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ВІТАЄМО  З  НАСТУПАЮЧИМ  СВЯТОМ  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ!

*   *   *
• У 2011 році ДНУ імені О. Гонча-

ра підготував 2783 бакалаври, 1851 
спеціаліста і 792 магістри.
• Дипломи з відзнакою отрима-

ли 709 бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів за денною формою на-
вчання.
• У звітах голів ДЕК відзначаєть-

ся високий рівень виконання ди-
пломних робіт.
Дипломні роботи випускників фі-

зико-технічного факультету базува-
лися на реальній тематиці ВО «Пів-
денний машинобудівний завод». На 
замовлення  Інституту технічної ме-
ханіки студенти спеціальності «Ра-
діофізика та електроніка» (керівник 
– проф. О. О. Дробахін) виконали 
комплексну дипломну роботу. Робо-
та студента В. Кучерова  (керівник 
– доц. В. Ф. Істушкін) впроваджена в 
мережі аптек м. Дніпропетровська. 
Роботи студентів спеціальності 
«Прикладна статистика» впрова-
джені в роботу підприємств ТОВ 
«Мсс Авто», ТОВ «Лфідер», Управ-
ління Національного банку у Дні-
пропетровській області, КАТКБ «Фі-
нансова ініціатива», ТОВ «Порше 
мобіліті», Головне управління праці 
та соціального захисту населення 
Дніпропетровської області. Усі сту-
денти факультету міжнародної еко-
номіки, які навчалися на магістрів, 
мають наукові публікації. Частина  
дипломних робіт випускників, які 
здобули кваліфікацію вчителя, ма-
ють дослідницький характер і міс-
тять нові результати, що представ-
ляють певний науковий інтерес, 

пройшли апробацію на молодіжних 
наукових конференціях, у середніх 
навчальних закладах. Значна кіль-
кість дипломних робіт має методич-
ний характер, їх виконували студен-
ти, які пішли працювати у школи. 
Дипломні роботи хіміків пов’язані з 
викладанням складних тем у шкіль-
ному курсі. Взагалі захист диплом-
них робіт випускників факультетів, 
які дають кваліфікацію викладача 
або вчителя, засвідчив належний 
рівень підготовки, готовність випус-
кників до професійної діяльності у 
сфері освіти. 
• Розподілено 1994 спеціалісти і 

магістри: за направленням – 1534, 
на контрактній основі – 412, з віль-
ним дипломом – 48 осіб. 
• 59 спеціалістів і 310 магістрів 

рекомендовані до вступу в аспіран-
туру. 

*   *   *
На перший курс денної форми 

навчання прийнято 1378 абітурієн-
тів, заочної – 82, за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб на ден-
ну форму навчання – 411, на заочну 
– 428.
Найбільший конкурс  був за та-

кими напрямами: денна форма 
– «Економіка підприємства» (73,2), 
«Фінанси і кредит» (52,22), «Полі-
тологія» (37,6), «Маркетинг» (32,2); 
заочна форма – «Фінанси і кредит» 
(48), «Правознавство» (46,8), «Еко-
номіка підприємства» (40).
Зараховано 161 медаліста, чо-

тири призери ІV етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад та п’ять 
призерів ІІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, 31 особу 
зараховано в межах Договору про 
підготовку педагогічних кадрів (з 
географії, історії, біології, психо-
логії, філології (англійська та укра-
їнська мови), фізики, математики) 
для установ освіти Дніпропетров-
ської області.

*   *   *
Другокурсник Дмитро Кузьменко 

та четвертокурсник Олег Ковален-
ко з механіко-математичного фа-
культету зайняли відповідно друге і 
третє місця у Міжнародній студент-
ській олімпіаді з математики. 
Обидва юнаки закінчили облас-

ний ліцей фізико-математичного 
профілю, а науковою роботою в 
університеті займаються  під ке-
рівництвом лауреата Державної 
премії України, заслуженого діяча 
науки і техніки України, професора 
В. Ф. Бабенка. Не один раз перема-
гали на всеукраїнських та міжна-
родних учнівських і студентських 
олімпіадах і конкурсах. 
Коротко про Міжнародну олім-

піаду з математики, яка відбулася 
в Болгарії влітку ц. р. Змагання зі-
брали студентів із 86 провідних уні-
верситетів 35 країн світу. Україну 
представляли 26 студентів: крім 
нашого, Київського національного 
університету імені Т. Г. Шевченка, 
Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна, Львів-
ського національного університету 
імені І. Я. Франка, Одеського наці-
онального університету імені І. І. 

Мечникова, Національного техніч-
ного університету «Київський полі-
технічний інститут». 
Талановитих юнаків привітав Мі-

ністр освіти і науки, молоді та спор-
ту України Д. В. Табачник. Він вручив  
їм ноутбуки для заняття наукою.
Для заняття наукою Міністр Д. В. 

Табачник вручив ноутбуки також 
призерам ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук, студентам факуль-
тету фізики, електроніки та комп’ю-
терних систем, механіко-матема-
тичного факультету та факультету 
прикладної математики Павлу Гор-
боносу, Олександру Книшу, Вален-
тині Скворцовій.
Ноутбуки для заняття наукою вру-

чено також першокурсникам Євгенії 
Слободянюк, Марії Комаревцевій, 
Наталії Кармелюк, Оксані Чудовній 
та Олені Градиській (із числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, які набрали най-
більшу кількість балів на зовнішньо-
му незалежному оцінюванні).

