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ДО 95-річчя ДНУ 
ім. О. ГОНЧАРА

ПЛАН 
ЗАХОДІВ
Ректор, проф. М. В. Поля-

ков затвердив план заходів 
щодо підготовки та відзна-
чення 95-річчя ДНУ ім. О. 
Гончара.
Передбачається робота в 

кількох напрямках. 
Перший напрямок – по-

ліпшення матеріальної бази: 
для навчального й наукового 
процесу – придбання сучас-
ного обладнання, здійснення 
капітального ремонту Пала-
цу спорту і Палацу студен-
тів, поточні ремонти корпу-
сів та гуртожитків, добудова 
навчально-лабораторного 
комплексу та гуртожитку. Для 
цього і взагалі для відзначен-
ня ювілею задіють бюджетні і 
спонсорські кошти.
Другий напрямок підготов-

ки – популяризація знань про 
університет. Йдеться про те-
матичні виховні години, бесі-
ди, читання, зустрічі з відоми-
ми випускниками, студентські 
олімпіади, вікторини, лекто-
рії, «круглі столи», радіо- та 
телепередачі й публікації у 
пресі про становлення, роз-
виток і перспективи нашого 
навчального закладу, тема-
тичні виставки кращих ви-
дань науковців різних часів 
у бібліотеці та виставку на-
уково-технічних досягнень 
учених університету, ви-
дання чергових томів у серії 
«Видатні постаті ДНУ», 3-го 
доповненого й переробле-
ного довідкового видання 
про сучасний університет 
(українською й англійською 
мовами), буклетів-довідників 
ДНУ і його підрозділів, книги 
спогадів «Усна історія ДНУ 
ім. О. Гончара», книги нарисів 
про заслужених працівників 
ДНУ з робочою назвою «Зо-
лоті кадри Alma mater», біо-
бібліографічних видань про 
життєвий і творчий шлях ві-
домих науковців.
Третій напрям – наукові за-

ходи. У вересні ц. р. на всіх 
факультетах у форматі «кру-
глих столів» відбудеться Все-
українська науково-практична 
конференція «Інноваційні чин-
ники розвитку освіти і науки в 
контексті модернізації вітчиз-
няної вищої школи»; у квітні 
наступного року планується 
ІІ Всеукраїнський форум сту-
дентів, аспірантів і молодих 
учених під девізом «Україні 
ХХІ сторіччя – інтелект і твор-
чість молоді»; до знаменної 
дати буде проведено конкурс 
студентських наукових робіт з 
історії та сьогодення ДНУ.
Четвертий напрямок сто-

сується уславлення знаме-
нитих випускників і науков-
ців університету. До ювілею 
освітнього закладу на фа-
садах навчальних корпусів 
планується встановити ме-
моріальні дошки видатним 
науковцям. 

В Олени Анатоліївни Ро-
манюхи широке коло інте-
ресів. Наприклад, вона закін-
чила психологічні курси і має 
два сертифікати. Пройшла 
тренінг із гештальт-терапії. 
Тепер як психолог вона – ак-
тивний помічник ради сту-
дентів університету на чолі 
зі студентом-кібернетиком 
Микитою Плясовим: брала 
участь в організації студент-
ської школи лідерів та тре-
нінгу, який проводила рада 
студентів у спортивно-оздо-
ровчому таборі «Кочереж-
ки». На факультеті веде со-
ціально-психологічний клуб 
«Культура життя». На засі-
даннях розглянуто актуаль-
ні для сьогоднішньої молоді 
теми: «Твоє призначення» та 
«Кібернетика мислення». У 
цьому семестрі робота клубу 
присвячена професійній орі-
єнтації людини – йдеться про 
розуміння своїх здібностей 
і бажань у конкретній сфері 
економічної діяльності.
Як викладача Олену Ана-

толіївну студенти люблять за 
те, що її навчальні завдання 
мають творчу спрямованість, 
особливо на старших курсах. 
Четверто- і третьокурсники, 
наприклад, ознайомлюють-
ся з методиками колективної 
праці й колективного при-
йняття рішень. За допомогою 

методики «Модерація» цього 
року вони розробили групо-
ві проекти «Основні чинни-
ки ризику на підприємстві» і 
«Структура ідеального під-
приємства». При вивченні 
курсу «Системи підтримки 
прийняття рішень» група ЕК-
08-1 склала тест «Готовність 
до співпраці», причому на 
такому рівні, що він може за-
стосовуватися в кадровому 
менеджменті на будь-якому 
підприємстві. 
Разом із доцентом В. В. 

Огліх О. А. Романюха розро-
била і апробувала на захис-
ті лабораторних робіт мето-
дику системного мислення, 
яку студенти ласкаво нази-
вають «Годиннички». Суть 
методики полягає в тому, що 
визначення будь-якого еко-
номічного чи математичного 
терміну подається на трьох 
рівнях: рівня змісту (для чо-
го потрібний термін?), рівня 
ресурсу (що потрібно для йо-
го застосування?) і рівня ал-
горитму (за яким принципом 
будується термін?). За від-
гуками студентів, такий під-
хід дає глибше розуміння на-
вчальної теми і спонукає до 
індивідуальної роботи.
Коротко кажучи, іннова-

ційні методики приваблюють 
Олену Анатоліївну. Цікавить-
ся вона, де проводяться зі-

ВІТАЄМО З ДНЕМ МОЛОДІ І ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!

У червні ми святкуємо  День Конститу-
ції України і День молоді. Ці свята  різні 
за своїм історичним і суспільно-політич-
ним значенням, але поєднані, по-перше, 
тим, що є молодими. 28 червня 1996 року 
Верховна Рада України, висловлюючи су-
веренну волю громадян нашої держави і 
спираючись на багатовікову історію укра-
їнського державотворення, на світовий 
досвід, прийняла Основний Закон Укра-
їни – Конституцію, яка стала реальною і 
дієвою основою розбудови незалежної 
демократичної держави як повноправної 
учасниці світового співтовариства, і цей 
день визнано державним святом – Днем 
Конституції України. День молоді, відпо-
відно до Указу Президента України від 22 
червня 1994 року, відзначається щорічно 
в останню неділю червня, і в цьому році 
воно припадає на 24 червня. Ці свята по-
єднані, по-друге, тим, що стан реалізації 
прав і свобод молоді в нашій країні орга-
нічно пов’язаний із Конституцією, яка, бу-
дучи актом довгострокової дії, однією із 
своїх цілей ставить забезпечення прав і 
свобод людини та гідних умов життя. 
Конституція ввійшла у суспільне життя 

як головний оберіг державності й демо-
кратії, гарант незалежності й соборності 
України. Її найвища юридична сила, вер-
ховенство права, політична, економічна 
та ідеологічна багатоманітність – фун-
даментальні засади, на яких ґрунтується 
сьогодення й вибудовується майбутнє 
українського народу. Конституція Украї-

