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МОЛОДІ  ВЧЕНІ  УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
Тетяна Григорівна Чаус працює за покликан-

ням. Вона народжена, щоб бути вчителем вищої 
школи. Коли розповідає про свою роботу, у неї 
блищать очі, і її хочеться слухати. От тільки не 
ясно, що їй більше до душі: навчати, виховувати 
чи самій творити науку. Напевне, і те, й те в од-
наковій мірі.

Її науковий інтерес – дослідження електричної ак-
тивності мозку у стресових умовах. Вона вивчає ті 
його структури, які беруть участь у стресових ситу-
аціях, а також механізми стресової корекції та адап-
тації. В обласному конкурсі молодих учених пере-
магала не раз. Так само не раз отримувала Подяки 
від обласного управління освіти та науки за підго-
товку учнів-членів Малої академії наук; її студенти 
також демонструють належні знання. Оцінка плідної 
наукової й педагогічної діяльності, високого про-
фесіоналізму, згідно з Указом Президента України, 
– орден Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Т. ТОМІНА.

НА ЗНІМКАХ: (зліва) Міністр освіти і науки України Д. В. ТАБАЧНИК вітає к. б. н., доцента 
кафедри фізіології людини та тварин, заступника декана з виховної роботи факультету 
біології, екології та медицини, голову молодих учених ДНУ імені Олеся Гончара Т. Г. ЧАУС. 
Тільки-но він вручив їй орден. (Справа) Тетяна Григорівна ЧАУС з орденом Княгині Ольги 
ІІІ ступеня. 

Фото з альбому Т. Г. Чаус. 2010 рік.
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Вам, Женщины, такой профессии,
Что с дебрями наук «на ты», -
Все краски мира, звезды 

Поднебесья,
И всей Земли нежнейшие цветы!
Заботами, как лаврами, увенчаны
(жена…, наука…, сын с работы 

ждет…).
Вы остаетесь женственными, 

Женщины!
И вам за это слава и почет!
Поздравляем и дарим
Красные тюльпаны, потому что:
«И милеют женские черты,
И бледнеют возраста изъяны,
Если дарят красные тюльпаны
Женщине средь бурь и суеты».

Н. ЧОРНОДУБ
(від імені чоловіків).

Джусте ДІАМОУАНГАНА з Кон-
го – першокурсниця факультету 
української й іноземної філоло-
гії та мистецтвознавства. Вона 
вчиться тут на перекладача. 
Дівчина у захваті від Дніпро-

петровського національного 
університету імені Олеся Гон-
чара. Їй подобаються викла-
дачі за уважне ставлення та 
за знання, які вони надають. 
А ще, говорить Джусте, їй до 
душі спілкуватися з місцевими 
студентами і, звичайно ж, по-
добається модернова будівля 
першого корпусу, де розміщу-
ється ї ї факультет.
Цього навчального року роз-

почали здобувати вищу освіту 
у нашому закладі  понад сто 
іноземних студентів – з Алжи-
ру, Анголи, Бразилії, Йорданії, 
Китаю, Тунісу, Туркменістану та 
інших країн. З дипломами дні-
пропетровського університе-
ту випускники повернуться на 
Батьківщину і там впроваджу-
ватимуть набуті знання.

ВІТАЄМО  ДІВЧАТ  І  ЖІНОК  ІЗ  8-им  БЕРЕЗНЯ!

Валерія НУГАЄВА – сту-
дентка гр. ЮП-08-3. Відмін-
ниця. Уже втретє їй виділено 
стипендію міської ради. 
Дівчина бере активну 

участь у яких тільки можна 
всеукраїнських і міжнарод-
них студентських конкурсах 
та наукових конференціях і 
має за це Грамоти й Подяки, 
публікації у збірниках.
Валерія – член ученої ра-

ди і секретар ради студен-
тів юридичного факультету, 
прес-секретар Ліги студентів 
Асоціації правників України.
Коло особистих інтересів 

майбутнього правозахис -
ника дуже широке: музи-
ка, фотографія, кіно, фла-
менко (іспанський танець), 
обожнює читати, у складі 
команди бере участь у грі 
«Що? Де? Коли?» (серед 
команд вищих навчальних 
закладів Дніпропетровська 
команда у 2010 році зайняла 
третє місце).

відкрили нову епоху в історії краю, характерними при-
кметами якої стали зародження  нових демократичних 
традицій, бурхливі процеси розвитку промисловості, 
ринкових відносин, містобудування. Історична доба 
революції та громадянської війни 1917 – 1921 рр. бу-
ла часом суворих випробувань для  Придніпров’я, яке 
стало одним з епіцентрів боротьби між військовими 
частинами Української Центральної Ради, більшо-
виками, денік інцями, махновцями та ін. У ході цього 
протистояння влада в Катеринославі змінювалася до 
двох десятків разів. Унаслідок цієї боротьби в 1920 р. 
в рег іоні встановилась Радянська влада. 

27 лютого 1932 року була утворена Дніпропетров-
ська область із 60 районів  з обласним центром у Дні-
пропетровську. До 1939 р. до складу Дніпропетров-
ської області входила також територія сучасної За-
порізької, частини К іровоградської та Миколаївської 
областей. Згодом кількість районів неодноразово 
змінювалася. 

Складні випробування випали на долю мешканців 
у роки Великої Вітчизняної війни. Німецько-фашист-
ськ і загарбники встановили найжорстокіший режим  
окупації, який тривав 2 роки і 6 місяців . На терито-
рії області окупанти влаштували 10 концтаборів, 
знищили понад 78 тис. цивільного населення та 37 
тис. військовополонених, примусово вивезли до Ні-
меччини більше 176 тис. осіб. Але завдяки зусиллям  
Радянської армії, партизанів, підпільників наш край 
був звільнений від нацистів у другій половині 1943 
– на початку 1944 р. Повоєнний період вимагав від 
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жителів  величезних зусиль для відбудови зруйнова-
ного війною народного господарства та налагоджен-
ня мирного життя . У повоєнний час наша область не 
тільки відбудувала, але й модернізувала аграрно-
промисловий комплекс, систему освіти, науки, духо-
вно-культурного життя . 

