекрасну 
незнайомку. Це – Ярослава, дочка 
князя, яка  й сама не знає про своє 
походження. Між ними народжу-
ється прекрасне й чисте почуття. 
Про те Воєвода, упізнавши Ярос-
лаву за описом, убиває Сивоока, 
виконуючи наказ князя. Ярославі 
вдається втекти.
Князь, довідавшись про смерть 

майстра і втечу дочки, усвідомлює, 

що в гонитві за владою розгубив 
найдорожче, не здобувши щас-
тя. Втішає його лише те, що храм, 
пам’ять по ньому й Сивоокові, сто-
ятиме у віках, як прекрасна пісня в 
камені.
Ярослава ж, ховаючись від лю-

дей, тікає в пущу, де ніхто не може 
скривдити її і новонародженого си-
на Сивоока – спадкоємця великого 
майстра, у якому горить часточка 
його душі й таланту. Ця дитина, як 
і собор, побудований її батьком , – 
диво любові й творчості, що ніколи 
не закінчується і не переводиться.

РОЛІ ВИКОНУЮТЬ:
Сивоок – Войтенко Даніїл
Ярослава – Гаджиєва Ан-

на
Князь Ярослав – Живє-

тьєв Павло
Дід Родим  – Андрішко 

Олег
Малий Сивоок – Федоря-

ка Ростислав
Воєвода – Назаренко Єв-

ген
Дружинники – Желєзний 

Євген, Азаркін Сергій, Юдін-
ков Денис
Борис Отава – Гошкадор 

Герман
Тая – Синицина Капіто-

ліна
Слуга – Васьков Артем
Городянка – Бєлецька 

Єлизавета 
Голос автора – Євтушен-

ко Анна
Хореографія: Рибак Да-

нил, Погорєлий Євген, То-
ченюк  Іван, Козяшев Ва -
дим, Верхо гляд  Артем, 
Чадович Дмитро, Магаляс 
Андрій , Єлізаров  Артем, 
Жук Валерія, Лежепьокова 
Аліса, Пирогова  Наталія, 
Салова Юлія, Дугар Юлія, 
Карпенко  Тетяна , Зелін -
ська Анастасія , Мірошни-
ченко Світлана, Фещенко 

Анна, Ліщук  Марина , Ріп -
на Наталія, Павлюк Олек-
сандра
Хор: Гвоздь Ксенія, Андру-

щенко Алла, Романько Оле-
на, Іванова Ольга, Ліщук Ма-
рина, Пелевако Євгенія, Тка-
чова Анастасія, Васюк Ірина, 
Шарлаімова Олена, Осіпова 
Валентина, Шишигіна Анна, 
Хейло Анна
Сценарист – Пасько Іри-

на
Монтаж звуку – Войтенко 

Даніїл
Звукооператор – Проро-

ка Галина
Освітлювач – Купіч Юлія
Художник  по  костю -

мах – Бєлецька Єлизавета
Декоратори – Панішев 

Анатолій, Бєлецька Єлиза-
вета
Монтаж кіноряду – Сини-

цина Капітоліна
Хореограф -постанов -

ник – Жук Валерія
Керівник хору – Перевер-

зєв О. В., заслужений діяч 
мистецтв України
Помічники режисера – 

Гошкадор Герман, Андру-
щенко Алла
Режисер-постановник – 

доцент кафедри української 
літератури  Гонюк О. В. 

Найефективнішим методом профілактики 
грипу є вакцинація, після якої протягом 2-4-х 
тижнів в організмі виробляються антитіла, 
високий титр яких тримається до 6-и місяців. 
Допускається її проведення і на початку епі-
демії. Вакцинація, звичайно, не викликає по-
бічних реакцій, більшість людей після неї не 
захворює, а якщо заражається грипом, то пе-
реносить хворобу без ускладнень.

 На епідемічний сезон 2010-1011 рр. в Украї-
ні рекомендовані 5 видів вакцин: «Ваксигрип» 
(Франція), «Флюарикс» (Бельгія), «Інфлувак» 
(Нідерланди), «Грипол» (Росія), «Інфлексал 
В» (Швейцарія). 
Найефективнішою вважається вакцина 

«Ваксигрип», що використовується для профі-
лактики дітей із 6 місяців і дорослих. Це інак-
тивована (вбита) вакцина, тому немає ризику 
розвитку грипу навіть у легкій формі, і ї ї мож-
на сполучати з іншими щепленнями.
Для населення Міністерство охорони здо-

ров’я надало такі рекомендації  щодо профі-
лактики пандемічного грипу, спричиненого ві-
русом А/Н1N1 Каліфорнія:

- уникати контакту з особами, які мають 
прояви грипозної інфекції;

- обмежити відвідини місць великого скуп-
чення людей, користування громадським 
транспортом;

- перед виходом здому намастити сли-
зову оболонку носа оксоліновою маззю чи 
олією. Після повернення додому промити 
ніс та носоглотку водою з додаванням со-
лі та соди;

- уникати обіймів, поцілунків та рукостис-
кань;

- прикривати ніс і рот при чханні або кашлі 
одноразовою носовою серветкою;

- часто мити руки з милом протягом 20 сек. 