*   *   *
Привітання першокурсникам з на-

годи посвяти у студенти надіслав в 
університет народний депутат Укра-
їни С. М. Баранов-Мохорт. Він поба-
жав кожному досягти своєї мети й 
реалізувати її у майбутньому.
Викладачів, науковців і студен-

тів привітав голова Нацдержслуж-
би  України  В . Толкованов. Він 
констатує: «Навчальні заклади, 
які здійснюють підготовку спеці-
алістів та магістрів галузі знань 

«Державне управління», утвер-
дили свою лідерську роль у роз-
витку теорії і методології держав-
ного управління, досягли значних 
результатів у виконанні головного 
завдання – підготовки високопро-
фесійних кадрів для державного 
управління та місцевого самовря-
дування, формування державно-
управлінської еліти». «Нехай праг-
нення служити людям, відданість 
справі, бажання пізнавати світ та 
перетворювати дійсність, добра 
атмосфера колективів стануть 
підґрунтям для досягнення успіхів 
у педагогічній та науковій роботі», 
– бажає В. Толкованов.

*   *   *
На посвяті першокурсників у 

студенти Міністр Д. В. Табачник 
дав першокурсникам три рецеп-
ти успіху. «Запам’ятайте, – сказав 
він, – ваші якісні знання найбільше 
потрібні вам. Поставте собі макси-
мальну «планку» на п’ять років – і 
ви станете конкурентоспроможним 
фахівцем із гарним місцем роботи 
і високим рівнем забезпеченості. 
По-друге: студент завжди має по-
єднувати навчання з закоханістю; 
закоханість допомагає навчатися, 
як би багато часу вона не забира-
ла. По-третє, намагайтеся в усьому 
перевершити своїх учителів. Будь-
те амбітними, будьте орієнтовани-
ми на перемогу!» 

(За доповіддю ректора, проф. 
М. В. Полякова «Про підсумки роботи 

університету в 2010/2011 навчаль-
ному році» та за інформацією на 

сайті ДНУ ім. О. Гончара 
до друку підготувала Т. ТОМІНА).  

Руслан Семенович Тутік – викладач на-
уки, що ніби сама запам’ятовується ще зі 
шкільної лави, – фізики. Хіба можна порів-
няти почуття, те холеричне хвилювання, 
яке переживаєш, побачивши формули й 
креслення,  з вивченням віршів або, ска-
жімо, пошуком філософського сенсу бут-
тя? А який солодкий і величний момент 
істини, коли розумієш, що ізохора й ізо-
бара – зовсім не імена китайських жінок, 
а цілком досяжні поняття термодинамі-
ки. Руслан Семенович – один із рідкісних 
«щасливчиків», яким ці формули не про-
сто зрозумілі, а цілком підвладні. 
Доля сама підштовхнула його до наукової 

діяльності, коли одного разу в механічному 
технікумі викладач жартома почав задава-
ти каверзні задачки. Спершу справлялися 
всі, але потім учасників ставало все менше 
й менше, і хитромудра гра  продовжувалася 
доти, поки не визначився єдиний перемо-
жець – Руслан Тутік. Ось тоді й прозвучала 
фраза, яка, можливо, й змінила подальше 
життя юнака: «Не бути тобі, Руслане, праців-
ником заводу. Ти створений для науки».
Дніпропетровський державний  (через 

кілька десятків років він стане національний) 
відкрив одного разу свої двері юному обда-
руванню та так і залишився на довгі десяти-
ліття для Руслана Семеновича рідним. Сту-
дентство він згадує з особливим трепетом і 
душевною теплотою, адже незважаючи на, 
здавалося б, суху і точну професію, студент 

фізфаку на повну займався творчою діяль-
ністю, був незмінним ведучим, режисером 
і навіть сценаристом міжфакультетських 
ККВів. Руслан Семенович немов намагався 
зруйнувати банальний стереотип фізика-
теоретика, як людини замкнутої, сумбурної, 
раз у раз змушуючи сміятися не лише своїх 
однокурсників, а й увесь зал глядачів.
Після закінчення фізичного факультету 

перспективному науковому співробітникові 
запропонували працювати у столиці, місті-
герої Києві. Ніхто й не чекав, що він відмо-
виться, але сталося саме так.
За довгі роки в ДДУ (згодом – ДНУ) фі-

зик «від Бога» став хорошим доцентом, про-
фесором, сповна віддає себе професії, та-
кій прекрасній і такій виснажливій. І хай го-
ворять, що з кожним поколінням абітурієнти 
стають все більше розкріпаченими і, може, 
менш творчими, для вчителя, готового по-
ділитися своїми знаннями, – «вони в усі ча-
си хороші». Саме так відгукується про своїх 
учнів професор.
За словами Руслана Семеновича, фізика 

змінює людину – робить її логічнішою, раціо-
нальнішою у своїх вчинках, а значить – успіш-
нішою. Його захоплення – музика, гумор, ви-
рощування винограду. Лірика – це всього ли-
ше неземний підхід до фізики чи… навпаки.

(За статтею Н. РОМАНЮК, розміще-
ній у кн. «Ми – з класичного університету. 

Дніпропетровський національний: час, події, 
люди». – Вид-во ДНУ, 2008).

ДЕЯКІ  ЦИФРИ  І  ФАКТИ
2011-ий  РІК  ДЛЯ  ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА 

ПРОФЕСОРИ  УНІВЕРСИТЕТУ

Ô†˙ ¨˚  †˙   ̃ ÓØ¯Þ  ̌ ˛¯ÒÀ

*   *   *
Академік АН вищої школи України, за-

служений діяч науки і техніки України, 
відмінник освіти  України , лауреат на-
городи Ярослава Мудрого за видатні до-
сягнення в галузі науки і техніки, відзна-
чений медаллю «За вірну службу ДНУ», 
член спеціалізованої ради із захисту док-

торських і кандидатських дисертацій, ке-
рівник держбюджетної науково-дослідної 
теми, голова обласної методичної ради з 
фізики, голова журі обласної олімпіади з 
фізики, доктор фізико-математичних на-
ук , професор Р. С. Тутік у житті залишав-
ся дуже  скромною людиною. У спілкуван-
ні завжди був доброзичливим, інтелігент-
ним і природним. Він міг порозумітися з 
людиною будь-якої професії, будь-якої 
посади і віку. Цікавився різноманітними 
видами людської діяльності, сам чудово 
володів столярством і слюсарством, ви-
рощував виноград, писав вірші.
Коли постало питання комп’ютеризації 