Сьогодні Дніпропетровськ є космічною столицею, 
діловим  центром Незалежної України. Тут зусиллями 
сучасної влади робиться все для забезпечення мо-
дернізації економіки, якісного підвищення соціальних 
стандартів життя населення, утверджується пілотний 
проект реформи охорони здоров’я, вдосконалюється 
інфраструктура області, вводяться нові об’єкти й під-
приємства. 

Учасники «круглого столу» дійшли висновку, що 
значний науково-технічний та освітній потенціал, ба-
гатогалузева промисловість, аграрно-промисловий 
та будівельний комплекси, розвинутий транспорт і 
зв’язок, а головне, наш «золотий фонд» – працьовиті 
й патріотичні жителі рідної Дніпропетровщини – на-
дійна запорука того, що наша область завжди буде 
вагомим чинником подальшої демократизації, соці-
ально-економічного та культурно-освітнього підне-
сення незалежної України.

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

27 лютого ц. р. в академічних групах університету 
на першій парі відбулася  лекція «Рідній Дніпропе-
тровщині 80 років».

* * *
27 лютого ц. р. ректорат університету розпочав 

своє засідання  з доповіді декана історичного факуль-
тету, професора С. І. Світленка про нашу область-
ювіляра.

нова – імперська епоха в історії нашого міста та всьо-
го Придніпровського регіону. На землях запорожців 
розташувалися  гарнізони царських військ. Величезні 
земельні площі отримали російськ і урядовці, офіце-
ри, поміщики та іноземні колоністи – німці, меноніти та 
ін., які ставали підданими Російської імперії. Терито-
рія сучасної Дніпропетровщини була поділена по Дні-
пру: лівобережна ї ї частина увійшла до складу Азов-
ської, а правобережна – до Новоросійської губернії. В 
цей період на лівому березі Дніпра, там, де Кільчень 
впадає до Самари, було засновано Катеринослав, 
який став губернським центром Азовської губернії. У 
1783 р. з Азовської й Новоросійської губерній утвори-
лось Катеринославське намісництво, а в наступному 
році губернське місто Катеринослав було перенесе-
но на правий берег Дніпра, на місце сучасної адміні-
стративної частини Дніпропетровська. У 1796 р. цар 
Павло І створив Новорос ійську губернію з центром 
у Катеринославі, перейменованим на Новоросійськ. 
Наступна адміністративно-територіальна реформа 
була проведена царем Олександром І у 1802 р., ко-
ли знов відновлюється Катеринославська губернія з 
центром у Катеринославі, яка з незначними змінами 
проіснувала до 1919 р. Скасування кріпосництва та 
царські реформи Олександра ІІ 60 – 70-х рр. ХІХ ст. 

Історики – науково-педагогічні та наукові праців-
ники і студенти присвятили ювілею області «круглий 
стіл» «Дніпропетровська область: віхи історичного 
поступу». Заслухали й обговорили доповіді профе-
сорів: С. І. Світленка – «Дніпропетровські терени в 
ритмах історії», О. Б. Шляхова – «Дніпропетровська 
область за радянських часів», О. Ф. Нікілєва – «Дні-
пропетровщина періоду незалежної України». 

Дніпровське Надпоріжжя має давню історію. Уже 
за часів енеол іту – бронзи простежується зароджен-
ня культурних зв’язків регіону з давньосхідним та 
європейським світами, обмін продуктивними ідеями 
в галузі металообробки, колісного транспорту та ду-
ховності. В І тисячолітті до н.е. в південних районах 
області сформувався центр Великої Скіфії. За часів  
Київської Русі Надпоріжжя стало ареною протисто-
яння давньоруських дружин і нових кочовиків  зі схо-
ду: хозарів, печенігів, половців. Особливу роль При-
дніпровський край від іграв у творенні історії України 
козацької доби. Наприкінці ХV – у ХVІІІ ст. він став  
місцем зародження і становлення українського коза-
цтва, Запорозької Січі, як і на віки стали символами 
боротьби українців за свободу. Територія сучасної 
Дніпропетровщини стала центром земель «Війська 
Запорозького». В останній чверті ХVІІІ ст. відкрилася  

Виповнилося 80 років від дня утворення Дніпропетровської області. Дніпропе-
тровщина – це 5,3% території України, або 32 тисячі квадратних кілометрів, і 7,5% 
населення нашої держави, є одним із провідних регіонів України з розвинутим 
аграрно-промисловим комплексом, сучасною освітою, наукою та культурою. 
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НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

НОСЕНКО 
Елеонора Львівна

Завідувач кафедри пе-
дагогічної психології та 
англійської мови у 1989-
2007 рр., завідувач ка-
федри загальної та пе-
дагогічної психології у 
2007-2011 рр., з 2011 р. 
- професор цієї кафедри, 
член-кореспондент АПН 
України, доктор психоло-
гічних наук, професор.

БОЛЕБРУХ 
Анатолій Григорович

Декан історичного фа-
культету у 1987-2002 рр., 
завідувач кафедри іс-
торіографії та джерело-
знавства у 1994-2006 рр., 
з 2006 р. - професор ка-
федри історіографії, дже-
релознавства та архіво-
знавства, доктор історич-
них наук, професор.

ВІННИЧЕНКО 
Олександр Миколайович

Директор НДІ біології у 
1974-2000 рр., завідувач 
кафедри фізіології рослин 
та екології (1991-2004 рр.), 
директор біолого-медич-
ного навчального інсти-
туту (1996-1999 рр.), про-
фесор кафедри фізіології 
та інтродукції рослин, док-
тор біологічних наук, про-
фесор.

У цілому по університету 
двійок стало трохи менше. 
Побільшало відмінників –
торік було 16, а стало 17 
процентів . Найбільше їх, як 
і минулого року, на факуль-
тетах міжнародної економі-
ки; суспільних наук і міжна-
родних відносин; відмінни-
ків стало більше навіть на 
мехматі. 

Приклад відповідального 
ставлення до сесії показа-
ли студенти, які навчаються 
за денною формою за таки-
ми напрямами /спеціальнос-
тями: «Корекційна освіта», 
«Управління персоналом та 
економік а праці», «Міжна-
родні економічні відносини», 
«Соціальна робота», «Філо-
логія» (російська, англійська, 
німецька, французька), «Ла-
бораторна діагностика»: 96-
94 відсотки склали екзамени 
без двійок.