ни стала фундаментом правової системи
країни, її законодавства, а також визна-
чальним чинником забезпечення держав-
ного суверенітету, консолідації україн-
ського суспільства, формування і розвитку 
інститутів державної влади, становлення 
громадянського суспільства. Вона визна-
ла людину найвищою соціальною цінністю,
закріпила широке коло прав і свобод, га-
рантувала їхній захист, у тому числі й від 
порушень з боку держави, її органів та 
посадових осіб. Демократичні засади, за-
кріплені цим надзвичайно важливим до-
кументом, є правильним дороговказом по-
дальшого суспільного розвитку.
Разом із тим, конституція не є і не по-

винна бути певною застиглою та змертві-
лою формою, яка зв’язує суспільний роз-
виток і «заганяє» його раз і назавжди у 
визначені правові рамки. Як суспільство і 
суспільні відносини, так само розвиваєть-
ся і Конституція України, що, безумовно, 
потребує їхнього вдосконалення. Саме 
на подальший розвиток конституційних 
положень програмного характеру спря-
мована затверджена Указом Президента 
України від 24 березня 2012 року Страте-
гія державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні та 
першочергові заходи щодо її реалізації.
Метою державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в 
Україні є створення більш сприятливих 
умов, спрямованих на задоволення ін-
тересів, захист прав і свобод людини і 

громадянина, подальше становлення 
громадянського суспільства на засадах 
безпосередньої, представницької демо-
кратії, широкого впровадження форм де-
мократії участі, самореалізації та само-
організації громадян. Одним із завдань 
реалізації державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в 
Україні є: створення належних умов для 
участі молодих громадян через молодіж-
ні громадські організації та об’єднання у 
розробленні і реалізації молодіжної полі-
тики та програм, що стосуються молоді.
Молодь є специфічною соціально-де-

мографічною групою, яка посідає осо-
бливе місце в соціальній структурі сус-
пільства та відіграє значну роль у гро-
мадсько-політичному житті держави. В 
українському законодавстві молоддю 
вважаються громадяни віком від 14 до 
35 років. В Україні налічується близько 15 
млн. людей молодого віку. Із них 10,7 млн. 
проживають у містах, а 4,3 млн. – сільська 
молодь.
Юність і молодість – це не тільки пре-

красні періоди в житті кожної людини, але 
ще й особливий стан душі. Це час дер-
зань, пошуків, відкриттів і реалізації най-
сміливіших сподівань.
Саме вони, сьогоднішні школярі, сту-

денти, молоді робітники, підприємці, на-
уковці, скоро будуть визначати шляхи 
розвитку країни. Турбота про молоде по-
коління є важливою частиною соціальної 
роботи. Розроблена і здійснюється моло-

діжна політика. Держава підтримує моло-
ді сім’ї. Розширюються можливості для 
отримання середньої, вищої, спеціальної 
освіти. Велика увага приділяється зни-
женню молодіжного безробіття.
Знання положень Основного Закону 

України має велике значення у підготов-
ці студентів – майбутніх фахівців з усіх 
спеціальностей у Дніпропетровському 
національному університеті імені Оле-
ся Гончара, оскільки вони, з одного боку, 
формують цілісне розуміння сутності та 
змісту України як суверенної, демокра-
тичної, правової та соціальної держави, 
правового статусу людини і громадянина 
в державі та суспільстві, системи органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування, з іншого – розуміння конститу-
ційного законодавства як цілісної, логічно 
побудованої нормативно-правової систе-
ми, його значення та його ролі для реалі-
зації, охорони та захисту конституційних 
прав і свобод особи в Україні. Дотримую-
чись законів, використовуючи свої права 
та виконуючи свої громадянські обов’яз-
ки, ми зміцнюємо державу, підтримує-
мо її, допомагаємо їй рухатися вперед. 
Саме це й означає бути громадянином 
своєї держави, відповідальним за день 
завтрашній.

А. ГРАБИЛЬНІКОВ,  
заступник декана юридичного 

факультету з наукової роботи, доцент 
кафедри теорії держави і права, 

конституційного права та державного 
управління, к. ю. н.

ВИКЛАДАЧ  УНІВЕРСИТЕТУ
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Пам’ятаєте, як до п’ятдесяти фіналістів третього сезону 

популярного всеукраїнського шоу «Україна має таланти» 
увійшов танцювальний колектив «Хобі-денс»? За «най-
старших» хіп-хоперів телеглядачі вболівали на кастингу у 
Дніпропетровську, а потім і в другому прямому ефірі шоу. 
Учасницею «Хобі-денс» є викладач економічного факуль-
тету ДНУ ім. О. Гончара Олена Анатоліївна Романюха.

брання на таку тему, і бере 
в них участь. Так, з її участю 
відбулися ІV Міжнародний 
форум «Інноваційні техно-
логії в галузі освіти, оздо-
ровлення і науки» (м. Оде-
са), Літня творча майстерня 
(м. Одеса). Зацікавленість 
у системному підході до ке-
рування підприємством під-
штовхнула до навчання на 
факультеті універсального 
керування Суспільного уні-
верситету міжнародної на-
укової школи універсології.  

Із семінару «Інноваційні ме-
тодики», який проводився в 
Києві за міжнародною про-
грамою «Українська ініціати-
ва», Олена Анатоліївна при-
везла нові методики інтерак-
тивного проведення занять і 
поділилася ними з колегами. 
Але й сама продемонстру-
вала на столичному семіна-
рі свої здобутки – предста-
вила методику карт пам’яті, 
яку останнім часом успішно 
використовує на практичних 
заняттях з вищої математики 

для першокурсників.
На кафедрі економічної 

кібернетики ми спільно об-
говорюємо навчальні плани, 
узгоджуємо завдання. Уже 
вдруге у рамках спеціальнос-
ті «Економічна кібернетика» 
провели конференцію-діа-
лог між студентами і викла-
дачами. Перша конферен-
ція «Перспективи розвитку 
спеціальності» дала студен-
там усіх курсів і викладачам 
відповіді на запитання щодо 
вдосконалення навчально-
го процесу: «Що маємо за-
раз?», «Що повинно бути?», 
«Які зміни залежать від нас, а 
які ні?». Кожен курс виступив
із своїми пропозиціями. Був 
представлений і проект ви-
кладачів. Студенти провели 
тестування про ставлення кі-
бернетиків до навчання.
На цьогорічній конференції 

«Чому і як треба вчитись, щоб 
стати успішним професіона-
лом?», крім студентів і викла-
дачів, виступили випускники 
кафедри. Студенти показали 
відеоролики «60 секунд» на 
тему «Цінності життя». Кон-
ференція мала великий резо-
нанс. Наш студентсько-викла-
дацький колектив налаштова-
ний на продовження такої ро-
боти. А ідейним організатором 
її є Олена Анатоліївна. 
Ось такою є наша колега, 

Олена Анатоліївна Романю-
ха, талановитий і цілеспря-
мований викладач. Вона ду-
же любить педагогічну робо-
ту і студентів і постійно підви-
щує якість їхнього навчання 
та виховання.

