
Захищати честь ДНУ ім. О. Гон-
чара на Всеукраїнській олімпіаді 
з теоретичної механіки цього року 
вибороли третьокурсники меха-
ніко-математичного факультету 
Аліна Годес та Расім Лабібов, які 
успішно пройшли відбір на уні-
верситетській олімпіаді.
У Києві учасникам запропонували 

розв’язати шість задач, які охоплю-
ють основні розділи теоретичної ме-
ханіки. Найкраще із завданнями впо-

ралася наша Аліна: із результатом 
48,5 бала вона посіла перше місце 
серед студентів восьми класичних 
університетів, які брали участь в 
олімпіаді.
Серед студентів двадцяти трьох 

технічних вищих навчальних закла-
дів кращим був Іван Михальчук (43 
бали) з Національної аерокосмічної 
академії України «Харківський авіа-
ційний інститут».
Хороший результат і в другого 

учасника команди ДНУ ім. О. Гонча-
ра, Расіма Лабібова, який посів чет-
верте місце серед студентів класич-
них університетів.
Успішний виступ наших вихован-

ців на Всеукраїнській олімпіаді з те-
оретичної механіки стає вже тради-
ційним: нагадаємо, що два роки то-
му Павло Книш та Олександр Земліч 
посіли там перше та друге місця.  

Д. ТЕСЛЕНКО,
куратор гр. МХ-09-1.

ВСЕУКРАЇНСЬКА  ОЛІМПІАДА  З  ТЕОРЕТИЧНОЇ  МЕХАНІКИ

НАЙСИЛЬНІША  –  АЛІНА ГОДЕС
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На Всеукраїнський конкурс студентських наукових ро-
біт «Природне землеробство – шлях до здоров’я і добро-
буту нації» Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара подав 21 роботу – найбільше порів-
няно з іншими навчальними закладами.
Три автори з нашого університету стали переможцями: чет-

вертокурсниця факультету систем і засобів масової комуні-

кації Юлія Федотовських (тема проекту «Створення інформа-
ційного поля навколо основних видів органічної продукції в 
Україні») – перша премія; четвертокурсниця юридичного фа-
культету Ліна Мігель (тема проекту «Механізм запровадження 
екологічної сертифікації як інструмента виробництва та спо-
живання екологічно чистої продукції») і другокурсниця цього 
ж факультету Надія Кравченко (тема проекту «Проблематика 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  КОНКУРС  СТУДЕНТСЬКИХ  НАУКОВИХ РОБІТ  «ПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО – ШЛЯХ  ДО  ЗДОРОВ’Я  І  ДОБРОБУТУ  НАЦІЇ»

Надія КРАВЧЕНКО, Ліна МІГЕЛЬ, Юлія ФЕДОТОВСЬКИХ, ректор, проф. М. В. ПОЛЯКОВ, доцент С. А. ІВАНОВА, Президент України в 1994-2005 р. р., президент 
благодійного Фонду «Україна» Л. Д. КУЧМА, голова ради молодих учених ДНУ ім. О. Гончара Т. Г. ЧАУС  після науково-практичної конференції «Природне 
землеробство – шлях до здоров’я і добробуту нації» в Полтавській державній аграрній академії.

ПЕРША  І  ДВІ  ТРЕТІ  ПРЕМІЇ
та перспективи розвитку органічного виробництва в Укра-
їні») – треті премії. На науково-практичній конференції, яка 
називалася, як і конкурс, «Природне землеробство – шлях 
до здоров’я і добробуту нації», премії і Дипломи переможців 
дівчатам вручив президент благодійного Фонду «Україна»
Л. Д. Кучма. Наукові керівники студентських проектів доцент 
кафедри реклами та зв’язків з громадськістю С. А. Іванова 
й доцент кафедри цивільного, трудового та господарського 
права В. Ю. Малий також відзначені преміями і Дипломами.

Т. ЧАУС,
голова ради молодих учених університету.

Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара посів 
у рейтингу кафедри ЮНЕСКО  «Топ-
200 Україна» дев’яте місце, а в рейтин-
гу роботодавців «Компас» - восьме.
Найбільш авторитетні серед експер-

тів і засобів масової інформації рей-
тинги «Топ-200 Україна», «Компас» та 
«Вебометрикс» інформаційний освітній 
ресурс «Освіта. ua» узяв як вихідні да-

ні і склав консолідований рейтинг 232-х 
вищих навчальних закладів України за 
підсумками 2011 року, і тут наш навчаль-
ний заклад посів восьме місце. За консо-
лідованим рейтингом, серед класичних 
університетів ДНУ ім. О. Гончара на тре-
тьому місці, а серед навчальних закла-
дів східного регіону він лідирує.