університетської бібліотеки, вибір люди-
ни, яка повинна була зайнятися організа-
цією цієї непростої справи, впав на декана 
фізичного факультету Р. С. Тутіка. Навіть 
наприкінці свого останнього навчального 
року, напередодні відпустки, розітнутої лі-
карняними коридорами, Руслан Семено-
вич продовжував вирішувати комп’ютер-
но-бібліотечні питання.
Його домашню наукову бібліотеку у дар 

кафедрі теоретичної фізики ДНУ імені 
Олеся Гончара передала сестра – Людми-
ла Семенівна.
Бібліотека розмістилася в кімнаті №100 

корпусу №15, у колишньому кабінеті Русла-
на Семеновича, який свого часу він влас-
норуч обладнав зі смаком і доброт ністю.
Бібліотека теоретичної фізики імені Р.С. 

Тутіка працює за регламентом: понеді-
лок–п’ятниця з 14.00 до 15.00.

О. ОРЛЯНСЬКИЙ,
доцент.

Професор Руслан Семенович ТУТІК
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завідувача кафедри міжнарод-
них фінансів – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора економічних наук за спе-
ціальністю 08.00.02 – світове гос-
подарство і міжнародні економічні 
відносини, вчене звання професо-
ра, досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України та 
англійською мовою),
доцента кафедри міжнародних 

фінансів – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.02.03 – організа-
ція управління, планування і регу-
лювання економікою, вчене звання 
доцента, досвід науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації не менше 10 років, досвід 
роботи на посаді доцента не мен-
ше 10 років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
старшого викладача кафедри 

економіки та управління підприєм-
ством – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 5 років, на-
явність наукових та навчально-ме-
тодичних праць, вільне володіння 
державною мовою України),
молодшого наукового співробіт-

ника НДЛ біохімії НДІ біології (д/б 
теми 4-227-10) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(вища освіта, стаж роботи за спе-
ціальністю не менше 3 років, наяв-
ність друкованих наукових праць 
у галузі біохімії, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються  протягом 1 тижня від дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
декана механіко-математично-

го факультету – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата (доктора) фізико-ма-
тематичних наук, вченого звання 
доцента (професора), досвід на-
уково-педагогічної та організатор-
ської роботи у вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
завідувача кафедри англійської 

філології – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата (доктора) філологічних 
наук, вченого звання доцента (про-
фесора), стаж роботи за фахом 
у ВНЗ III-IV рівнів акредитації не 
менше 20 років, наявність досвіду 
роботи на адміністративних поса-
дах у вищих навчальних закладах 
не менше 15 років, наявність вида-
них підручників з грифом МОНМС 
України та наукових публікацій у 
фахових виданнях, вільне воло-
діння державною мовою України та 
англійською мовою),
доцента кафедри педагогіки та 

корекційної освіти – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук, вче-
ного звання доцента, досвід на-
уково-педагогічної роботи у галу-
зі соціальної або корекційної та 
загальної педагогіки у ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації не менше 10 ро-
ків, наявність наукових публікацій, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри математично-

го аналізу і теорії функцій – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних 
наук зі спеціальності 01.01.01 – Ма-
тематичний аналіз, досвід роботи 
на профілюючій кафедрі у ВНЗ III-
IV рівня акредитації не менше 1 ро-
ку, наявність наукових публікацій, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри банківської 

справи – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, стаж 
науково-педагогічної роботи не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри зоології та еко-

логії – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.16 – еколо-
гія, вченого звання доцента, до-
свід науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ III-IV рівня акредитації не 
менше 10 років, досвід роботи на 
посаді доцента не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри теоретичної та 

прикладної механіки – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.02.04 – ме-
ханіка деформівного твердого тіла, 
досвід роботи на посаді доцента 
не менше 1 року, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

економічної теорії – 1 штатна оди-
ниця (0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Економічна те-
орія» або «Політична економія», 
закінчена аспірантура за спеціаль-
ністю «Економічна теорія», досвід 
науково-педагогічної роботи у ви-
щому навчальному закладі III-IV 
рівня акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

банківської справи – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність базової вищої осві-
ти відповідного профілю кафедри, 
освітній професійний рівень – ма-
гістр або випускник аспірантури 
відповідного профілю, науково-
педагогічний стаж викладання за 
профілем не менше 5 років, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

теоретичної та прикладної механі-
ки – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю механіка, наявність вагомих 
наукових публікацій за спеціаль-
ністю 01.02.04 – механіка дефор-
мівного твердого тіла, вільне воло-
діння державною мовою України),
викладача кафедри української 

літератури – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність базової філологічної 
освіти, закінчена магістратура й 
аспірантура, наявність наукового 
ступеня кандидата філологічних 
наук, досвід педагогічної роботи, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
викладача кафедри соціальної 

психології та психології управління 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю психологія, досвід проведен-
ня практичних занять, наявність 
наукових публікацій, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
професора кафедри соціології 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня 

доктора історичних наук, вчене 
звання професора, стаж роботи в 
ДНУ понад 10 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента-сумісника кафедри тео-

ретичної фізики – 1 штатна одини-
ця (0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Фізика», закін-
чена аспірантура за спеціальністю 
01.04.02 «Теоретична та матема-
тична фізика», досвід викладання 
курсів теоретичної фізики та дис-
циплін з комп’ютерною підтримкою, 
досвід роботи у вищому навчаль-
ному закладі III-IV рівня акредита-
ції не менше 10 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри соціології – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти за спеці-

альністю соціолог, наукового сту-
пеня кандидата соціологічних на-
ук, досвід науково-педагогічної ро-
боти у вищих навчальних закладах 
III-IV рівня акредитації не менше 5 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри мікробіології 