О. ЯКОВЕНКО, 
завідувач кафедри 

економічної кібернетики, 
професор.

ДЕНЬ  КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ  І  ДЕНЬ  МОЛОДІ –
 СВЯТА,  ПОЄДНАНІ  МОЛОДІСТЮ

(Закінчення на 3-ій стор.).

Викладач О. А. РОМАНЮХА
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На Всеукраїнській науково-практич-
ній конференції «Свобода і Соборність 
як чинники національної ідеї України» 
команда молодих учених Дніпропетров-
щини - голова ради молодих учених  об-
ласті Р. М. Безус та голова ради молодих 
учених ДНУ імені Олеся Гончара Т. Г. Ча-
ус запропонували заходи щодо активі-
зації роботи рад молодих учених вищих 
навчальних закладів і науково-дослід-
них установ України та щодо створення 
обласних  і Всеукраїнської рад молодих 
учених. 

«Сподіваємося, що наші ідеї та про-

позиції сприятимуть згуртованості на-
укової молоді України, яка в майбутньо-
му зможе достойно представляти нашу 
державу на міжнародному рівні», - поді-
лилася своїми думками в редакції газети 
«Дніпропетровський університет» Тетя-
на Григорівна і надала це фото як згадку 
про минулий форум у Києві. 
НА ЗНІМКУ: Міністр освіти і науки, мо-

лоді та спорту України Д. В. ТАБАЧНИК та 
голови рад молодих учених Р. М. БЕЗУС і 
Т. Г. ЧАУС. Дніпропетровці вручають Мі-
ністру книжки про наукові напрямки, які 
розвивають молоді вчені області.

Після захисту дипломних 
робіт ділиться враженнями 
завідувач кафедри україн-
ської мови, доцент М. С. КО-
ВАЛЬЧУК:

– Маємо досить непогані 
результати. Дуже радіємо за 
магістрів: роботи, які вони 
представили, – це малень-
кі кандидатські дисертації. 
Особливо слід відзначити 
Катерину Батюк, Олександру 
Петрикову, Тетяну Потапову, 
Ірину Васюк. Їхні захисти по-
казали, настільки ці студен-
ти підготовлені і теоретично, 
і практично, як вони вміють 
працювати з мовним матері-
алом, як тонко вони відчува-
ють слово.
Новинкою цих захистів 

було те, що студенти ви-
користали такий метод, як 
презентація дипломної ро-
боти. Наприклад, Катерина 
Батюк продемонструвала 
державній комісії, як вона 
збирала фактичний матері-
ал, як опрацьовувала його, 
представила записи носіїв 
мовлення, яке вона дослі-
джувала.
Катерину Батюк, Ірину Ва-

сюк та Тетяну Потапову ми 
рекомендували до аспіранту-
ри. Ці дівчата одержують ди-
пломи з відзнакою.
Цього року головами дер-

жавних комісій у бакалаврів і 

в магістрів були наші недавні 
випускниці – І. О. Дегтярьова 
та Т. В. Стасюк. Зовсім недав-
но вони були нашими студен-
тами, а зараз – кандидати на-
ук. Тетяна Валеріївна завідує 
кафедрою в Дніпропетров-
ському державному аграрно-
му університеті, а Ірина Олек-
сандрівна працює в Дніпро-
петровському державному 
інституті фізичної культури і 
спорту на кафедрі. Це дуже 
підготовлені фахівці. Вони 
написали прекрасні дисерта-
ції. І. О. Дегтярьова, до речі, 
захищалася в Інституті укра-
їнської мови Національної 
академії наук України. І ось 
тепер наші випускники побу-
вали в нас у новій ролі, у ролі 
голів державних комісій.

– Миколо Савелійовичу, а 
якої мети у плані підготовки 
дипломних робіт кафедра 
української мови прагнути-
ме в наступному році?

– Наступного року ми хо-
чемо дещо змінити темати-
ку. Оскільки незабаром буде 
ювілей Т. Г. Шевченка, де-
кілька курсових і дипломних 
робіт дамо з метою досліди-
ти особливості мови творів 
Шевченка.

– Це продовження напря-
му професора Ващенка?

– Так. Василь Семенович, 
як відомо, досліджував мову 

Десять бразильських магістрів Феде-
рального університету м. Бразиліа (Бра-
зилія) стажуються на фізико-технічному 
факультеті.

 Факультет організував стажування так, 
як це зазвичай роблять закордонні універ-
ситети. Програма розрахована на сім міся-
ців – з грудня минулого по липень цього ро-
ку. Тематика стажування охопила всі осно-
вні науково-технічні напрями, пов’язані з 
розробкою ракетно-космічної техніки. Кож-
ному магістру надали можливість обрати 
свій напрям і погодити його з керівником 
у Бразилії. Від нашого університету магі-
страми керують провідні фахівці факульте-
ту. Вони провели індивідуальні теоретичні 
і практичні заняття; двічі-тричі на тиждень 
– аудиторні заняття. Крім того, магістри са-
мостійно вивчили навчальні матеріали й 
виконали завдання викладачів.  
У травні стажери звітували про підготов-

ку випускних робіт, у липні відбудеться за-
ключний семінар, на якому вони представ-
лять звіти, підписані науковим керівником і 
деканом факультету.  
Про ефективність  стажування бразиль-

ських магістрів свідчить той факт, що всі 
вони взяли участь у 14-й Міжнародній мо-
лодіжній науково-практичній конференції 
«Людина і космос», яку щорічно проводить 
ДНУ ім. О. Гончара спільно з Національ-

ПОДАРУНОК  
ВІД  УРЯДУ  КИТАЮ

ЛІНГАФОННИЙ
 КЛАС

Посол Китайської Народної Рес-
публіки в Україні пан Чжан Сіюнь 
урочисто відкрив на факультеті 
української й іноземної філології 
та мистецтвознавства лінгафонний 
клас, подарований урядом Китаю.
Зараз за напрямом «Китайська 

мова та література» у ДНУ ім. О. Гон-
чара навчаються 128 студентів. Ви-
користовувати сучасні інтерактивні 
технології буде для них суттєвою 
допомогою в опануванні нелегкої 
азіатської мови. Після спілкування 
зі студентами пан Посол висловив 
захоплення тим, що так багато мо-
лодих людей в Україні цікавляться 
культурою Китаю і високо оцінив рі-
вень володіння китайською мовою.
Щорічно, починаючи з 1999-го, 

наш університет направляє в Ки-
тай чотирьох-шістьох студентів для 
вивчення китайської мови і літера-
тури. Усього там уже навчалися 67 
студентів. На кафедрі порівняльної 
філології східних та англомовних 
країн працюють три викладачі-носії 
мови. Це, звичайно ж, підвищує фа-
ховий рівень випускників.