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

РЕЙТИНГ  –  ЦЕ  ЯКІСТЬ  ОСВІТИ
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не розпоряджалася доля, М. І. Варич 
знову повертався до своєї alma mater. 
У Глухівському педінституті ви-

кладав недовго: призвали на служ-
бу в Червону армію. Відслужив і – за 
конкурсом був обраний асистентом 
ка федри експериментальної фізики 
ДДУ. Під керівництвом академіка АН 
УРСР В. І. Данилова М. І. Варич отри-
мав фундаментальні знання з рентге-
ноструктурного аналізу й будови ріди-
ни. Роботу перебила війна. Із  перших 
її днів молодого викладача направили 
до авіаційного училища, там він навчав 
штурманів дальньої авіації. 
Після демобілізації повернувся на 

кафедру експериментальної фізики 
Дніпропетровського університету. За-
хистив кандидатську дисертацію. У 
країні розпочалося активне будування 
ракетно-космічної техніки. Вирішено 
було відкрити у ДДУ фізико-технічний 
факультет оборонного напрямку. М. І. 
Варича призначили деканом. Факуль-
тет став одним із найуспішніших і най-
престижніших в університеті, він підго-
тував чимало видатних організаторів і 
відомих учених.
Декан часто приймав неординарні 

рішення. Так, на фізтесі, де навчалися 

юнаки й чоловіки, що пройшли війну, 
йому незручно було чути, як на пере-
рвах студенти спілкувалися і ненорма-
тивною лексикою. Тому вже  наступного 
року М. І. Варич добився у Міністерстві 
освіти дозволу на прийняття у кожну 
студентську групу однієї-двох дівчат 
(жінок) – і лексика на факультеті одра-
зу стала нормативною. 
Докторську захистив з оборонної те-

матики, стосовно підвищення експлу-
атаційних властивостей алюмінієвих 
сплавів для швидкісної авіації й раке-
тобудування. Микола Ісидорович бага-
то років за госпдоговірною тематикою 
розробляв і впроваджував у виробни-
цтво високоміцні алюмінієві сплави. Під 
його керівництвом розроблені сплави 
АЛ9Ю, АЛ4ДЮ для «Південмашу», до-
сліджені і впроваджені нові композитні 
й порошкові сплави на основі алюмінію 
для потреб  заводу «Наука» (м. Мо-
сква), Всесоюзного інституту авіацій-
них матеріалів, Всесоюзного інституту 
легких сплавів (м. Москва).
М. І. Варич – автор понад 220 науко-

вих робіт. Серед найзначиміших - «О 
взаимной   растворимости элементов, 
образующих твердые растворы за-
мещения» (1986) і монографія «Связь 

электронной структуры с фазообразо-
ванием в бинарных сплавах» (1989).
Учений далекоглядно розумів, що 

пояснення і прогнозування фізичних 
властивостей сплавів, у першу чергу, 
слід шукати в особливостях взаємодії 
електронної структури компонентів. 
Один із перших він зрозумів великі 
перспективи для наукоємних техноло-
гій нового методу отримання сплавів 
– швидкого гартування з рідкого стану і 
всіляко підтримував наукові розробки у 
цьому напрямі. М. І. Варич був членом 
Наукової ради АН УРСР з проблеми 
«Фізика твердого тіла». 
Залучав студентів до наукової робо-

ти. Доступно й цікаво читав лекції, на-
водив історичні приклади, цікаві факти, 
постійно поновлював новими експери-
ментальними й теоретичними досяг-
неннями з літератури спеціальні курси 
«Рентгеноструктурний і рентгенофазо-
вий аналіз», «Неруйнівні методи конт-
ролю матеріалів», «Фізика рентгенів-
ських променів». Керував 23 кандидат-
ськими дисертаціями з різних розділів 
фізики, технології металів і сплавів. 
Мав десять авторських свідоцтв і па-
тентів на винаходи.
Науковець був інтелігентною і дуже 

ПРОФЕСОРИ  УНІВЕРСИТЕТУ

УЧЕНИЙ,  ПЕДАГОГ,  ОРГАНІЗАТОР

Виповнилося сто років від дня народження 
д. т. н., професора М. І. Варича. Майже шістдесят 
років з них він віддав нашому університету. 
Народився Микола Ісидорович у сім’ї службовця. 