або користуватися спиртовими вологими сер-
ветками;

- не торкатися очей, носа, рота немитими 
руками;

- часто провітрювати приміщення, проводи-
ти вологе прибирання;

- контактним і потенційно контактним осо-
бам носити добре підігнаний респіратор або 
чотирьохшарову марлеву маску, змінюючи ї ї 
3-4 рази на день;

- не госпіталізованим хворим з підозрілим 
вірогідним або підтвердженим каліфорній-
ським грипом не виходити з приміщення як 
мінімум протягом 7 днів з моменту появи пер-
ших симптомів захворювання.
Як бачимо, ці рекомендації є такими, як і 

для попередження звичайного сезонного гри-
пу та інших інфекційних захворювань, що пе-
редаються повітряним шляхом.
Важливо правильно харчуватись, зберігати 

фізичну активність, достатньо спати, позбути-
ся шкідливих звичок, чергувати працю з від-
починком (бажано на свіжому повітрі), одяга-
тися відповідно до сезону і погоди і т. п.
Дуже корисні вітаміни, особливо ті, що є в 

натуральних продуктах, фруктах та овочах. 
Вітаміну С найбільше в цитрусових, журав-
лині, смородині, шипшині, квашеній капусті. 
Воду, натуральні соки, морси та настої трав’я-
ного чаю треба пити регулярно, не менше 2-х 
літрів щодня.
Якщо хтось у сім’ї захворів, необхідно 

обов’язково його ізолювати в окремій кімна-
ті, суворо дотримуватись особистої гігієни, 
кип’ятити посуд та білизну хворого. Член 
сім’ї, який доглядає хворого, повинен носи-
ти маску, змащувати слизову оболонку но-
са оксоліновою маззю, приймати підвищену 
кількість вітаміну С. Хворому треба давати 

багато теплих напоїв з малиною, медом, м’я-
тою, квітками липи, шипшиною, смородиною, 
лимоном та ін. Горло необхідно полоскати 
настоями або відварами шавлії, ромашки, 
подорожника, календули, чистотілу, мати-й-
мачухи, розчином фурациліну або перекису 
водню та ін. У ніс капають сік алое, каланхое, 
часниково-цибульні краплі на олії, буряковий 
сік, промивають розчином мила, солі, соди. 
Дітям до 3-х років капають у ніс настій ро-
машки або 0,65% розчин солі.
Якщо температура тіла хворого не переви-

щує 38 градусів, поліпшити його самопочуття 
допомагає фітотерапія (названі вище напої), 
трохи зменшити температуру можна також, 
якщо добре розтерти хворого серветкою, 
змоченою у слабкому розчині оцту або спир-
ту. Хорошим жарознижуючим засобом є від-
вар соснових бруньок, який приймають перед 
їжею по 1 стол. ложці від 1 до 3 разів на день. 
Болгарський народний засіб для дорослих 
– суміш апельсинового, лимонного, яблуч-
ного (1:1:1), томатного (0,75) та бурякового 
(0,25) соків. Рекомендується також протягом 
дня пити чай із рівних частин ромашки, центав-
рії і листя барвінку: 4 ст. л. сухої суміші залити 
600 мл. окропу, через 20 хв. процідити. Ні в яко-
му разі при грипі не можна приймати для зни-
ження температури аспірин, особливо дітям.
Ознаки грипу: загальна слабкість, болять 

м’язи, суглоби, горло й голова, сльозотеча, 
кашель, риніт, температура. При погіршенні 
стану хворих необхідна екстрена госпіталіза-
ція і лікування в умовах стаціонару інфекцій-
ної лікарні.

Т. ПОЛІШКО,
завідувач кафедри клінічної 
лабораторної діагностики;

Т. ЄРОШКІНА, 
професор.

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ:

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 
ПЕРЕБУДОВА

«План оздоровлення студентів в санаторії-
профілакторії у листопаді (59 чоловік) та у груд-
ні (74 особи) виконано», – доповів на засіданні 
ректорату голова профкому О. Л. Тупиця.
Досягти цього вдалося завдяки посиленому ін-

формаційному забезпеченню. Заступники голови 
профкому, головний лікар та студактив зустріча-
лися зі студентами у гуртожитках, на факультетах. 
Започаткували практику видачі персонального 
«Запрошення на оздоровлення в санаторій-про-
філакторій». Особлива увага приділяється сту-
дентам, які перебувають на диспансерному обліку 
у студентській поліклініці. Профком надає грошо-
ву допомогу студентам із малозабезпечених сімей 
на оздоровлення в санаторії-профілакторії.
Однак путівки отримали в основному мешкан-

ці гуртожитків №№1-3. Студенти, які навчаються 
в корпусах №№9-17 і проживають у гуртожитках 
№№4-7, у санаторії-профілакторії майже не оздо-
ровлюються. Пояснюється це об’єктивними при-
чинами: територіальним розташуванням та графі-
ком роботи профілакторію. Тому члени ректорату 
зробили висновок, що, окрім розширення перелі-
ку  медичних послуг і їх якісного покращення та 
розширення медичної бази, слід вирішити питан-
ня про реорганізацію санаторію-профілакторію і, 
можливо, перенесення його їдальні на територію 
студентського містечка, де розміщено більшість 
гуртожитків та навчальних корпусів. Працює комі-
сія по вивченню такої перспективи.

Т. ТОМІНА.
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На сцені Палацу культури студентів – студентський театр «Відлуння» 
факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства. 

     Вистава «І диво це ніколи не закінчується і не переводиться…».         Фото І. БІЛОЇ.
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