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

Розповідає студентка гр. 
ЮП-08-3 Валерія НУГАЄВА:

– Як і справжнє судочин-
ство в Міжнародному суді, 
конкурс відбувався у два ета-
пи: письмовий, у якому кома-
нди виклали свою позицію 
у вигляді письмового мемо-
рандуму (приблизно 60 сто-
рінок тексту), та усний, коли 
команди виступили в раун-
дах від імені своїх держав.
Участь у цьому престиж-

ному конкурсі стала для нас 
справжнім подарунком долі. 
А почалося все так. Наш ви-
кладач Наталія Семенівна 
Юзікова дізналася про кон-
курс від колишньої випускниці 
факультету Надії Співак. Ідею 
участі команди факультету в 

міжнародному інтелектуаль-
ному змаганні підтримав де-
кан Сергій Іванович Поляков. 
Для участі у фінальному 

відбірковому національному 
раунді відібрали правників із 
третього і четвертого курсів: 
Анастасію Юрченко, Ганну 
Тонкопій, Ізабеллу Нижник, 
Олесю Матусевич і мене. На-
шим тренером і наставником 
стала Надія Співак. 
Після попередньої реє-

страції для участі в конкур-
сі розпочали готувати ме-
морандуми від позивача та 
відповідача. Під час цієї ро-
боти вивчали норми міжна-
родного права, сучасні тен-
денції у праві взагалі, думки 
поважних учених із питань 

державного імунітету, між-
народні прецеденти, справи, 
що розглядав Міжнародний 
суд ООН, Європейський суд 
із прав людини та локальні 
суди країн світу.
Виступати перед поважним 

судом, який зацікавлений у 
всебічному й об’єктивному 
розгляді резонансної справи, 
було непросто. Непросто зо-
крема й тому, що необхідно 
було думати й говорити на 
тему міжнародного законо-
давства англійською мовою.
За умовою конкурсу коман-

ди, які успішно проходять на-
ціональні раунди, їдуть до 
Вашингтона і там захищають 
честь своєї країни. Поїздка 
до Вашингтона на Світові ра-
унди – мрія кожного «джес-
сапівця». Але цього разу ми 
не виграли, і на фінальний 
раунд до Вашингтона поїде 
команда Національного уні-
верситету «Києво-Могилян-
ська академія», за яку ми теж 
вболівали. Але й сама участь 
у цьому конкурсі стала для 
нас перемогою. Ми здобули 

неоціненний досвід, отрима-
ли нове розуміння принципів 
міжнародного права, маємо 
нові знайомства. До того ж 

за внесок у розвиток міжна-
родного права нашу коман-
ду нагородили премією імені 
Буткевича.

Ми будемо вдосконалю-
ватися і наступного  року 
обов’язково візьмемо участь 
у цьому конкурсі знову.

ФІЛОЛОГИ  ЗАХИСТИЛИ  ДИПЛОМНІ  РОБОТИ

НАВІЧ  І  ТЕОРЕТИЧНА,
І  ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА

Кобзаря. Випустив словник 
його мови.
Другий напрямок. Оскільки 

університет носить ім’я Олеся 
Гончара, то будуть дипломні 
дослідження його художньої 
мови. Незважаючи на те, що 
Олесь Терентійович – класик, 
не так уже й багато є дослі-
джень мови його творів. Крім 
монографії професора Н. М. 
Сологуб.
І третій напрямок. Залучи-

мо студентів до дослідження 
мови творів сучасних пись-
менників. Тих, що отримали 
літературні премії імені Т. Г. 
Шевченка, «Коронація слова» 
і т. ін. Цей напрямок ми вже 
розпочали в цьому році. Кіль-
ка дипломних робіт виконува-
лися на матеріалі прозового 
твору Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого». 
Був такий сплеск інтересу до 
мови цього роману!
Студентські дослідження 

будуть хорошим матеріалом, 
аби потім проаналізувати, 
як змінюється, розвивається 
мова від Т. Шевченка, напри-
клад, до сьогодні.

– Спасибі Вам, Миколо 
Савелійовичу, за таку по-
трібну й благородну працю 
і за хороші плани. Бажаємо 
успіхів.

Інтерв’ю записала 
Т. ТОМІНА.

ЗГІДНО  З  УГОДОЮ  МІЖ  ДНУ  ім. О. ГОНЧАРА  ТА  ФЕДЕРАЛЬНИМ  УНІВЕРСИТЕТОМ  м. БРАЗИЛІА  (БРАЗИЛІЯ)
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ним центром аерокосмічної освіти молоді 
України ім. О. Макарова. Усі бразильські 
магістри отримали рекомендації для пу-
блікації своїх доповідей у науковому збір-
нику університету «Ракетно-космічна тех-
ніка».

О. ПЕТРЕНКО, керівник стажування, 
декан ФТФ, професор.

МІЖНАРОДНИЙ  КОНКУРС ІМЕНІ  ФІЛІПА  ДЖЕССАПА

УЧАСТЬ  У  КОНКУРСІ  –  ЦЕ  ВЖЕ  ПЕРЕМОГА

Олеся МАТУСЕВИЧ, Анастасія ЮРЧЕНКО, Ганна ТОНКОПІЙ (гр. ЮП-09-2), Ізабелла
НИЖНИК (гр. ЮП-08-1), Валерія НУГАЄВА (гр. ЮП-08-3) із суддями національного 
раунду після виступу в усному турі у приміщенні Вищого Господарського Суду 
України.

Магістри-стажери Феліпе ФЕРРЕІРА  ФРАГА, Джеф-
ферсон РОЙЕР ЧАУРАИС, Андре ЛУЇЗ ГАМА  ДЕ СОУЗА, 
Педро ЛУЇЗ КАЛЕД ДА КАС, Адріана ЕЛІЗА АЛІМАНДРО 
КОРРЕА , Родріго КАМАРГО ГОМЕС, Габріель ФІГЕЙРО  ДЕ 
ОЛІВЕЙРА , Фабіо РЕЗЕНДЕ ПРАДО ДОС САНТОС , Фабіо 
СІЛВА ДЕ ОЛІВЕЙРА , Крістіано КЕЙРОС  ВІЛАНОВА  та їхні 
наукові керівники, професори О. М. ПЕТРЕНКО і Джованні 
БОРГЕС.