Тяга до оволодіння фізичними законами привела його 
до Дніпропетровського державного університету. Фі-
зичний факультет закінчив на «відмінно». Потім, як би 

скромною людиною. Коли Миколу Іси-
доровича запитували, де він провів 
літо, він відповідав: «Мені не потрібні 
ні Канари, ні Сочі. Я на своїй дачі (до 
речі, дуже-дуже скромній - В. Б.) біля 
села Олександрівка відпочив набагато 
краще від декого з вас. Ловив рибку в 
Самарі, їв свої овочі і фрукти». Учений 
пишався тим, що разом із трьома сина-
ми (два з них стали кандидатами наук) 
зробив два катамарани для прогулянок 
по Самарі. Професор любив народні й 
естрадні мелодії, гарно співав, під час 
неформальних зустрічей за столом 
диригував виконанням українських і 
російських пісень. Ось такою краси-
вою людиною зовні і в душі був Микола 
Ісидорович Варич, на безкорисливу 
допомогу якого міг розраховувати ко-
жен із нас.
Наш колега прожив довге, дуже ці-

каве, насичене подіями життя. Наго-
роджений орденами «Знак пошани», 
Великої Вітчизняної війни, Грамотами 
Міносвіти СРСР.

В. БАШЕВ,
завідувач кафедри 

металофізики, професор.
(Використано інформацію у кн. 

«Професори Дніпропетровського 
національного університету імені 

Олеся Гончара. 1918-2008» –
 Вид-во ДНУ, 2008).
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Загальновідомо, що Ви-
звольна війна, або Націо-
нальна революція україн-
ського народу середини 
XVII ст. за становлення 
своєї державності розпо-
чалася битвою на Жов-
тих Водах, що відбулася 
29.04 .–16.05.1648 р . між 
українською та польською 
арміями, які відповідно 
очолювали Богдан Хмель-
ницький і Стефан Потоць-
кий. У складі української 
армії в битві взяв участь 
20-тисячний загін союзної 
кримськотатарської кінно-
ти, очолюваний побрати-
мом Богдана – Тугай-беєм. 
На превеликий жаль, істо-
ричні джерела не залиши-
ли нам інформації про те, 
де і як вона відбулася. У 
зв’язку з такою ситуацією 
ці питання потребували на-
укового дослідження.
Спираючись на власну на-

укову гіпотезу та археологіч-
ні розвідки, автор цих рядків 
зробив наукове відкриття 
стосовно місця проведення 
цієї першої переможної бит-
ви Визвольної війни на Жов-
тих Водах 1648 р. Визначено 
й археологічно підтверджено 
місце перебування польсько-
го війська в облозі та місце 
його розгрому під час відсту-
пу (див. карту-схему). Але на 
це витрачено понад 20 років 
у такій послідовності: 

а) протягом 1989-2000 рр. 
була перевірена версія поль-
ського історика М. Дубецько-
го (підтримана Д. Яворниць-
ким), що битва розпочалася 
на правому березі р. Жовтої 
(притоці Інгульця), на тери-
торії сучасного с. Жовте. Для 
цього співробітники двох на-
уково-дослідних лаборато-
рій: історії Придніпровсько-
го регіону (І. Стороженко) та 
археології Подніпров’я (В. 
Шалобудов) ДНУ ім. Олеся 
Гончара провели археологіч-
ні розвідки металошукачами 
на берегах р. Жовтої (притоці 
Інгульця) не тільки в с. Жов-
тому, а й по всьому її руслу. 
Було також проведене (1998 
р.) стереографічне (об’ємне) 
аерофотознімання басейну 
цієї річки з висоти 1000 мет-
рів Військово-Повітряними 
Силами України (штаб у м. 
Він ниця), а також силами екс-
педиції з висоти 100-150 м за 
допомогою мотопараплане-
ра з цифровою фототехнікою 
(пілот Ігор Ігнатьєв). 
Вищепроведені дослі -

дження не виявили на бере-
гах р. Жовтої (притоки Інгуль-
ця) слідів бойових дій XVII ст. 
Отже, обрана М. Дубецьким і 
підтримана Д. Яворницьким 
думка щодо р. Жовтої (Інгу-
лецької) для визначення міс-
ця Жовтоводської битви є по-
милковою. Іншими словами, 
ділянка річища р. Жовтої (Ін-

гулецької), на якій розташо-
вані сучасні села Жовте, Ми-
ролюбівка, м. Жовті Води та 
інші населені пункти, жодним 
чином не пов’язана з Жовто-
водською битвою 1648 р. 
б) протягом 2001-2004 рр. 