та вірусології – 3 штатні одиниці 
(повні ставки)

(наявність наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за спе-
ціальністю 03.00.07 – мікробіоло-
гія, вчене звання доцента, досвід 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III-IV рівня акредитації не менше 
10 років, досвід роботи на посаді 
доцента не менше 10 років, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
доцента кафедри геоботані-

ки, грунтознавства та екології – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата біологічних наук, науко-
ві публікації та стаж наукової ро-
боти не менш як 8 років у наукових 
установах відповідного профілю, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри всесвітньої іс-

торії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата історичних наук, стаж 
роботи у ВНЗ не менше 10 років, 
досвід роботи на відповідній поса-
ді на профільній кафедрі не менше 
10 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри англійської фі-

лології – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філологічних наук, стаж 
роботи на профілюючій кафедрі у 
вищому навчальному закладі III-
IV рівня акредитації не менше 10 
років, наявність наукових фахових 
публікацій, вільне володіння дер-
жавною мовою України та англій-
ською мовою),
старшого викладача кафедри 

політології – 1 штатна одиниця 
(0,75 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Політологія», 
наукового ступеня кандидата по-
літичних наук, стаж науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ не менше 1 
року, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

соціальної роботи – 1 штатна оди-
ниця (0,75 ставки)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Соціолог. Викладач со-
ціально-гуманітарних дисциплін», 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III-IV рівня 
акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

соціальної роботи – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю «Соціолог. Викла-
дач соціально-гуманітарних дис-
циплін», освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістра, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III-IV рів-
ня акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

англійської філології – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ III-IV рів-
ня акредитації не менше 10 років, 
наявність статей і тез в фахових 
університетських збірниках, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни та англійською мовою),
старшого викладача кафедри 

іноземних мов для економічних 
спеціальностей – 1 штатна одини-
ця (0,75 ставки)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Романо-германська 
філологія», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ не менше п’яти 
років, вільне володіння державною 
мовою України та англійською мо-
вою),
старшого викладача кафедри 

соціальної роботи – 1 штатна оди-
ниця (0,75 ставки)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Педагогіка вищої школи», 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у вузі відповідного профілю не 
менше 12 років, вільне володіння 
державною мовою України),
викладача кафедри соціальної 

роботи – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Державна служба», досвід 

науково-педагогічної роботи не 
менше десяти років, вільне воло-
діння державною мовою України),
викладача кафедри іноземних 

мов для економічних спеціальнос-
тей – 1 штатна одиниця (0,75 став-
ки)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Романо-германська 
філологія», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ не менше деся-
ти років, вільне володіння держав-
ною мовою України та німецькою 
мовою),
викладача кафедри іноземних 

мов для економічних спеціальнос-
тей – 1 штатна одиниця (0,25 став-
ки)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Романо-германська 
філологія», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ не менше одно-
го року, вільне володіння держав-
ною мовою України та англійською 
мовою),
асистента кафедри мікробіології 

та вірусології – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ III-IV рівнів акредитації 
не менше 1 року, вільне володіння 
державною мовою України),
асистента кафедри мікробіології 

та вірусології – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата біологічних наук за спе-
ціальністю 03.00.07 – мікробіоло-
гія, досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ III-IV рівня акредитації 
не менше 5 років, досвід роботи на 
посаді асистента не менше 5 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
професора кафедри менедж-

менту та туризму – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора економічних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи не 
менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
професора кафедри педагогіч-

ної та вікової психології – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора психологічних наук, вчено-
го звання професора, стаж роботи 
у ВНЗ III-IV рівнів акредитації – не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри української 

мови – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.01 «Українська 
мова», досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції не менше 3 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри англійської фі-

лології – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філологічних наук, стаж 
роботи на профілюючій кафедрі у 
вищому навчальному закладі III-
IV рівня акредитації не менше 10 
років, наявність наукових фахових 
публікацій, вільне володіння дер-
жавною мовою України і англій-
ською мовою),
доцента кафедри теорії держави 

та права, конституційного права й 
державного управління – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата юридичних наук, досвід 
роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредита-
ції не менше 3 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри двигунобуду-

вання – 1 штатна одиниця (0,75 
ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеці-
альністю 05.07.05 – «Теплові дви-
гуни літальних апаратів», вченого 
звання доцента, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III-IV рів-
ня акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри радіоелек-

тронної автоматики – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти, досвід 
викладацької роботи за напряма-

ми підготовки фахівців «Приладо-
будування» та «Систем технічного 
захисту інформації» не менше 5 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри природничих 

та соціально-гуманітарних дис-
циплін – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, вче-
ного звання доцента, стаж науко-
во-педагогічної роботи не менше 
10 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри аналітичної хі-

мії – 1 штатна одиниця (0,75 став-
ки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата хімічних наук за спе-
ціальністю 02.00.02 – аналітична 
хімія, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції не менше 3 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри іхтіології та 

гідробіології – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата біологічних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи не 
менше 10 років або наявність зван-
ня старшого наукового співробіт-
ника, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри фізичного ви-

ховання та спорту – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата наук з фізичного вихо-
вання, досвід науково-педагогічної 
та організаторської роботи у ВНЗ 
III-IV рівня акредитації не менше 1 
року, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри іноземних мов 

для гуманітарних факультетів – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філологічних наук, до-
свід стажу науково-педагогічної 
роботи у вузі III-IV рівнів акредита-
ції не менше 5 років, вільне воло-
діння державною мовою України та 
англійською мовою),
доцента кафедри педагогічної та 

вікової психології – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата психологічних наук, 
стаж роботи у ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації не менше 5 років, віль-
не володіння державною мовою 
України),
старшого викладача кафедри 