Однак ліцензійні умови з 
абсолютної успішності ви-
конав лише один факультет 
– психології: там абсолютна 
успішність – 92 проценти. На 
хімічному – 87, а найнижча 
абсолютна успішність на еко-
номічному (69%) та механі-

ко-математичному (72%) фа-
культетах. 

Побільшало двійок на фа-
культеті української й інозем-
ної філології та мистецтво-
знавства, факультеті суспіль-
них наук і міжнародних від-
носин, хімічному і прикладної 
математики. А найбільше їх 
в економістів, мехматівців та 
юристів.

Студенти, які навчаються 
на спеціалістів і магістрів, пе-
реважно виявили 100-відсо-
ткову абсолютну успішність. 
Але, наприклад, на «Бан-
ківській справі» абсолютна 
успішність магістрів і спеці-
алістів дорівнює відносній і 
становить 64%. Лише кожний 
третій студент спеціальності 
«Вірусолог ія» та «Ботаніка» 
склав сесію на «4» і «5», а по-
винен би, за нормами, – ко-
жен другий.

Четвірок і п’ятірок загалом 
по університету побільшало. 
Ми вийшли на ліцензійні 50% 
якості успішності, але це за-
вдяки сумлінності факульте-
тів: міжнародної економіки; 
систем та засобів масової ко-
мунікації; психології; україн-
ської й іноземної філолог ії та 
мистецтвознавства; суспільних 

У конференц-залі Національної мета-
лургійної академії України у Міжнародний 
день інвалідів відбувся захід стипенді-
альної програми «Завтра. UA». Юнаки й 
дівчата подивилися фільм «Дитина з Мі-
сяця» (продюсер Джон Франко Альбано). 
Йдеться про реальну історію, яка відбула-
ся на острові Сицилія (Італія) в 1959 році. 
Новонародженому Фуліо лікарі ставлять 
жахливий діагноз – він ніколи не зможе ні 
ходити, ні розмовляти. Але завдяки бать-
кам, близьким людям Фуліо пізнає ра-
дість спілкування з однолітками, має змо-
гу навчатись, кохати – жити повноцінним 
життям. Після показу фільму відбулося 
обговорення.

Стипендіальна програма «Завтра. UА» 
– перша приватна загальнонаціональна про-
грама з підтримки талановитої молоді. Щоб 
стати її стипендіатом, треба пройти великий 
конкурс серед студентів вищих навчальних 
закладів: написати наукову роботу, бути ак-
тивним у соціальній діяльності, взяти участь 
у тренінгу на виявлення лідерських здібнос -
тей. 

Стипендіатами програми «Завтра. UА» 
уже стали понад шістдесят студентів Дні-
пропетровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара. А скільки таких 
стипендіатів по Україні! Усі разом вони отри-
мали гарну, привабливу назву «Спільнота 

стипендіатів «Завтра. UА». Вони створюють 
і реалізують соціальні проекти, спрямовані 
на вирішення актуальних проблем суспіль-
ства й молоді. Таких проектів втілено в життя 
більше півсотні.

Проект «Дитина з Місяця» вперше було 
здійснено в рамках ІV Молодіжного форуму 
програми «Завтра. UА» в Києві. Запропону-
вала його колишній викладач іноземної мови 
нашого університету, працівник телебачен-
ня, а тепер продюсер і сценарист, член журі 
міжнародних фестивалів Марина Шкуропат. 
За цей час проект набув великої популяр-
ності в багатьох містах України – Харкові, 
Хмельницькому, Львові, Рівному. Стипендіат 
програми «Завтра. UА» з ДНУ ім. О. Гончара 
Аліна Бунас звернулася до Марини – і про-
ект «Дитина з Місяця» відбувся у Дніпропе-
тровську.

Реалізація проектів є однією з умов іс-
нування стипендіальної програми «Завтра. 
UА». Здібності стипендіатів, їх зацікавлення 
важливими проблемами суспільства дають 
змогу створювати все нові й нові проекти, 
охоплювати все більше аспектів життя, допо-
магають оточуючим зрозуміти необхідність 
активної позиції. У майбутньому ці молоді 
люди сформують нове покоління інтелекту-
альної й ділової еліти, стануть тим ядром, 
яке розвиватиме життя нашої країни.

В. ЖЕЛЄЗНЯК, 
студентка гр. ГГ-11с.

СТИПЕНДІАЛЬНА  ПРОГРАМА  В. ПІНЧУКА  «ЗАВТРА.  UА»:

Ì¯ÒÀ  ¸Þ˜¨˝¨ À˚Ò¨´˝†Ñ ÒÜ 

ЗИМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  СЕСІЇ  2010/2011  І  2011/2012  н. р.:  ЩО  СПІЛЬНОГО?

БАГАТО  ДВІЙОК  І  ТРІЙОК
Ліцензійні умови для університету: абсолютна 

успішність – 90% (90% студентів повинні скласти ек-
замени без двійок); відносна успішність, або якість 
успішності – 50% (половина студентів повинна 
скласти екзамени без трійок).

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ 
НАШОЇ  ALMA  MATER

*   *   *
Стипендію міської ради на другий се-

местр 2011/2012 н. р. призначено Юлії 
Лаптєєвій (гр. УУ-09-3), Дмитру Кузьменку 
(гр. ММ-09-1), Костянтину Мірошниченку 
(гр. ЕК-08-1), Дмитру Пестову (гр. ТА-08-2), 
Ірині Самченко (гр. ББ-08-4).

*   *   * 
Іменну стипендію імені В. І. Моссаков-

ського у другому семестрі 2011/2012 н. р. 
отримують Аліна Годес (гр. МХ-09-1), 
Олексій В’юн (гр. МХ-11м) та Сергій Яцина 
(гр. МХ-09-2).

*   *   *
Іменну стипендію імені С. М. Конюхова 

на другий семестр ц. н. р. призначено Єв-
генії Сиволап (гр. ТМ-11м), Катерині Кри-
ловій (гр. ТА-08-1), Андрію Плетіню (гр. 
ТА-08-1).