Студентський юридичний конкурс імені Філіпа Джесса-
па - це моделювання судового засідання Міжнародного 
суду ООН, де студенти-юристи з усього світу захищають 
інтереси вигаданих країн у вигаданій справі. Заснований 
у 1959 році у США, у Гарвардській школі права, сьогодні 
це найбільший і найпрестижніший студентський конкурс, 
який організовує Міжнародна асоціація студентів міжна-
родного права. Уперше в цьому конкурсі взяла участь 
команда Дніпропетровщини - команда юридичного фа-
культету ДНУ ім. О. Гончара. 
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ЩО  ТАКЕ  ТЮТЮН
Тютюн – це однорічна рос-

лина з родини пасльонових, 
висушене листя якої після 
спеціальної обробки подріб-
нюють і використовують для 
куріння.
Залежно від сорту, часу 

збирання та інших факторів 
у них нараховується від 70 до 
300 хімічних речовин.
Кілька сильнодіючих і фі-

зіологічно активних: нікотин, 
анабазин, оксид миш’яку, си-
нильна кислота, оксид вугле-
цю, чадний газ, вуглекислий 
газ, аміак, ефірні масла, ме-
тан, формальдегід і смоли, 
які містять різні комплекси 
і радіоактивні ізотопи. До 
складу листя тютюну входять 
нікотин, білки, вуглеводи, ор-
ганічні кислоти, смоли й ефір-
ні олії.
Нікотин – основна частина 

тютюнового диму. Добре роз-
чиняється у воді, спирті, ефірі 
й легко проникає крізь слизо-
ві оболонки порожнини рота, 
носа, бронхів, шлунка.
Про токсичність нікотину. 

Давно став звичним плакат 
– «Краплина нікотину вбиває 
коня!». Таки справді вбиває! 
Велика тварина падає від кра-
плини цієї страшної отрути. 
Якщо намочити кінчик скля-

ної палички нікотином і до-
торкнутися нею до дзьоба го-
робця, то він загине.
Якщо голуба помістити під 

скляний ковпак і впустити ту-
ди дим від однієї цигарки, че-
рез кілька хвилин він загине.
Змащування нікотином по-

вік щура зумовлює його мит-
тєву смерть.
Краплина нікотину призво-

дить до загибелі всіх риб в 
акваріумі.
Смертельна доза нікотину 

для людини – 50-70 мг (1 мг 
на кілограм маси тіла). Але 
під час куріння нікотин надхо-
дить в організм невеликими 
порціями, а в завзятих курців 
організм уже пристосувався 
до цієї отрути і не так бурхли-
во реагує на отруєння. Хоча 
отруєння організму триває, 
але довго воно ніяк не прояв-
ляється. Щоправда, і в завзя-
тих курців може настати го-
стре отруєння нікотином – це 
залежить від кількості вику-
рених цигарок або сигарет.
Англійський лікар Річард-

сон описав випадок гостро-
го отруєння нікотином. За-
взятий курець віком 40 років 
після стомливої роботи ви-
курив за 12 годин 40 сигарет 
і 14 великих сигар. До того ж 
він майже нічого не їв, над-

вечір він почав відчувати не-
спокій, збудження, а потім 
велику слабкість. Уночі не 
міг заснути. Вранці лікар ви-
явив у нього широкі зіниці, хо-
лодний липкий піт, зниження 
температури тіла до 35,5оС. 
Через деякий час у хворого 
почалися судоми, і надвечір 
він помер від паралічу серця. 
Велика доза стала смертель-
ною навіть для «досвідчено-
го» курця, однак до трагедії 
може спричинитися й менша 
доза нікотину.
До складу тютюнового ди-

му входять близько тридцяти 
отруйних речовин: аміак, си-
нильна кислота, чадний газ 
та ін. Усі складові частини тю-
тюнового диму можна розді-
лити на дві фази – газову і ту, 
що містить тверді частки.
Ви знаєте, що кров, про-

ходячи крізь легені, наси-
чується киснем, який потім 
розноситься по всьому орга-
нізму. Кисень потрібний для 
нормальної діяльності всіх 
органів і тканин людського 
організму. У червонокрівцях 
(еритроцитах), які є в крові, 
міститься особлива речови-
на – гемоглобін (білок, що 
зв’язує кисень). Кожний грам 
гемоглобіну здатний зв’язати 
1,34 мл кисню, переходячи 
при цьому в оксигемоглобін. 
У тканинах оксигемоглобін 
легко втрачає кисень і зв’язу-
ється з вуглекислотою, що 
виділяється через легені під 
час дихання . Так  відбува-
ється нормальний газообмін 
– основа життєдіяльності 
організму. Проте гемоглобін 
здатний зв’язуватися і з інши-
ми газами, наприклад, з оки-
сом вуглецю (чадним газом). 
З чадним газом гемоглобін 
сполучається у триста ра-
зів швидше, ніж із киснем. 
При цьому утворюється стій-
ка сполука карбоксигемогло-
бін.
У таких випадках к ров 

втрачає здатність віддавати 
тканинам кисень. Порушуєть-
ся нормальне живлення тка-
нин, розвивається кисневе 
голодування.
Ступінь кисневої недостат-

ності після викурювання од-
нієї сигарети такий самий, як 
при підійманні нетренованої 
людини на висоту три тисячі 
метрів над рівнем моря. Кис-
неве голодування особливо 
небезпечне для молодого 
організму, у якому інтенсив-
но відбуваються обмінні про-
цеси.
Якщо це підліток, то хроніч-

не кисневе голодування при-

зводить до того, що він почи-
нає відставати в рості, стає 
кволим.
Особливо чутливий до кис-

невого голодування головний 
мозок. Внаслідок нестачі кис-
ню виникають головний біль, 
запаморочення. Хронічне ки-
сневе голодування призво-
дить до ослаблення пам’яті, 
зниження працездатності.
Якщо чисту носову хусточ-

ку щільно притулити до губів 
і потім видихнути дим від 
сигари, то на ній залишить-
ся брунатна пляма. На вну-
трішній поверхні мундштука, 
люльки або цигарки збира-
ється наліт бурого кольору. 
Курці змушені навіть чистити 
отвір люльки. Наліт застигає 
в тверду брунатну масу. Це 
тютюновий дьоготь – він ду-
же небезпечний для курців.
До  складу тютюнового 

дьогтю входять різні арома-
тичні речовини і смоли, які 
викликають злоякісні пухли-
ни. Ці речовини називають 
канцерогенними (від латин-
ського слова «канцер», що 
означає рак). Найактивніший 
канцероген у природі – бенз-
(а)пірен, що входить до скла-
ду тютюнового дьогтю. Із ти-
сячі сигарет можна одержати 
до 2 мг бенз(а)пірену. Такої 
кількості досить, щоб спричи-
нити ракову пухлину в щура 
або кроля. Якщо вухо кроля 
кілька разів намастити тютю-
новим дьогтем, то на цьому 
місці виникне злоякісна пух-
лина.