фізичного виховання та спорту – 1 
штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за фа-
хом, освітньо-кваліфікаційного рів-
ня магістра, звання майстра спор-
ту, досвід науково-педагогічної та 
організаторської роботи, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

перекладу та лінгвістичної підго-
товки іноземців – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за напря-
мом «Філологія», досвід науково-
педагогічної роботи не менше 10 
років, наявність наукових публіка-
цій з проблем методики викладан-
ня мов іноземцями, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

іноземних мов для гуманітарних 
факультетів – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність вищої філологічної 
освіти, диплома за спеціальністю 
«Англійська мова та література», 
стаж науково-педагогічної робо-
ти у вузі III-IV рівня акредитації не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України та ан-
глійською мовою),
старшого викладача кафедри 

систем автоматизованого управ-
ління – 2 штатні одиниці (повні 
ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата технічних наук або ви-
щої освіти за фахом «Апаратура 
радіозв’язку, радіомовлення і теле-
бачення» або «Системи керування 
літальними апаратами та комплек-
сами», досвід педагогічної роботи 
за відповідним профілем не менше 
5 років, досвід практичної роботи 
з ракетно-космічною технікою або 
системами зв’язку не менше 3 ро-
ків, вільне володіння державною 
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мовою України),
старшого викладача кафедри 

міжнародних фінансів – 1 штатна 
одиниця (0,75 ставки)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Державне управління. Фі-
нансовий менеджмент», закінчена 
аспірантура або досвід науково-
педагогічної роботи у вузі відповід-
ного профілю не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

статистики й теорії ймовірностей 
– 1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Математика», вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

математичного забезпечення ЕОМ 
– 1 штатна одиниця (0,75 ставки)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Прикладна математи-
ка», досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції не менше 15 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

міжнародних фінансів – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої освіти 
за фахом, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ III-IV рівня 
акредитації не менше 10 років, на-
явність наукових та методичних 
праць відповідного напряму під-
готовки, вільне володіння держав-
ною мовою України),
викладача кафедри фізичного 

виховання та спорту – 1 штатна 
одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за фа-
хом, освітньо-кваліфікаційного рів-
ня магістра, досвід тренерської ро-
боти, досвід науково-педагогічної 
та організаторської роботи у ВНЗ 
III-IV рівня акредитації не менше 1 
року, вільне володіння державною 
мовою України),
викладача кафедри романської 

філології – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Мова та література (іспан-
ська)», досвід викладання іспан-
ської та португальської мов у ВНЗ, 
наявність наукових публікацій, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
викладача кафедри іноземних 

мов для гуманітарних факультетів 
– 1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю «Англійська мова та 
література», досвід науково-педа-
гогічної роботи у вищому навчаль-
ному закладі III-IV рівня акредита-
ції не менше 10 років, вільне воло-
діння державною мовою України та 
англійською мовою),
викладача кафедри міжнарод-

них фінансів – 1 штатна одиниця 
(0,25 ставки)

(наявність базової вищої осві-
ти відповідного профілю кафедри, 
освітньо-професійний рівень ма-
гістра або випускник аспірантури 
відповідного профілю, науково-
педагогічний стаж викладання не 
менше трьох років, вільне володін-
ня державною мовою України),
викладача  кафедри  образо-

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

(наявність педагогічного стажу 
роботи за фахом не менше 5 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
асистента кафедри математич-

ного забезпечення електронних 
обчислювальних машин – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Прикладна математика», 
вільне володіння державною мо-
вою України),
асистента кафедри іхтіології та 

гідробіології – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
старшого викладача кафедри 

комп’ютерних технологій – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(досвід науково-педагогічної ро-
боти у вузі відповідного профілю 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

комп’ютерних технологій – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за фа-
хом, досвід науково-педагогічної 
роботи у вищому навчальному за-
кладі III-IV рівня акредитації не 
менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в засо-
бах масової інформації);
доцента кафедри зарубіжної лі-

тератури – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.01.02 – російська 
література, стаж науково-педа-
гогічної роботи на профільній ка -
федрі у вищому навчальному за-
кладі III-IV рівнів акредитації не 
менше 10 років, наявність наукових 
фахових публікацій, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

української літератури – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(випускники аспірантури, наяв-
ність стажу науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ вищого рівня акреди-
тації не менше 15 років, наявність 
наукових публікацій за профілем 
кафедри, захищена дисертація на 
здобуття наукового ступеня кан-
дидата філологічних наук, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

електронних засобів телекомуні-
кацій – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю «Технології та засо-
би телекомунікації» або «Констру-
ювання та технології радіоелек-
тронних засобів», закінчена аспі-
рантура, досвід науково-педагогіч-
ної роботи у вищому навчальному 
закладі III-IV рівня акредитації не 
менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

електронних обчислювальних ма-
шин – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю, закінчена аспірантура, 
стаж науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ відповідного профілю – не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

комп’ютерної обробки фінансово-
економічної інформації – 1 штатна 
одиниця (0,75 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Математика», 
друга вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем «Магістр», до-
свід науково-педагогічної роботи у 
вищому навчальному закладі III-IV 
рівня акредитації не менше 5 ро-
ків, наявність наукових публікацій, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
викладача кафедри української 

літератури – 1 штатна одиниця 
(0,25 ставки)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра, наявність 
наукових публікацій, досвід про-
ведення практичних занять, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
професора кафедри проектуван-

ня і конструкцій літальних апаратів 
– 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора наук, вченого звання про-
фесора, стаж науково-педагогічної 
роботи в навчальному закладі III-
IV рівня акредитації не менше 10 
років, наявність наукових фахових 
публікацій, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
доцента кафедри математично-

го забезпечення електронних об-
числювальних машин – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата технічних або фізико-
математичних наук, вільне воло-
діння державною мовою України),

доцента кафедри фундамен-
тальних дисциплін ЦПДО – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, стаж 
роботи в ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції не менше 5 років, наявність на-
укових публікацій за фахом, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
доцента кафедри загально-