*   *   *   
Стипендію Вченої ради за результата-

ми зимової сесії 2011/2012 н. р. одержу-
ють Ольга Кравець (гр. УА-08-3), Анастасія 
Чорна (гр. УУ-09-3), Юлія Сокол (гр. УК-08-1), 
Марія Гунченко (гр. УФ-08-1), Анастасія 
Жукова (гр. ІІ-08-2), Олександр Рощина 
(гр. СМ-08-2), Ольга Статкевич (гр. СР-08-
1), Юрій Андрієвський (гр. ТД-09-1), Майя 
Тиха (гр. ТУ-09-1), Олексій Полонський (гр. 
ТН-08-1), Георгій Бугаков (гр. ВЕ-08-1), На-
талія Нагорна (гр. ЗЖ-08-1), Анна Сокур (гр. 
ДС-09-1), Вікторія Третьяк (гр. ЮП-08-1), 
Владислав Кліоц (гр. ЕФ-08-1), Ірина Тка-
ченко (гр. ЕФ-09-2), Уляна Жернокльоно-
ва (гр. КП-08-2), Анна Дяченко (гр.КЛ-11м), 
Гліб Пушков (гр. КІ-08-1), Юлія Веліченко 
(гр. ХФ-09-2), Ксенія Самохіна (гр. ББ-09-
3), Богдана Животовська (гр. БЕ-09-7), Ва-
дим Баштаннік (гр. ГІ-08-1), Аліна Гриневич 
(гр. ММ-09-3), Артур Булакаєв (гр. ПЗ-09-1).

наук», не виконують ліцензій-
них умов з абсолютної успіш-
ності. Ось деякі факти без 
врах ування переск ладань. 
Кожні сім студентів із десяти, 
як денної, так і заочної форм 
навчання, все-таки склали 
сесію, але ж тільки один за-
очник із двадцяти і кожні чо-
тири з десяти стаціонарного 
навчання склали сесію на 
«добре» й «відмінно». Ніхто 
на напрямі «Економічна кі-
бернетика» не склав сесію 
на четвірки й п’ятірки. П’ят-
надцятеро з дев’ятнадцяти 
на напрямі «Механіка» отри-
мали двійки. Сім студентів з 
одинадцяти отримали двійки 
з напряму «Математика». Од-
ним словом, молодші спеціа-
лісти в університеті загалом 
навчаються гірше, ніж випус-
кники середньої школи, гім-
назій, ліцеїв.

За звітами факультетів, на 
кінець сесії 1871 студент ден-
ної форми навчання та 1176 
заочників мали одну й біль-
ше заборгованостей, а на по-
чаток другого семестру – 847 
денної форми навчання. До 
цього плюс 435 боржників із 
дисципліни «Фізичне вихо-
вання». Це «рекордні» цифри 
за три останні роки!

Недбайливих  студентів 
університет відраховує. Але 
зростає кількість студентів, 
які відраховуються за влас-
ним бажанням.

(Із виступу завідувача 
навчального відділу 

О. В. Верби на засіданні 
ректорату).

наук і міжнародних відносин ; 
юридичного ; економічного; хі-
мічного та геолого-географіч-
ного, де такі показники ста-
новлять 61-51%. Історичний 
факультет, факультет фізики, 
електроніки та комп’ютерних 
систем; механіко-математич-
ний; біології, екології та ме-
дицини часто-густо задоволь-
няються й трійками.

Серед заочників найкра-
ще вчаться політологи. Хоча 
жоден спеціаліст із політоло-
гії не склав сесію без трійок . 
Більше того, лише кожний 
восьмий заочник склав сесію 
на «4» і «5». І взагалі тільки 
трохи більше половини зао-
чників склали сесію з першо-
го разу. 

 Окремо про молодь, яка 
здобуває вищу освіту на ба-
зі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст за 
прискореною програмою. Ці 
юнаки й дівчата навчаються 
за 17 напрямами за денною 
формою і шістьма напряма-
ми – за заочною. Сумлінний 
контингент підібрався на на-
прямах «Машинобудування», 
«Проектування та виробни-
цтво РКЛА», «Облік і аудит», 
«Психолог ія», «Електротех-
ніка та електротехнології», 
«Економі ка підприємс тва», 
«Маркетинг». 

Але десять напрямів денної 
та всі напрями заочної форм 
навчання, крім «Комп’ютерних 

Прохання до структурних 
підрозділів університету: 
подавайте заявки на вико-
нання робіт у навчальних 
майстернях.

Працівники майстерень ре-
монтують металеві конструк-
ції, виготовляють і встанов-
люють металеві двері і грати, 
виготовляють різні елементи 
для засобів комунікацій зв’яз-
ку та електрозабезпечення, 
для підвищення надійності 
збереження у приміщеннях ко-
штовного обладнання, небез-
печних хімічних, біологічних 
речовин і т. ін., для чищення 
снігу; у навчальних майстер-
нях фізтех може проводити 
навчальні практики для сту-

дентів. Я назвав ще не всі 
можливості майстерень. Звер-
тайтеся зі своїми проблемами 
– допоможемо: організуємо, 
відремонтуємо, виготовимо. 

Подавайте заявки на рік – це 
дасть нам змогу спланувати 
роботу, заздалегідь підрахува-
ти кількість необхідних матері-
алів і своєчасно придбати їх.

Виконання замовлень у 
навчальних майстернях уні-
верситету обійдеться значно 
дешевше, ніж у сторонніх ор-
ганізаціях. Наші фахівці вико-
нають замовлення вчасно й 
якісно.

В. РОМАНЕНКО, 
провідний інженер 

навчальних майстерень.

НАВЧАЛЬНІ  МАЙСТЕРНІ  ДНУ  ім.  О. ГОНЧАРА:

ПОДАВАЙТЕ  ЗАЯВКИ –
ВИКОНАЄМО!