автор ретельно додатково 
переглянув джерельну базу 
щодо битви, а також провів 
картографічне та топогра-
фічне обстеження району 
Жовтих Вод, зокрема річок, 
які в той час у ньому протіка-
ли, а також шляхів сполучен-
ня, які в ті часи через нього 
проходили.
Було встановлено, що на-

зву «Жовті Води» цей район 
отримав через те, що на його 
території протікало дві річ-
ки з назвою «Жовта» і одна 
«Жовтенька», а через нього 
проходило два шляхи: Кази-
керменський і Саксаганський 
(Запорозький) (див. карту-
схему). 
За визначенням само-

го Б. Хмельницького, Жов-
товодська битва відбулася 
«на Жолтой Воді, в полі по-
серед дороги запорозької», 
тобто в степу в районі Жов-
тих Вод посеред Запорозько-
го (Саксаганського) шляху. 
Отже, Жовтоводська битва 
відбулася на Саксагансько-
му (Запорозькому) шляху як 
зустрічна баталія двох ар-
мій (польської та української) 
під час руху назустріч одна 

ДОСЛІДИВ  НАУКОВЕЦЬ
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У конкурсі наукових робіт Сти-
пендіальної програми «Завтра. 
UA» Фонду Віктора Пінчука в 
2011/2012 н. р. взяли участь усі фа-
культети університету, крім істо-
ричного та юридичного, факуль-
тетів систем та засобів масової 
комунікації і міжнародної еконо-
міки. Усього відправлено до орг-
комітету конкурсу 50 робіт.
Перемогли в конкурсі, а отже, 

стипендію Фонду Віктора Пінчука 
мають: Анна Безпальченко (фа-

культет фізики, електроніки  та 
комп’ютерних систем), Антон Біло-
зоров (геолого-географічний фа-
культет), Анна Денисова, Ксенія 
Шумельчик (факультет приклад-
ної математики), Тетяна Єфанова 
(економічний факультет), Яна Же-
лябовська, Ольга Славіна (факуль-
тет суспільних наук і міжнародних 
відносин), Олег Коваленко, Віктор 
Решняк (механіко-математичний 
факультет), Карина Лебідь (фа-
культет психології), Ганна Нікітіна, 

Альона Сівкова (факультет україн-
ської й іноземної філології та мис-
тецтвознавства), Сергій Третьяков 
(хімічний факультет), Валентин 
Тарабан (фізико-технічний факуль-
тет), Єлизавета Щокіна (факультет 
біології, екології та медицини).
Фонд Віктора Пінчука провів зу-

стріч стипендіатів-2012: стипендіа-
ти взяли участь в освітніх тренінгах 
та розробці соціальних благодій-
них проектів, отримали Дипломи 
стипендіатів.

У нашому університеті більше 
півстоліття існує палеонтоло-
гічний напрямок наукової школи 
стратиграфії кайнозою, яку очолю-
вав колишній директор НДІ геоло-
гії, проректор із наукової роботи, 
д. геол.-мін. наук, професор М. Ф. 
Носовський. В останні роки на-
укове керівництво напрямом здій-
снював його учень, професор І. М. 
Барг, який більше двадцяти років 
очолював Дніпропетровське відді-
лення Українського Палеонтологіч-
ного товариства НАН України. Сьо-
годні на геолого-географічному 
факультеті, у науково-дослідному 
інституті геології традиції дніпро-
петровської наукової школи стра-
тиграфії кайнозою продовжують 
фахівці-палеонтологи, аспіранти, 
випускники університету.
Щорічні сесії Палеонтологічного 

товариства Національної академії 
наук України відбуваються під егідою 
Інституту геологічних наук НАН Укра-
їни у різних навчальних закладах. 
ХХХІV сесія проходила у ДНУ ім. О. 