го і російського мовознавства – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата наук зі спеціальності 
«Російська мова», досвід науково-
педагогічної роботи не менше 5 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

соціальної психології та психології 
управління – 2 штатні одиниці (по-
вні ставки)

(закінчена аспірантура або освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень магі-
стра, досвід проведення практич-
них занять з психологічних дисци-
плін, стаж роботи у ВНЗ III-IV рівня 
акредитації не менше 10 років, на-
явність наукових публікацій, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

соціальної психології та психології 
управління – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю «Психологія», стаж 
роботи у ВНЗ III-IV рівня акреди-
тації не менше 10 років, наявність 
наукових публікацій, досвід про-
ведення практичних занять, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

обчислювальної механіки та міц-
ності конструкцій – 1 штатна оди-
ниця (0,75 ставки)

(наявність повної вищої освіти за 
напрямом «Механіка», досвід на-
уково-педагогічної роботи у ВНЗ IV 
рівня акредитації не менше 6 років, 
досвід роботи у галузі обчислю-
вальної механіки, вільне володіння 
державною мовою України),
асистента кафедри маркетингу 

– 1 штатна одиниця (0,75 ставки)
(наявність освітньо-кваліфіка-

ційного рівня магістра, досвід ро-
боти в сфері меркетингу не менше 
п’яти років, вільне володіння дер-
жавною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
доцента кафедри української 

мови – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата наук зі спеціальності 
«Українська мова», досвід науко-
во-педагогічної роботи не менше 
10 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри української 

мови – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата наук зі спеціальності 
«Українська мова», досвід науко-
во-педагогічної роботи не менше 2 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри обліку і аудиту 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня 

кандидата економічних (хімічних) 
наук, вченого звання доцента, на-
укових публікацій у фахових ви-
даннях, досвід науково-педагогіч-
ної роботи у галузі у ВНЗ III-IV рів-
нів акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри мікробіології 

та вірусології – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата біологічних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації не менше 3 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри перекладу та 

лінгвістичної підготовки іноземців 
– 1 штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність вищої освіти за напря-
мом «Філологія», наукового ступе-
ня кандидата філологічних наук, 
досвід роботи у виші не менше 5 
років, наявність наукових публіка-

цій, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

порівняльної філології східних та 
англомовних країн – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра за спеціаль-
ністю «Японська мова та літерату-
ра», стаж роботи у ВНЗ не менше 
3 років, наявність фахових публі-
кацій, вільне володіння державною 
мовою України, японською та ан-
глійською мовами),
старшого викладача кафедри 

економічної теорії – 1 штатна оди-
ниця (0,25 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Економічна те-
орія» або «Політична економія», 
закінчена аспірантура за спеціаль-
ністю «Економічна теорія», досвід 
науково-педагогічної роботи у ви-
щому навчальному закладі III-IV 
рівня акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

економічної теорії – 1 штатна оди-
ниця (0,75 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Економічна те-
орія» або «Політична економія», 
закінчена аспірантура за спеціаль-
ністю «Економічна теорія», досвід 
науково-педагогічної роботи у ви-
щому навчальному закладі III-IV 
рівня акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

обліку і аудиту – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю «Економічна кібер-
нетика», закінчена аспірантура за 
спеціальністю «Управління, пла-
нування та державне регулювання 
економікою», досвід науково-педа-
гогічної роботи у вищому навчаль-
ному закладі III-IV рівня акредита-
ції не менше 5 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

маркетингу – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність вищої економічної 
освіти, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредита-
ції не менше 15 років, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

обліку і аудиту – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої осві-
ти за спеціальністю «Економіка 
праці», навчання в аспірантурі за 
спеціальністю «Бухгалтерський 
облік, аналіз, аудит», досвід на-
уково-педагогічної роботи у ви-
щому навчальному закладі III-IV 
рівня акредитації не менше 15 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

економічної кібернетики – 1 штатна 
одиниця (повна ставка) та 2 штатні 
одиниці (0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти 
теоретичного та прикладного ма-
тематичного напряму або за спе-
ціальністю «економічна кіберне-
тика», досвід науково-педагогіч-
ної роботи у вищому навчальному 
закладі III-IV рівня акредитації не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

економічної інформатики та ста-
тистики – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої освіти 
за спеціальністю «Математика», 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за відповідним напря-
мом, досвід науково-педагогічної 
роботи у вищому навчальному 
закладі III-IV рівня акредитації не 
менше 10 років, досвід роботи з 
інформаційними технологіями об-
робки економічної інформатики 
та володіють спеціалізованими 
пакетами, зокрема «SPSS for Win-
dows», «Project Expert», «Mathcad», 
«Парус», «1С:Предприятие» та ін., 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

економічної інформатики та ста-
тистики – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої освіти за 
спеціальністю «Економічна інфор-

матика та автоматизовані системи 
управління», закінчена аспіранту-
ра за спеціальністю «Математич-
ні методи, моделі та інформаційні 
технології в економіці», досвід на-
уково-педагогічної роботи у вищо-
му навчальному закладі III-IV рів-
ня акредитації не менше 10 років, 
наявність наукових праць у галузі 
статистики, економічної та фінан-
сової статистики, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

політології – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Політологія», наукового 
ступеня кандидата політичних на-
ук, стаж науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ не менше 1 року, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри 

менеджменту та туризму – 1 штат-
на одиниця (0,75 ставки)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Управління трудовими 
ресурсами», закінчена аспіранту-
ра, досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ III-IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

менеджменту та туризму – 1 штат-
на одиниця (0,75 ставки)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Менеджмент у виробни-
чій сфері», закінчена аспірантура, 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III-IV рівнів акредитації не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