ВПЛИВ  ТЮТЮНУ 
НА  ДИХАЛЬНУ  СИСТЕМУ
Під впливом тютюнового 

диму відбувається хронічне 
подразнення слизової обо-
лонки гортані, розвивається 
запалення голосових зв’язок. 
Зв’язки потовщуються, груб-
шають. Змінюється тембр го-
лосу (грубий голос курця), що 
особливо помітно в молодих 
жінок. Іноді це може спричи-
нити втрату працездатності 
співака, актора, лектора.
Слизова оболонка трахеї 

та бронхів вкрита клітинами, 
що мають війки (війковий епі-
телій). Завдяки коливальним 
рухам війок трахея й бронхи 
звільняються від найдрібні-
ших сторонніх часточок, що 
потрапляють туди під час 
дихання. Під дією тютюно-
вого диму війки втрачають 
здатність коливатися. Отже, 
трахея й бронхи можуть очи-
щатися від слизу й сторонніх 
часточок лише під час каш-
лю. Після сну курець довго 

кашляє і виділяє брудне, сіре 
мокротиння. Є навіть такий 
вираз – «кашель курця».
Внаслідок подразнення 

слизової оболонки бронхів 
і трахеї тютюновим димом 
розвивається хронічне запа-
лення їх (бронхіт і трахеїт). 
Така слизова оболонка стає 
нестійкою до впливу мікробів. 
А тому курці частіше хворіють 
на запалення легень, тубер-
кульоз, захворювання мають 
тяжкий перебіг.
Через ушкодження війко-

вого епітелію порушується 
нормальне очищення брон-
хів, у них осідають найдріб-
ніші шматочки кіптяви, що є в 
тютюновому димі.
У молодої людини, яка не 

курить, легені рожевого ко-
льору, еластичні, у курця во-
ни майже чорні, «закіптявілі». 
Кіптява подразнює легеневу 
тканину і призводить до роз-
витку хронічного запалення. 
Внаслідок цього легенева 
тканина втрачає еластич-
ність, здатність розтягува-
тися. Під час посиленого фі-
зичного навантаження (бігу, 
швидкої ходьби) у людини ви-
никає задишка.
Учені встановили, що ку-

ріння – один із основних чин-
ників, які призводять до раку 
легень.

 Куріння збільшує ризик за-
хворіти на злоякісні новоут-
ворення й інших органів: язи-
ка, гортані, стравоходу, шлун-
ка, сечового міхура.

ТЮТЮН  І  СЕРЦЕВО-
СУДИННА  СИСТЕМА
Нікотин підвищує тонус су-

динної стінки, що призводить 
до звуження судин, а отже, й 
до сповільнення швидкості 
течії крові. У курців знижений 
вміст кисню в крові, бо час-
тина гемоглобіну блокується 
чадним газом, який є в тю-
тюновому димі. Недостатньо 
насичена киснем кров повіль-
но тече по звужених судинах. 
Це позначається на живленні 
тканин – розвивається гіпок-
сія (кисневе голодування). 
Передусім страждає нерво-
ва тканина – виникають го-
ловний біль, відчуття втоми, 
нездужання, запаморочення. 
Внаслідок поганого живлен-
ня міокарда виникає сильний 
біль у ділянці серця. Неве-
лике навантаження посилює 
біль. Він настільки сильний, 
що хворі носять із собою лі-
ки (нітрогліцерин, валідол) 
і змушені вживати їх навіть 
у транспорті, на вулиці. Не 
тільки фізичне напруження, 

а й емоційні навантаження 
можуть зумовити сильний біль 
у ділянці серця. Такі люди на-
магаються уникати будь-яко-
го хвилювання, перестають 
ходити в кіно, до театру. Про-
те біль виникає навіть у стані 
спокою, навіть у сні.
Крайній ступінь розладу 

кровопостачання міокарда 
– омертвіння його ділянки, 
що називається інфарктом 
міокарда. Це небезпечне для 
життя захворювання, воно 
може призвести до інвалід-
ності.
Нікотин призводить до під-

вищення артеріального тис-
ку, одна викурена сигарета 
підвищує його на 10 мм рт. ст. 
Якщо курять постійно, артері-
альний тиск підвищується на 
20-25% порівняно з початко-
вим.
Ви бачили інвалідів, які пе-

ресуваються на невеличких 
візках , відштовхуючись од 
землі руками? Багато хто з 
них розплачується за безліч 
викурених сигарет. Нікотин 
згубно діє на судини ниж-
ніх кінцівок. Тривалий спазм 
судин призводить до незво-
ротних змін у судинній стінці. 
Вона товщає, отвір судини 
зменшується, настає посту-
пова облітерація (закриття) 
отвору. Звідси й назва хворо-
би – облітеруючий ендартері-
їт. Якщо захворювання про-
гресує, судини закриваються 
зовсім, кров не надходить до 
периферичних відділів ніг, 
настає змертвіння пальців 
стопи, що називається ган-
греною. 

ТЮТЮН  І  ОРГАНИ 
ТРАВЛЕННЯ

Тютюновий дим, особли-
во аміак, що входить до його 
складу, подразнює слизову 
оболонку ротової порожнини, 
спричиняє посилене слино-
виділення. Слизова оболон-
ка стає легко уразливою, час-
то виникає запалення, з’яв-
ляється неприємний запах із 
рота. Під впливом тютюно-
вого дьогтю псується зубна 
емаль, на зубах з’являється 
брунатний наліт, вони жовті-
ють і поступово руйнуються.
На поверхні язика є смако-

ві сосочки, завдяки яким лю-
дина відчуває солодке, гірке, 
кисле, солоне. У курців сма-
кові сосочки атрофуються, 
а смакове сприймання при-
туплюється і навіть зовсім 
зникає. Саме через це багато 
курців не люблять солодкого. 
Спотворене смакове сприй-
мання не дає належного за-

Від куріння тупієш. Воно 
несумісне з творчою  пра-
цею. Куріння добре лише 
для бездіяльних людей.

ГЕТЕ. 

Нікотин послаблює пам’-
ять, силу волі, здатності, 
які потрібні шахістові. Я 
можу сказати, що тільки 
тоді впевнився в тому, що 
виграю матч за світову 
першість, коли відлучився 
від пристрасті до тютю-
ну.

О. О. АЛЬОХІН, 
багаторазовий чемпіон 

світу з шахів.

… Став зовсім іншою лю-
диною. Просиджую по п’ять 
годин поспіль над робо-
тою, встаю зовсім свіжим, 
а раніше, коли курив, відчу-
вав утому, нудоту, запамо-
рочення, туман у голові. 

Л. М. ТОЛСТОЙ.

ПРОЧИТАЙ,  ЗАПАМ’ЯТАЙ  І  РОЗКАЖИ  ВСІМ!
ЧИ  Є  ЯКАСЬ  КОРИСТЬ 

ВІД  ТЮТЮНУ?
Так. З тютюну одержують 

хімічну речовину – нікотин-
сульфат, який використову-
ють у сільському господар-
стві для захисту від попе-
лиць. Іноді господині переси-
пають тютюном вовняні речі, 
щоб їх не побила міль.
А чи шкідливий тютюн? 

З’являються все новіші дані 
про шкідливий вплив тютю-
ну на здоров’я людей. Зане-
покоєні лікарі всього світу. 
Проблема боротьби з курін-
ням набрала міжнародного 
характеру.

ЧОМУ  ЛЮДИ  КУРЯТЬ
У віці до 17 років починають 

курити через безглузде наслі-
дування моди, товаришів. По-
тім виникає хвороблива при-
страсть до тютюну, щось по-
дібне до наркоманії. Через 2-3 
години після куріння в людини 
з’являється непереборне ба-
жання знову закурити. НЕ  КУРИ!!!