Ольга СІРЕНІНА зарекомендува-
ла себе на фізико-технічному фа-
культеті як здібна й сумлінна сту-
дентка. Зі спеціальності «Двигуни та 
енергетичні установки» у другому ту-
рі Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук 2010/
2011 н. р. вона нагороджена Дипломом 
за третє місце. Її робота називалася 
«Дослідження і розрахунок існуючих 
електронагрівних двигунів малої тя-
ги». На ХІІІ Міжнародній молодіжній 
конференції «Людина і космос» за 
найкращу доповідь («Розробка ви-
сокоефективного електронагрівного 
двигуна зі спіральним нагрівачем») 
Ольга відзначена Дипломом.
Протягом навчання в університе-

ті студентка О. Сіреніна виконувала 
обов’язки старости групи. Диплом 
магістра отримала з відзнакою. Згід-
но з розподілом зараз успішно пра-
цює на посаді інженера в ДКБ «Пів-
денне».
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КОНКУРС  КРАСИ 
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Відбувся конкурс краси «Панна історич-

ного факультету-2011».
Упродовж трьох тижнів дівчата сумлінно го-

тувалися до свята: вчилися танцювати, декла-
мувати, співати. І все це напередодні модуль-
них робіт і залікового тижня й сесії.

Велика зала Палацу культури студентів пе-
ретворилася на справжнє феєричне дійство. 
Претендентки на перемогу продемонстрували 
свої найкращі якості та таланти.

Конкурсантки оцінювалися у п’яти конкур-
сах. Першим етапом для відбору розумниць 
стало написання есе на тему «Жіноцтво. Зо -

Центр соціальних ініціатив і волонтерства  
Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара за підтримки 
Торговельного центру «Європа» провів на 
Європейському майдані м. Дніпропетров-
ська акцію «Молодь проти СНІДу!».

Студенти роздавали перехожим червоні 
стрічечки та проспекти «ВІП /СНІД – загроза 
життю людини!» і закликали кожного берегти 
своє здоров’я.

Підставою для цієї акції є вражаюча статис-
тика: кількість ВІЛ- інфікованих у світі переви-
щує тридцять мільйонів, шість мільйонів  від 
цієї інфекції померли. Щорічно інфікується 
більше п’яти тисяч осіб, що свідчить про те, що 

пішла пандемія СНІДу. За темпами її розвитку 
Україна займає п’яте місце у світі.

«Сьогодні треба консолідувати суспіль-
ство і зробити кожен день днем боротьби зі 
СНІДом, аби потім кожен день не став днем 
національної жалоби», – схвильовано за -
кликали ведучі акції Альона Самохвалова та 
Катерина Лубяна. 

Хвилиною мовчання вшанувати пам’ять по-
мерлих від СНІДу, а студенти «намалювали» 
запаленими свічками на майдані стрічечку.

Наприкінці учасники акції закликали не боятися 
хворих на СНІД, а допомагати їм і підтримувати.

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

АКЦІЯ  ВОЛОНТЕРІВ  В  ОБЛАСНОМУ  ЦЕНТРІ

«МОЛОДЬ  ПРОТИ  СНІДУ!»

доцента кафедри електронних обчис-
лювальних машин – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність вищої освіти зі спеціальності 
«Електронні обчислювальні машини», на-
уковий ступінь кандидата технічних наук в 
галузі математичного та програмного за-
безпечення обчислювальних машин і сис-
тем, наявність стажу роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 5 років, вільне 
володіння державною мовою України),

асистента кафедри політології факуль-
тету суспільних наук і міжнародних відно-
син – 1 штатна одиниця (0,25 ставки)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра за спеціаль-
ністю «Політологія» або випускник аспіран-
тури за спеціальністю «Політичні інститути 
і процеси», вільне володіння державною 
мовою України),

асистента кафедри прикладної і комп’ю-
терної радіофізики – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра за спеціаль-
ністю «радіофізика та електроніка», наяв-
ність наукових робіт в галузі радіофізики, 
вільне володіння державною мовою Укра-
їни) 
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 1 тижня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової інформації);

доцента кафедри педагогічної та віко-
вої психології – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
наук, досвід науково-педагогічної роботи 
у галузі педагогічної та вікової психології 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5 
років, вільне володіння державною мовою 

України),
доцента кафедри харчових технологій 

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

технічних наук за спеціальністю 05.18.16 
– технологія продуктів харчування, досвід 
науково-педагогічної роботи у вищих на-
вчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 3 років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

молодшого наукового співробітника  
НДЛ теоретичних та прикладних проблем 
хімії кафедри фізичної та неорганічної хімії 
хімічного факультету (д/б теми 1-255-12) – 
штатна одиниця (повна ставка)

(вища освіта на рівні магістра за спеці-
альністю «хімія», досвід роботи за фахом 
не менше 3 років, наявність наукових пу-
блікацій в галузі хімічних та електрохіміч-
них методів осадження оксидних матері-

алів, вільне володіння державною мовою 
України) 
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 2 тижнів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової інформації).

На конкурс приймаються документи: за-
ява, особовий листок з обліку кадрів, фо-
то 3х4, автобіографія, копія документів 
про вищу освіту (з пред’явленням оригіна-
лу документа), копія диплома кандидата 
(доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’яв-
ленням оригіналу документа), копія атес-
тата старшого наукового співробітника, 
доцента (професора), якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу документа), спи-
сок наукових робіт та винаходів (завірених 
за останнім місцем роботи).

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

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

Кафедра міжнародних фі-
нансів уже багато років здій-
снює підготовку фахівців з 
міжнародної економіки для 
Придніпровського регіону.

Навчальний процес на кафед-
рі забезпечує молодий профе-
сорсько-викладацький колектив, 
який постійно підвищує свою 
кваліфікацію. Співробітники про-
йшли багаторазові стажуван-
ня у провідних вищих навчаль-
них закладах Європи та США. 
Якість викладання підвищуємо 
за рахунок сучасних активних 
методів: рольових ігор, дебатів, 

мозкового штурму тощо.
Студенти мають змогу брати 

участь у програмі подвійних ди-
пломів з Російським універси-
тетом дружби народів (Росія), 
Університетом прикладних наук 
м. Мітвайди (Німеччина), Універ-
ситетом штату Мен (Франція), у 
програмі студентських обмінів 
Еразмус-Мундус та інших кон-
курсах.