обліку і аудиту – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої осві-
ти за спеціальністю «Економіка 
праці», закінчена аспірантура за 
спеціальністю «Бухгалтерський 
облік, аналіз, аудит», досвід на-
уково-педагогічної роботи у вищо-
му навчальному закладі III-IV рів-
ня акредитації не менше 15 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
викладача кафедри філософії 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(підготовлена кандидатська ди-

сертація, стаж педагогічної роботи 
у ВУЗі не менше трьох років, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
викладача кафедри іноземних 

мов для економічних спеціальнос-
тей – 1 штатна одиниця (0,75 став-
ки)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Романо-германська 
філологія», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ не менше деся-
ти років, вільне володіння держав-
ною мовою України та англійською 
мовою),
викладача кафедри іноземних 

мов для технічних та природничих 
спеціальностей – 4 штатні одиниці 
(2 ставки)

(наявність вищої філологічної 
освіти викладача англійської мови 
та літератури або мають освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра, 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III-IV рівня акредитації не 
менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України та ан-
глійською мовою)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
доцента кафедри фінансів – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня 

кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – «Еко-
номіка та управління підприєм-
ствами (за видами економічної 
діяльності)», досвід науково-пе-
дагогічної роботи у вищих на-
вчальних закладах не менше 10 
років, наявність наукових та на-
вчально-методичних публікацій, 
вільне володіння державною мо-
вою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації).

Наша адреса: 49010, м. Дніпро-
петровськ, пр. Гагаріна, 72, навч. 
корпус №1, кімн. 217, тел.: (056) 
374-98-27.
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

Йде передплата на періодичні 
друковані видання на 2012 рік.
Передплата на газету «Дні-

пропетровський університет» 
приймається в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, операційних 
залах поштамтів ,  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 12-ій 

сторінці Каталогу видань Дні-
пропетровської області на 2012 
рік.
Телефони для  довідок з питань 

передплати зазначені в Каталозі 
на сторінці 9.

2012 

2012 

ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМИ:
загублену залікову книж-

ку №100729, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Шумейко Ве-
роніки Олександрівни; 
загублену залікову книж-

ку №100748, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Бересток 
Юлії Олександрівни;
загублену залікову книж-

ку №100724, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Корнієнко Єв-
генія Олександровича; 
загублену залікову книж-

ку №100699, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Гуляєвої На-
талі Олександрівни; 
загублену залікову книж-

ку №140583, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом імені Олеся 
Гончара на ім’я Андрущенко 
Марини Олександрівни;
загублений студентський 

квиток №08206589, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Гуляє-
вої Наталі Олександрівни;
загублений студентський 

квиток №08206586, вида-
ний Дніпропетровським на-

ціональним університетом 
імені Олеся Гончара на ім’я 
Андрущенко Марини Олек-
сандрівни;
загублену залікову книж-

ку №074393, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом на ім’я Вол-
кова Володимира Олексан-
дровича;
загублену залікову книж-

ку №065402, видану Дніпро-
петровським національним 
університетом на ім’я Бурча-
ка Артура Олеговича;
загублений студентський 

квиток №06856828, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом на 
ім’я Небосенко Ганни Олек-
сандрівни;
загублений студентський 

квиток №06856855, виданий 
Дніпропетровським націона-
ль ним університетом на ім’я 
Сахно Олександри Олегівни;
загублений студентський 

квиток №07487906, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом 
на ім’я Шарової Олександри 
Олегівни;
загублений студентський 

квиток №07487671, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом на 
ім’я Козаченко Софії Олек-
сандрівни;
загублений студентський 

квиток №08094009, виданий 
Дніпропетровським націо-
нальним університетом на 
ім’я Лісович Вікторії Юріївни.

«СЕРЦЕМ  ОБІЙМАЮ»
Тамара Котляр їздила на 

цілину 1956 року, після пер-
шого курсу. Та свої заслуги 
вважає настільки скромни-
ми, що відмовилася писати 
будь-які спогади. Мовляв, 
була прикута до бригадної 
кухні. Допомагала поратися 
«головному кухарю» біло-
русці Клаві. Відра перечи-
щеної картоплі, стоси пе-
ремитого посуду – що то за 
геройство? Тільки одна змі-
на з-за столу – обслуговуй 
другу. Та ще й до комбайнів 
обід супроводжувати…
А як на мій погляд, то бу-

ло справжнім геройством 
(хоч і буденним) добровіль-
но братися за прання робо-
чого одягу хлопцям. Ніхто 
ж не примушував ні Тому, 
ні Аллу Андріяш, а вони бу-
вало цілий вихідний згина-
ються над ночвами, багато-
разово мнуть й мнуть чиїсь 
штани у мильній воді, поло-
щуть і полощуть, аж поки не 
починає з них стікати чиста 

вода. Хлопці допомагали 
приносити з цистерни во-
ду, ставити палі, натягнути 
шворки…
І я ніколи не чула, щоб То-

ма нарікала на те все. Кух-
ня так кухня. Головне – за-
лишатися собою. Там, де 
Тома, там завжди весело, 
жарти, сміх. Змолоду вміла 
вона дотепне слово знайти, 
смішну бувальщину розка-
зати. Та так, що тільки почи-
нає, а ти вже смієшся. У неї 
ніколи не бракувало друзів.
Великим щастям для се-

бе вважала викладацьку 
справу: читала українську 
мову та літературу в техні-
кумі залізничного транспор-
ту. І ніколи, на жодну хвили-
ноньку, не засумнівалася, 
чи той шлях обрала.
Розказувала: якось тех-

нікум проводив зустріч ви-
пускників. І колишні студен-
ти, не змовляючись, один за 
одним стали висловлювати 
їй, колишній учительці, своє, 

може, й запізніле визнання. І 
раптом хтось почав співати: 
«Рідна мати моя, ти ночей не 
доспала…», там і там у залі 
піднімались і під хоплювали 
пісню інші. Тамара Микитів-
на так доносила до їх свідо-
мості, що українська поезія 
й пісня – зразок високої ду-
ховності, а її учні довели їй, 
що вони це зрозуміли. Тама-
ра довго була під впливом 
того вечора. Казала: «Я ку-
палась у любові.»
Зараз вона пише вірші 

для дітей, для своєї онуки. 
Одна збірочка їх уже над-
рукована – під псевдонімом 
Тамара Доброгорська. Хоч 
не такий це й псевдонім, а 
просто родове прізвище по 
материній лінії. Вчитайтеся 
в ці рядки, може, й своє ди-
тинство згадаєте:

Під високим небом,
У пшеничнім краї,
В степовім роздоллі
Я росту-зростаю.