доволення від їжі. Пропадає 
апетит.
Розчинений у слині ніко-

тин людина ковтає, і він по-
трапляє у шлунок, де безпо-
середньо діє на його стінку. 
Розвивається хронічне за-
палення шлунка – гастрит, а 
в деяких випадках – виразка 
шлунка. Серед осіб з вираз-
ковою хворобою шлунка кур-
ці становлять 98%.
За допомогою рентгенів-

ського апарата можна по-
бачити, що після викуреної 
сигарети скорочення стінки 
шлунка (перистальтика) при-
пиняються, іноді на 15 хви-
лин та більше, а потім пе-
ристальтика відновлюється. 
Така паралізуюча дія нікотину 
на стінку шлунка імітує уга-
мування голоду. Людині, яка 
викурила сигарету, тимчасо-
во здається, що вона сита. 
Відчуття голоду притуплю-
ється ще й тому, що в курців 
здебільшого поганий апатит. 
Через порушення діяльності 
травних залоз їжа затриму-
ється в кишках, розвивається 
хронічне запалення кишок, 
що призводить до розладу 
їхньої функції. Проявами цьо-
го можуть бути тривалі запо-
ри або, навпаки, виснажливі 
проноси.

ТЮТЮН  І  НЕРВОВА 
СИСТЕМА

Одна викурена цигарка по-
збавляє організм 25 мг аскор-
бінової кислоти. Така кількість 
аскорбінової кислоти є в од-
ному апельсині. Отже, люди-
на, яка викурює в день двад-
цять цигарок, повинна з’їсти 
чотири кілограми апельсинів.
Від нестачі аскорбінової 

кислоти підвищується стом-
люваність, погіршується пам’-
ять.
Тютюн негативно впливає 

не тільки на швидкість, а й на 
чіткість реакції.
Під впливом нікотину по-

гіршується гострота зору. 
Знижується м’язова сила, по-
гіршується координація рухів.
Куріння впливає і на зо-

внішність людини, особливо, 
якщо вона рано призвичаїла-
ся до тютюну. Підліток, який 
курить, невисокий на зріст, 
миршавий. У нього сіра шкіра, 
він часто хворіє і кашляє, по-
гано їсть, швидко стомлюєть-
ся. Нікотин виражено діє і на 
функції статевих залоз.
Особливо разючі зміни ста-

ються під впливом куріння тю-
тюну в молодих жінок. Приди-
віться до жінки, і ви вгадаєте, 
курить вона чи ні. Землистий 
колір обличчя, ранні зморш-
ки, жовті зуби, неприємний 
запах із рота, грубий голос – 
ознаки того, що жінка курить. 
У жінок-курців значно частіше 
народжуються мертві або не-
доношені діти; новонародже-
ні поводяться неспокійно, гір-
ше розвиваються, повільніше 
набувають маси тіла, частіше 
хворіють.

ТЮТЮН  І  ВСІ  МИ
Під час куріння 25% усіх 

речовин, що є в тютюні, зго-
ряють і руйнуються, 20% по-
трапляють в організм курця, 
5% лишаються в недокурку, 
а 50% виділяються в атмос-
феру, тобто половина тютю-
нового диму опиняється в 
навколишньому середовищі. 
Людина, яка не курить, але 
довго перебуває в накурено-
му приміщенні, може відчу-
ти ознаки легкої нікотинової 
інтоксикації (отруєння): у неї 
виникає головний біль, іноді 
відчуття нудоти, нездужання.

Почати  курити  легше,  ніж  покинути.  Тож  і  не  починайте  курити!
 Бережіть  своє  здоров’я  і  здоров’я  тих,  хто  навколо  вас!

(За літературою:  Р. І. Вагнер, О. А. Валдіна. Не кури. – Київ, «Здоров’я», 1983 ; В. М. Бенюмов, О. Р. Костенко,  К. М. Флоренсова. Вред алкоголя, никотина и наркотиков:  пособие для учителя. – К.,  «Рад. шк.»., 1989).

ДО  95-річчя  ДНУ  ім.  О. ГОНЧАРА

ПЛАН  ЗАХОДІВ
хованців і працівників ДНУ ім. О. 
Гончара. На факультетах обла-
штують іменні аудиторії визна-
чних науковців, які працювали в 
університеті.

(Закінчення. Початок на 1-ій стор.).
У холі четвертого поверху корпусу 
№1 розмістять портретну галерею 
Героїв Радянського Союзу, Соціа-
лістичної Праці та України – ви-

Ювілейний рік ввійде в історію 
відкриттям обласного гуманітар-
ного ліцею при університеті і за-
снуванням щотижневої студент-
ської газети з робочою назвою 
«Гаудеамус», яка поступово пере-
твориться на регіональну. 
У День народження універси-

тету в Палаці культури студентів 
відбудеться урочисте зібрання 
представників трудового й сту-
дентського колективів і святковий 
концерт.

95-річчя залишить про себе 
пам’ять у сувенірній продукції із 
символікою ДНУ ім. О. Гончара та 

в гранітній стелі (біля навчально-
го корпусу №1) з табличкою такого 
змісту: «На цьому місці буде спо-
руджено Пам’ятний знак на честь 
100-річчя Дніпропетровського на-
ціонального університету імені 
Олеся Гончара».

Т. СОБКА.
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

Студентка гр. УУ-08-3 
Юлія ШПИЛЬОВА, 
бандуристка.

Студентка геолого-геогра-
фічного факультету Аліна
Семененко представляє в 
офіційному проморолику міс-
та України, які приймають
Євро-2012. 
У відборі брали участь 650 

конкуренток, серед яких бу-
ли й професійні моделі. Аліна 
перемогла не тільки тому, що 
надзвичайно вродлива, а ще 
й тому, що знає про футбол 
майже все – правильно від-
повіла на 29 запитань і тільки 
на тридцятому помилилася: 
назвала переможцем Ліги Єв-
ропи 2011/2012 р. р. «Брагу», а 
насправді це «Порту».
Ролик показують на екра-

нах стадіонів і вулиць міст, де 
відбуваються матчі. Отже, на-
шу Аліну бачить уся Європа!