Гончара і присвячувалася вона пам’я-
ті професора І. М. Барга.
У секційних доповідях учасники зі-

брання переважно аналізували мож-
ливості визначати вік гірських порід 
за флорою й фауною, рештки яких в 
них зберігаються. Метод датування 
порід за палеонтологічними даними 
називається біостратиграфічним, він 
широко використовується для ство-
рення геологічних карт та карт корис-
них копалин, у яких відображається 
розташування шарів порід різного ві-
ку. Автори доповідей наводили також 
результати реконструкцій умов при-
родного середовища у давні геоло-
гічні часи. Наприклад, температурні 
коливання та кліматична зональність 
встановлені зокрема завдяки вивчен-
ню мікроскопічних планктонних орга-
нізмів, рештки яких масово поховані 
на дні морів і океанів. 
Цікаво, що конференція, про яку ми 

розповідаємо, має статус всеукраїн-
ської, але в останнє десятиліття вона 
завдяки активній участі закордонних 
колег фактично здобула ранг міжна-

родної. Тому не дивно, що й цього разу 
географія досліджень доповідачів охо-
пила майже всю земну кулю – Карпати, 
Поділля, Крим, Мангишлак, Далекий 
Схід, Тихий океан, Антарктиду та ін.
По закінченні сесії доцент В. В. Ма-

нюк провів для її учасників екскурсію 
на Рибальський кар’єр, що в обласно-
му центрі. Спуститися в кар’єр тепер 
нескладно – студенти геолого-гео-
графічного факультету зачистили від-
слонення і на крутих схилах зробили 
зручні сходинки. Тут збереглася одна 
із цікавих геологічних пам’яток приро-
ди, так звані мандриківські верстви – 
осадові породи, які сформувалися на 
місці давнього моря. Цей морський 
басейн існував більше 34 мільйонів 
років тому. На території нинішнього 
Дніпропетровська розташовувалися 
його мілководні дільниці, де в умовах 
тропічного клімату на дні, вкритому 
вапняним мулом, бурхливо розвива-
лися різноманітні безхребетні істоти: 
корали, молюски, морські їжаки, мо-
ховатки, ракоподібні та найпростіші 
одноклітинні організми; у теплій, со-

лоній воді плавали прадавні риби. 
Навіть тепер у кар’єрі можна знайти 
численні рештки викопної фауни: 
уламки колоніальних коралів, зуби 
акул, великі та дрібні черепашки різ-
них дивовижних тварин.
Палеонтологічну сесію відкривав 

президент Українського Палеонтоло-
гічного товариства, директор Інсти-
туту геологічних наук НАНУ, академік 
П. Ф. Гожик, який поставив завдання 
перед зібранням, а закривав сесію ві-
це-президент Товариства, доктор ге-
ол.-мін. наук В. Ю. Зосимович – він по-
зитивно оцінив розвиток вітчизняних 
палеонтологічно-стратиграфічних до-
сліджень і співпрацю з колегами інших 
країн, підкреслив високий рівень кон-
ференції, подякував нашому універ-
ситету за співпрацю в її організації, 
окремо відзначив перші успіхи наймо-
лодших науковців-палеонтологів як 
необхідну складову подальшого роз-
витку наукових досліджень в Україні.

Т. ІВАНОВА, 
старший науковий співробітник 

НДІ геології.

ІМЕННІ 
СТИПЕНДІАТИ 

НАШОЇ 
ALMA  MATER

*   *   *
Академ ічну  с типенд ію 

Президента України у друго-
му семестрі 2011/2012 н. р. 
отримували Альона Сівкова 
(гр. УА-08-3), Олег Ковален-
ко (гр. ММ-11м), Євген Сні-
да (гр. ІІ-08-2) та Анна Без-
пальченко (гр. КБ-11м).

*   *   *
Академ ічну  с типенд ію 

імені М. С. Грушевського у 
другому семестрі 2011/2012 
н. р. одержувала Владлена 
Титова (гр. СП-08-1).

*   *   *
Академ ічну  с типендію 

імені В. М. Чорновола у дру-
гому семестрі ц. р. одержу-
вала Христина Венгеляус-
кайте (гр. ЗЖ-09-2).

(За наказами по ДНУ 
імені Олеся Гончара).

НА  ІСТОРИЧНОМУ  ФАКУЛЬТЕТІ

ДЕНЬ  БОЛГАРІЇ

ХХХІV  СЕСІЯ  УКРАЇНСЬКОГО  ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО  ТОВАРИСТВА: 

ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНИЙ  НАПРЯМ  РОЗВИВАЄТЬСЯ!

КОНКУРС  НАУКОВИХ  РОБІТ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ  ПРОГРАМИ  «ЗАВТРА.UA»  
ФОНДУ  ВІКТОРА  ПІНЧУКА  У  2011/2012 н. р.
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Цього року в конкурсі взяли 
участь 16 студентів п’яти фа-
культетів ДНУ ім. О. Гончара, які 
подали до оргкомітету 14 робіт. 
Переможцями стали шестеро. 
Першу премію отримала Ксе-

нія Богданова (факультет укра-
їнської й іноземної філології та 
мистецтвознавства).