Мама – степовичка,
Степовик мій тато.
Як же я зовуся?
Я… степовенятко!

Або оце:

Такий розлогий степ,
Безмежний і безкраїй.
Крилом своїм міцним
Весь обрій огортає.

І пахне чебрецем,
Травою, полинами.
А восени – дощем,
Вологими вітрами.

У тиші взимку спить,
Поки весна не рушить
І вибухом краси
Його розбудить душу.

У пору будь-яку
Цей степ люблю без краю
Руками не сягну,
А серцем обіймаю!

А почитайте, любі друзі, 
своїм маленьким оце (вони 
зрозуміють):

Ой, швидкий у мене м’ячик,

Я його назвала Скачик, 
Бо той м’ячик 

не ледачий,
Цілий день все скаче 

й скаче!

Тамара Микитівна на-
зиває такі короткі віршики 
«кричалками». Це для тих 
малят, у яких душа перепо-
внена енергією рухів, дії і 
творення. Гойдайся на гой-
далці і кричи собі. І не щось 
безтямне, а слова і в лад. І в 
ритм. Або м’ячик жени з під-
скоком.
Роки, роки… Вони нас 

весь час наздоганяють, так 
наче хочуть випередити са-
ме наше життя. Життя, яке 
то здається прекрасним, то 
б’є навідліг немилосердно. 
Тома це знає, як ніхто ін-
ший. Та від неї не почуєте ні 
зойку, ні розпачливого ски-
гління. Тому у її віршах для 
дітей – одне сонце, а ще – 
усміх, і, звичайно, любов.

Л. ПУРИК (КРИСАНЬ), 
випускниця 

філологічного факультету 
ДДУ 1960 року.

ТВОРЧІСТЬ  
НАШИХ  ЧИТАЧІВ

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина - моя 

маленька Батьківщина,
Найкраща й найрідніша від усіх.
Я так люблю, коли цвіте калина,
І скрізь бринить веселий 

добрий сміх.
Люблю, коли зозулю чутно в гаї,
Коли співають гарно солов’ ї,
Коли матуся рідна зустрічає
Дітей своїх на вранішній зорі.
Я так люблю поля ці неозорі,
Їх широчінь, їх нескінченну даль,
Вони багато значать в моїй 

долі,
Я їх ціню, мов дорогий 

кришталь.
Люблю, коли буяють квіти 

в полі,
Чарують своїм виглядом

 наш зір.
А як красою зачаровують 

тополі,
Гілками заглядаючи у двір!
Мій край багато бачив в своїй 

долі,
Він пережив і голод, і війну,
Та не зламали нашим людям волі
І Батьківщину знають всі одну.
Мій край безмежний, неозорий,
Я знаю нескінченність цих 

доріг,
А який гарний наш Дніпро 

прозорий,
І скільки таємниць він нам 

зберіг !
Дніпропетровщина вже має вік 

солідний,
Але для мене вона вічно молода!
Я завжди буду шанувати край 

свій рідний,
Бо Батьківщина в кожного 

одна!

А. КРАСІЛЬНІКОВА,
студентка гр. ІІ-11с-1.

Книга «Об’єднані магі-
єю слова», що вийшла у 
світ у видавництві «По-
роги», – це друга (пер-
ша називається «О, alma 
mater, зоре світанкова!» 
(2009 р.) публікація Об-
ласного центру історії та 
розвитку української мо-
ви, започаткована про-
ектом «Мовотворчість 

письменників-випускни-
ків ДНУ».
У першому розділі «Уні-

верситет – майстерня духу 
поколінь» вміщено нариси 
про 35 письменників, жур-
налістів, літературознав-
ців, які навчалися в нашому 
університеті і які залишили 
помітний слід в українській 
культурі. Їх імена, напевне, 

знає кожен: Валер’ян Під-
могильний, Ігор Пуппо, Ган-
на Світлична, Володимир 
Теплов, Григорій Маловик, 
Юрій Буряк, Володимир 
Булаєнко, Дора Калинова, 
Валерій Ніколенко, Леонід 
Сахно, Фелікс Білецький та 
ін. – ті митці, про яких не бу-
ло написано в першій книзі.
У другому розділі, який 

називається так само, як і 
проект, надруковано стат-
ті студентів факультету 
української й іноземної 
філологі ї та мистецтво -
знавства, присвячені лінг-
вістичному аналізу інди-
відуальних особливостей 
мови 22 письменників: На-
талки Нікуліної, Володи-
мира Буряка, Олександра 

ПРО  ВИХОВАНЦІВ  НАШОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

«ОБ’ЄДНАНІ  МАГІЄЮ  СЛОВА»
Завгороднього, Івана Да-
нилюка, Лесі Степовички, 
Сергія Бурлакова, Віктора 
Коржа, Михайла Дяченка, 
Марії Дружко та ін. «Тепер 
усі, хто прагне краще зро-
зуміти літературний про-
цес Придніпров’я, зможуть 
звернутися не лише до пу-
блікацій у періодиці, а й до 
студентських літературо-
знавчих досліджень», – 
підкреслювалося на пре-
зентації видання.

Я. СТЕПОВА. 

http://www.dnu.dp.ua