Щорічно кафедра проводить 
Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Фінанси України» 
за такими напрямами: глобальні 
та національні механізми вирі-

шення проблем розвитку тися-
чоліття, конкурентоспроможність 
економіки України та її інновацій-
но-інвестиційний потенціал, осо-
бливості євроінтеграційних про-
цесів на сучасному етапі, тенден-
ції розвитку міжнародної торгівлі 
товарами та послугами, світовий 
досвід формування доходної час-
тини місцевих бюджетів.

Студенти спеціальності «між-
народна економіка» вивчають 
різноманітні аспекти міжнародної 
економіки і міжнародного права, 
міжнародних фінансів, міжнарод-
ного маркетингу. Особлива роль 

відводиться поглибленому ви-
вченню сучасної бізнесової іно-
земної мови.

Навички практичної роботи 
студенти отримують під час про-
ходження виробничої практики у 
Торгово-промисловій палаті, про-
фільних управліннях Дніпропе-
тровської обласної держадміні-
страції, провідних підприємствах 
і фінансових установах Дніпро-
петровська та регіонів України.

Випускники працюють в ор-
ганах державного управління, 
на вітчизняних підприємствах 
із масштабною зовнішньоторго-

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  АБІТУРІЄНТА-2012
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до табору із маленькою собачкою 
на руках, яку підібрав біля авто-
станції. Її збила машина, і мале-
ча скиглила, а поруч проходили 
люди. Спільними зусиллями вда-
лося вилікувати Бульку, яка на 
багато років стала улюбленицею 
експедиції. 

Я оцінила В. М. Шалобудова 
під час розгортання робіт на ме-
ліоративних спорудах Приорілля. 
На цей час він встиг закінчити іс-
торичний факультет і стати до-
свідченим археологом. Обравши 
науковою темою вивчення се-
редньовічних кочівників – пече-
нігів, половців та татаро-монгол, 
– які мешкали у Придніпровських 
степах у ХІ–ХІV ст., Володимир 
Миколайович вперше здійснив 
майже суцільне дослідження 
пам’яток останніх – окремих по-
ховань у курганах та унікального 
Котовського могильника часів Зо-
лотої Орди – у межах Орільсько-
Самарського межиріччя. Праці 
вченого добре відомі не лише в 
Україні, а й за її межами, на них 
посилаються авторитетні видан-
ня з кочівницької проблематики. 
Так, йому належить першість у 
доведенні використання у похо-
вальному обряді половців похо-
вальних возів у якості труни, об-
ґрунтовано зв’язок між прикраса-
ми – гривнами – і соціальним ста-
тусом та рангом похованих із ни-

ми. Дослідником зроблено також 
ряд важливих відкриттів у галузі 
нумізматики, зокрема античної та 
козацьких часів. В останні роки 
В. М. Шалобудов плідно працює 
у галузі археологічного вивчен-
ня визначної пам’ятки – Богоро-
дицької фортеці ХVІІ–ХVІІІ ст. Він 
автор більш ніж 100 друкованих 
праць, відповідальний секретар 
наукового збірника «Проблеми 
археології Подніпров’я».

Лекції з історії кочівників Євра-
зійського степу, практикум з рес-
таврації та консервації археоло-
гічних знахідок завжди збирали 
зацікавлену аудиторію, свідчен-
ням чого є курсові та дипломні 
роботи за проблематикою. Слід 
тільки жалкувати, що зі зміною 
навчальних планів ім’я В. М. Ша-
лобудова зараз відсутнє серед 
лекторів історичного факультету.

Закоханість в археологію на-
шого дорогого ювіляра непохит-
на, вона протистоїть життєвим 
труднощам та негараздам: низь-
кій зарплатні, відсутності відпо-
відної оцінки зробленого, важкій 
праці та умовам життя під час по-
льових досліджень. Вона чиста і 
безкорислива – це Вчений з вели-
кої літери! 

І. КОВАЛЬОВА, 
доктор історичних наук, 

професор, науковий керівник 
НДЛ археології та історії 

Придніпров’я. 

ВЧЕНИЙ  З  ВЕЛИКОЇ  ЛІТЕРИ!

вельною діяльністю, підприєм-
ствах з іноземними інвестиція-
ми, у філіях промислових і торго-
вельних зарубіжних корпорацій, 
українських та іноземних банках, 
інвестиційних фондах і компані-
ях (в т. ч. іноземних), провідних 
консалтингових фірмах, розпо-
чинають власний бізнес.

Університет планує в цьому 
році збільшити ліцензований об-
сяг студентів, які навчатимуться 
за спеціальністю «Міжнародна 
економіка».

Н. СТУКАЛО, 
завідувач кафедри 

міжнародних фінансів, 
д. е. н., професор;
О. ЛОШКАРЬОВА, 

ст. викладач.

На історичному фа-
культеті 12 березня по-
точного року відбудеть-
ся вшанування стар-
шого наукового співро-
бітника НДЛ археології 
та історії Придніпров’я 
Володимира Миколайо-
вича Шалобудова, який 
відзначає свій 60-річний 
ювілей. Оскільки ювіляр 
належить до тієї, май-
же зниклої зараз, когор-
ти людей, життя котрих 
пов’язане із однією при-
страстю і, відповідно, 
єдиним місцем роботи 
– Дніпропетровським 
національним універси-
тетом, писати про В. М. 
Шалобудова із радістю 
взялася автор статті, 
котра співпрацює з ним 
вже 37 років та, в пря-
мому сенсі, з’їла разом 
«пуд солі» під час експе-
диційних сніданків, обі-
дів та вечерь.

лимано-каспійської фау-
ни поблизу Севастополя в 
Криму В. М. Шалобудов за-
хопився археологією, брав 
участь під час відпусток у 
розкопках, колекціонував 
античні монети. У 1975 р., 
після відвідин археологіч-
ного кабінету тоді ще ДДУ 
відбулося перетворення бі-
олога на археолога, і В. М. 
Шалобудов якось природ-
но увійшов до монолітного 
колективу  Новобудовної 
археологічної експедиції, 
зайнявши у ньому вільну 
нішу загального улюблен-
ця. Любов ця базувалася 
на таких ділових якостях 
нового співробітника як не-
втомність і зацікавленість 
у роботі, глибокі знання 
з нумізматики, володіння 
вкрай потрібними архео-
логу основами анатомії, а з 
часом – і антропології, до-
брий гумор, що пом’якшу-
вав навіть суворі серця.