Фото з газети «Лица».Студентка 
геолого-географічного факультету

Аліна СЕМЕНЕНКО 

Одним із основних своїх за-
вдань студентське самовряду-
вання вбачає всебічний розви-
ток творчого потенціалу студент-
ської молоді, збереження та зба-
гачення традицій університету, 
дотримання Кодексу честі та гід-
ності студента.
Рада студентів ставить за ме-

ту досягти можливості активної 
участі у житті університету кожно-
го студента, його творчого розви-
тку. Для цього проводиться сис-
темна робота з пошуку обдаро-
ваної молоді через інформування 
про заходи, що відбуваються під 
егідою ради студентів ДНУ ім. О. 
Гончара.
Важливим аспектом культур-

но-масової роботи є співпраця з 
колективом Палацу культури сту-
дентів. Під час підготовки заходів 
– концертів, фестивалів, конкурсів 
тощо – рада студентів та творча 
група Палацу культури працюють 
спільно, тому заходи неодмінно 

відзначаються високим рівнем.
Конкурс «Міс Університет», на-

приклад, завжди збирає величез-
ну аудиторію глядачів, до заходу 
традиційно прикута увага преси та 
телебачення міста. Протягом року 
відбуваються конкурс мужності та 
талантів «Суперстудент», вокаль-
ний конкурс, конкурс танцюристів, 
у якому беруть участь не тільки 
студенти університету, а й обда-
рована молодь міста, «Кубок КВК»  
– серія гумористичних концертів 
команд КВК університету (після цьо-
го сформувалася збірна команда
ДНУ ім. О. Гончара, яка вже успіш-
но представляє наш навчальний 
заклад на всеукраїнських та міжна-
родних змаганнях КВК). Фестиваль 
«Студентська весна» – концерт, у 
якому беруть участь творчі студен-
ти університету, і за результатами 
голосування кращі з них потра-
пляють на міський фестиваль-кон-
курс.
Культурно-масова робота про-

водиться не тільки на рівні універ-
ситету, а й на рівні кожного фа-
культету. Традиційними стали Дні 
факультетів, Дні захисту спеціаль-
ності та інші свята. Рада студентів 
факультету української й інозем-
ної філології та мистецтвознав-
ства провела конкурс «Міс Філо-
логічний факультет-2012». Відміт-
ний формат: кожна його учасниця 
повинна познайомитися з дити-
ною-сиротою і протягом підготов-
ки до конкурсу здійснити дитячу 
мрію. Таким чином захід справив 
надзвичайно велике враження на 
глядачів, неабияк вплинув на сту-
дентську аудиторію.
Важливим аспектом діяльності 

ради студентів є всебічний твор-
чий розвиток студентської моло-
ді. У жовтні минулого року рада 
організувала виставку картин та-
лановитих  студентів -художників 
університету. Галерею картин пре-
зентували у навчальних корпусах. 
Вона викликала чимало схваль-

них відгуків. Деякі картини прода-
вали, а кошти витратили на благо-
чинність.
Один із останніх кроків ради сту-

дентів – відновлення студентського 
радіо. Сьогодні радіо є не тільки в 
5-ому корпусі, а й у 1-ому. Воно ін-
формує про останні події, подає ін-
терв’ю з видатними людьми універ-
ситету, виховує культуру.

(З виступу голови 
ради студентів університету 

М. Плясова на засіданні 
Вченої ради).

*   *   *
Вчена рада університету взя-

ла доповідь М. Плясова до відома 
і рекомендувала доповнити план 
заходів, які спрямовані на розви-
ток творчої активності й організації 
змістовного дозвілля молоді, пунк-
тами про розширення мережі  клу-
бів та гуртків за інтересами, про 
активність студентів у заходах, що 
проводить Палац спорту універси-
тету, у засіданнях культурологічно-

го клубу «В гостях у ректора» та у 
презентаціях нових книг, авторами 
яких є вчені університету; Вчена 
рада рекомендувала також на-
лагодити творчі зв’язки з міським 
управлінням молоді та спорту, мо-
лодіжними театрами «Крик» Ми-
хайла Мельника, «Віримо» та ін.; до 
1 вересня ц. р. ставиться завдання 
створити загальноуніверситетську 
газету – орган студентського само-
врядування, у якій би знайшло відо-
браження життя молоді університе-
ту, зокрема такі аспекти культури 
студентства, як ставлення до на-
вчального процесу, розуміння висо-
кого  статусу студента класичного 
університету, формування мовної 
культури та поваги до старшого по-
коління, залучення студентства до 
активної участі в подіях закладу – 
ці питання поки що залишаються 
проблемними.

(За матеріалами 
Вченої ради підготувала до друку 

Т. СОБКА).

НА  ЗАСІДАННІ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  УНІВЕРСИТЕТУ

Показалось,
так бывает

Я гулял весною в парке,
Листья сказки мне шептали,
Душный воздух пронизали
Солнечных лучей огарки.

Вдруг мою немую душу
Посетило озаренье,
На какое-то мгновенье
Ощутил я жар и стужу –

Удивительным созданьем
Ты пришла, мой мир нарушив,
Все условности разрушив
Между мной и мирозданьем.

Почему-то я поверил
Сильной верою младенца
В каждый вздох родного сердца
(В то, во что всегда не верил).

Будто знал еще с рожденья:
Нас создали друг для друга.
Ты дала мне силу духа
В это дивное мгновенье.

Мимо ты прошла. Кто знает,
Может, это заблужденье:
Это длилось лишь мгновенье,
Но казалось, так бывает.

Моя звезда
Ты на Север – я на Юг.
Где ты, мой любимый друг?
Опустела жизнь моя
Без тебя, одной тебя.

Не могу ни есть, ни спать,
Мысли о тебе опять,
В зимнем царстве ты – весна,
Ты, как воздух, мне нужна.

В сердце, в мыслях, на устах – 
Ты всегда в моих мечтах,

Я с тобой, с тобой всегда,
Лишь свети, моя звезда.

Освети дорожку мне
В этом сером страшном сне,
Мрак не властен надо мной,
Потому что я с тобой.

Ничего взамен 
Я тебе навек дарю
Целый шар земной,
Утром – раннюю зарю,
Ландыши – весной.

Сердце прямо из меня
Забрала ты в плен,
Ничего за это я
Не прошу взамен.

Нежно улыбнёшься – рад,
И пойму я вдруг:
Для меня ценней наград
Милый сердца стук.

Я тебя отпущу
Я тебя отпущу,
Я себя не прощу, 
Но свободно живи,
Это лучше любви,

Это выше наград, 
За тебя буду рад,
Ты давно не моя,
Позабыть бы тебя,

Только серце моё
Мне дышать не дает.
Дай мне грудью вздохнуть,
Дай мне сердце вернуть.

Я тебя отпустил
Изо всех своих сил,
Уходи и прости,
Но меня отпусти!

Д. ЖУРБА,  
студент гр. ПЗ-11с-1.
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суперстудент ДНУ імені Олеся Гончара 2011 року.

старшого викладача кафедри 
фізичного виховання та спорту – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Фізичне виховання» 
та звання майстра спорту України 

міжнародного класу, досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 1 ро-
ку, вільне володіння державною 
мовою України)

(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації).

На конкурс приймаються до-

кументи: заява, особовий листок 
з обліку кадрів, фото 3х4, автобіо-
графія, копія документів про вищу 
освіту (з пред’явленням оригіналу 
документа), список наукових робіт 
та винаходів (завірених за остан-

нім місцем роботи).

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

http://www.dnu.dp.ua