 Володимир Миколайович на-
родився в родині військового на 
одній з баз на березі Татарської 
протоки. Мешкання серед майже 
непорушеної цивілізацією приро-
ди Далекого Сходу позначилося 
на обранні майбутньої професії 
– у 1970 р. він став студентом біо-
логічного факультету нашого уні-

верситету, який закінчив досить 
достойно. Спеціалізація у галузі 
іхтіології привела Володимира 
Миколайовича до інституту гідро-
біології ДНУ, де він згодом успіш-
но зариблював мальком цінних 
порід риби річки та водоймища 
України.

Під час робіт по акліматизації 

Завжди готовий бути опорою  
у важку хвилину, він став душею 
зібрань біля табірного вогни-
ща; до нього тяглися студенти-
практиканти, з ним бажали пра-
цювати начальники загонів. Ді-
йова доброта нашого друга роз-
повсюджувалася на все живе. 
Одного разу Володя повернувся 

лота осінь. Любов», у якому дівчата вирази-
ли свої щирі думки й розум. На фіналісток 
чекали конкурси: костюмів, співочо-поетич-
ний, танцювальний, «Господиня».

Титули «Панна ІФ-2011» і «Панна глядаць-
ких симпатій» із врученням корони, почесної 
грамоти, цінного призу «Великий Ведмідь», 
стрічки переможниці отримала студентка 2-го 
курсу Анастасія Омельян, до речі, відмінниця 
навчання. Титул «Віце-панна» здобула Олена 
Гуденкова, яка теж склала літню сесію на «від-
мінно».

Змагання в окремих номінаціях дали такі 
результати: Дарина Олійник стала Панною-лі-
ричність; Катерина Данилова здобула звання 
«Панна-експресія»; Ганна Чубата перемогла 
в номінації «Панна-грація», Марія Нудищук 
завоювала номінацію «Панна-чарівність».

К. МІНАЄВА, 
студентка гр. ІІ-11-1.
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– Ідея створення студентської газе-
ти належить активістам ради студен-
тів факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Олексію Нестеро-
ву й Сергію Бормотову. Їхнім задумом 
було створити видання, яке б досить 
оперативно й різнобічно висвітлювало 
факультетські події, надавало цікаву 
й корисну інформацію і цим згуртову-
вало студентів новоутвореного (з радіо-
фізичного та фізичного) факультету. 
Ідея знайшла активний відгук у керівни-
цтва, і тепер видання виходить за все-
бічної підтримки декана ФФЕКС В. М. 
Долгова.

Оформленням та створенням стилю за-
ймався активіст ради студентів  Михайло 
Малєнков. Дизайн виявився настільки до-
сконалим, що й досі залишається незмін-
ним.

Стосовно назви довгих вагань не бу-
ло. Специфіка факультету відіграла свою 
роль – так з’явився «Рубильник».

Першим головним редактором був Сер-
гій Бормотов, другим – Марія Партика, сьо-
годні – Анна Безпальченко.

Кореспондентами за цей час були: Надія 
Мажуть, Ольга Баркова, Дмитро Аполло-
нін, Володимир Кулініченко, Артем Задо-
рожній, Ганна Бєлих, Костянтин Калинов-
ський, Катерина Лук’янова, Дар’я Гризогла-
зова, Артем Градиський, Дмитро Ушкварок 
та багато інших. Фотографії – Світлани 
Мазур, Андрія  Лапи, Тараса Бараника, 
Ольги Баркової, Станіслава Лебедя, Дмит-
ра Гавроша.

Минає час, склад редакції змінюється, 
але з кожним роком  дружна команда жур-
налістів-аматорів не стає меншою, навпа-
ки, більшає.

«РУБИЛЬНИК»
Розповідає кореспондент газети «Рубильник», 
студентка гр. КС-11м Тетяна КАСЬЯНЕНКО:

– Марійко, розкажи, де ти 
була цього літа і які вер-
шини підкоряла.

 – Цього літа я була в Па-
кистані. З польською напар-
ницею Олександрою Джик ми
піднялися на Гашербрум 2
(80 35 м ),  а  з і р ан ськ ою 
командою – на Гашербрум 1 
(Хідден-пік) (8060 м).

 – Що найбільше запам’я-
талося?

 – Я була в Пакистані майже 
три місяці. Зараз таке вражен-
ня, що я прожила там ще од-
не життя. Було багато різно-
го: і радісного, і сумного. Було 
прийнято багато нелегких рі-
шень. Багато нових вражень, 
нових знайомств. Мабуть, я 
ще не все й усвідомила…

 – Що тебе надихає на 
такі подвиги?

– Для мене це не подвиги, 
це моє життя. Мені погано 
жити в місті і не мріяти про 
якесь сходження. Мені по-
добається жити задля мети, 
реалізовувати свої задуми, 

якими б неможливими вони 
не здавалися для оточуючих. 
Іноді недовірливі погляди 
людей і є натхненням. Як же 
приємно потім від таких лю-
дей отримувати привітання.

Звичайно, прикладом є 
сходження моїх батьків-аль-
піністів. А коли читаєш нови-
ни про інших альпіністів, то 
думаєш: «А хіба я гірша?» і 
ставиш планочку ще трішеч-
ки вище, намагаєшся ходити 
в гори більше, вище і швид-
ше. Одним словом, бажання 
«робити подвиги» є завжди. 
От тільки не завжди є достат-
ньо часу й фінансових мож-
ливостей.

– Альпінізм – дуже важ-
кий вид спорту (особливо, 
мені здається, для – дівчи-
ни), і як ти вирішила при-
святити йому своє жит-
тя?

– У мене і мама, і тато – 
альпіністи. Гори завжди мені 
були близькими. Я і уявити не 
могла, що в майбутньому не 

МАРІЯ  ХИТРИКОВА:
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Марія ХИТРИКОВА. Ніби трішки втомилась? Та й не дивно: на собі тре-
ба нести неабияке альпіністське знаряддя: пояси, канати, страхувальні 
троси, кріпильні карабіни, спусковий пристрій. На голові – шапочка, за-
хисний шолом, сонцезахисні окуляри, щоб не сліпив яскраво-білий сніг, 
термостійкий костюм – захист від суворого клімату. А в базовому таборі 
(високо в горах) є спальний мішок, килимок-каремат, складаний стільчик, 
посуд і примус. Під час обіднього перепочинку можна поїсти, наприклад, 
консервованих яблук.

Вона в горах, можна казати, з пелюшок. Гори – 
це ї ї життя. Перше ї ї сходження відбулося в Кри-
му, коли їй було дев’ять років. А в дванадцять 
вона підкорила Ельбрус. Знайомтесь – студентка 
гр. КП-08 Марія ХИТРИКОВА. 

займатимуся альпінізмом.
– Як підтримуєш себе в 

формі?
– Якщо порівнювати мій 

тренувальний процес з та-
ким же в іншого спортсмена 
(не альпініста), то його мож-
на охарактеризувати як над-
то хаотичний. Основні пункти 
в ньому – біг, скелелазіння, 
тренажерний зал. Кількість 
тренувань залежить від того, 
що збираюся робити в най-
ближчі місяці. Можливо, їх 
складові ще зміняться. Або 
додасться щось нове. Скажу 
тільки, що тренуватися тре-
ба із задоволенням! До того 
ж альпіністу не варто сильно 
старатися тренуватися. Він 
не повинен іти в гори втомле-
ним. Часто в горах треба про-
сто виживати, а втома може 
зіграти злий жарт.

– Марійко, що ти бажаєш 
новому поколінню студен-
тів, яке прийде на факуль-
тет у вересні?

 – Вірте у свої сили завжди, 
навіть якщо поставлені цілі 
вищі хмар.

Бесіду вела Анна 
БЕЗПАЛЬЧЕНКО. 

(Із газети «Рубильник» 
за 12 вересня 2011 року). 

Отже, про «Рубильник» детальніше. 
Формат – А4, 8 сторінок. Виходить один 
раз у місяць-півтора. Наклад – 200 примір-
ників.

Майже в кожному номері – інтерв’ю. З  
викладачем або студентом. У різних ви-
пусках відповідали на запитання студен-
тів, ділилися своїми думками завідувачі 
кафедр, професори В. В. Скалозуб, О. О. 
Дробахін, М. Ф. Буланий, О. В. Коваленко, 
В. М. Корчинський, В. Ф. Башев, заступни-
ки декана В. П. Бондаренко, В. О. Балакін, 
М. П. Дергачов.

Завдяки  «Рубильнику» студентство (і не 
лише нашого факультету) дізналося про 
те, що на ФФЕКСі навчаються перспектив-
ний боксер європейського рівня Дмитро 
Семененко, Ганна Рикова, яка займається 
зовсім нежіночим видом спорту – бороть-
бою, талановитий хореограф і танцівник 
Михайло Сало, Марія Хитрикова, яка в 
юному віці підкорила Еверест.

На сторінках газети відображається шеф-
ство студентів над дитячими закладами, від-
починок – туристичні поїздки та екскурсії міс-
тами України – усе те, що організує студрада.

Родзинкою – здебільшого гумористич-
ною – змістової частини є цитування «Ру-
бильником» викладачів факультету.

Доброю традицією стала публікація у ви-
данні зразків студентської творчості – пе-
реважно творчих дебютів: щось чуттєво-
ліричне до Дня закоханих, проникливе до 
8-го Березня, гумористичне до Дня сміху. 
Усе тут є: поезія, проза, малюнки. 

Часом читаєш і дивуєшся, наскільки гар-
монійно поєднуються у студентах нашого 
факультету здібності фізико-програміст-
сько-математичні та  здібності творчі.

Зараз розробляємо факультетський 
сайт, належне місце в ньому буде нада-
но електронній версії студентської газети 
«Рубильник».

Від редакції. Про газету «Рубильник» 
Тетяна Касьяненко розповіла на Регіональ-
ній науково-практичній конференції «На-
вчання і виховання молоді як органічний 
процес підготовки конкурентоспроможних 
фахівців у вищих навчальних закладах: 
традиції та інновації», яка відбулася в на-
шому університеті.

Ама Даблам – одна з найкрасивіших гіма-
лайських вершин. Десь на околицях гори 
Еверест. Якщо придивитися уважніше, то 
на схилі можна побачити базовий табір аль-
піністів, декілька наметів. Табір на крутому 
схилі – це  екстримально: крок назад, крок 
уперед і – обрив. Зате які емоції вирують, 
коли бачиш усю красу навкруги: безмежне 
небо і гори, гори, гори!..  

Вид на вершину Гашербрум 2 з вершини Гашербрум 1. У 
перекладі з мови балті Гашербрум означає Красива гора. 
Підкорити ці вершини, безумовно, справа честі кожного 
альпініста-професіонала. Гашербрум 2 – тринадцятий у сві-
ті восьмитисячник. Гірська вершина вкрита вічним снігом. 

Фото М. ХИТРИКОВОЇ.

СТУДЕНТСЬКА  ГАЗЕТА  ФАКУЛЬТЕТУ  ФІЗИКИ,  ЕЛЕКТРОНІКИ  ТА  КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ

Перепрошуємо читачів: перелік сер-
тифікатів зовнішнього незалежного оці-
нювання та вступних випробувань, що 
приймаються на відповідні напрями під-
готовки бакалаврів у ДНУ ім. О. Гончара 
у 2012 р., буде опубліковано в одному з 
наступних номерів.

університетом імені Олеся Гончара 
на ім’я Полєжаєвої Анни Володими-
рівни;

загублений студентський квиток 
НР №08094678, виданий Дніпропет-
ровським національним університе-

том імені Олеся Гончара на ім’я Сні-
сара Владислава Валерійовича;

загублений студентський квиток 
НР №06784374, виданий Дніпропет-
ровським національним університе-
том імені Олеся Гончара на ім’я Че-

лядіна Дмитра Олександровича;
загублений студентський квиток 

НР №06783970, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Данцева Дениса Вікторовича.

загублений студентський кви-
ток НР №08094143, виданий Дні-
пропетровським національним 

http://www.dnu.dp.ua