Третю премію мають Олександр 
Капітонов (факультет суспіль -
них наук і міжнародних відносин), 
Владислав Применко та Альона 
Войцицька (хімічний факультет). 
Пам’ятні подарунки керівників під-
приємств отримали Альона Сто-
рож (факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин) та Юлія Лу-

касевич (економічний факультет).
Решта десять учасників від ДНУ 

ім. О. Гончара народжені Грамота-
ми оргкомітету та заохочувальни-
ми подарунками.

О. ГОРОБЕЦЬ,
провідний інженер 

науково-аналітичного відділу 
науково-дослідної частини. 

МІСЬКИЙ  КОНКУРС  «ІНТЕЛЕКТ  –  ТВОРЧІСТЬ  –  УСПІХ»  НА  КРАЩУ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ  РОЗРОБКУ  СЕРЕД  СТУДЕНТІВ,  АСПІРАНТІВ  

ТА  МОЛОДИХ  ФАХІВЦІВ  ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ 
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У рамках Днів Болгарії сту-
денти історичного факультету 
спільно з болгарською общи-
ною відзначили національне 
свято цієї країни – день, коли 
1878 року було підписано Сан-
Стефанський мирний договір 
за результатами чергової росій-
сько-турецької війни; цей день 
став проривним у процесі бол-
гарського державотворчого по-
ступу.

…Студенти прикрасили зал різ-
нокольоровими кульками, прапор-
цями України й Болгарії, квітами, 
підготували музичний супровід і 
презентації про найцікавіші ас-
пекти в історії війни та звільнен-
ня Болгарії від османського пану-

вання. Представники болгарської 
общини розказали про традиції 
їхнього народу, показали обряд 
«обрізки лози», подарували влас-
норуч виготовлені спеціально до 
цього дня «мартенички» (їх паруб-
ки й дівчата дарують своїм коха-
ним), пригостили хлібом зі специ-
фічною болгарською приправою.
Свято продовжилося (чи пов-

торилося) на факультеті, коли всі 
ознайомилися з історією цього 
дня, долучилися до болгарських 
національних традицій і посмаку-
вали болгарським хлібом.

А. ЖУКОВА, 
голова студентського 
наукового товариства 

історичного факультету.

ЗА  НАУКОВІ  РОБОТИ

ГРАМОТИ  ПРЕЗИДІЇ  НАНУ
За наукові роботи Почесними грамотами Президія Національної ака-

демії наук України нагородила студентку факультету української й іно-
земної філології та мистецтвознавства Ганну Нікітіну, студентку фа-
культету суспільних наук і міжнародних відносин Євгенію Артьомову і 
доцента механіко-математичного факультету Д . С. Скороходова.

Т. ТОМІНА.

* Фінансування роботи експедиції, обстеження району Жовтих Вод, а також етапів битви на місцевості 
забезпечили президент фірми «Транс-Дельта» (м. Дніпропетровськ) Олександр Давидов, директор фірми 
«Союз-Світ philips» Андрій Жуковський (м. Київ) та дніпропетровський бізнесмен Петро Ткаченко.
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БОЙКО 
Ніна Іванівна 
Комендант 
корпусу №12

ВИНОГРАДОВ 
В’ячеслав Леонідович
Завідувач відділу 
науково-технічної 

інформації

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
Валентин Федорович

Заступник 
проректора 

з наукової роботи

ГРАБОВИЙ 
Володимир Андрійович

Завідувач 
лабораторії кафедри 
двигунобудування

КУЛЄБЯКІН 
Олександр Михайлович
Завідувач  лабораторії  кафед-
ри  обчислювальної  механіки 

та  міцності  конструкцій

ОПАНАСЕНКО
 Володимир Федотович

Директор 
Ботанічного 

саду

ШИЛОВ
 Євген Адріанович

Завідувач лабораторії 
кафедри 

оптоелектроніки

РИБАЛКА
 Світлана Михайлівна
Завідувач лабораторії 
тропічних і субтропічних 
рослин Ботанічного саду

РУТШТЕЙН
 Семен Вульфович

Завідувач лабораторії 
механіко-математичного 

факультету

УС
 Олександр Овдійович

Начальник 
юридичного 
відділу

МАЯКОВА
 Алла Іванівна
Завідувач 
загального 
відділу

ЛИСЕНКО
 Раїса Яківна
Завідувач 

виробничої лабораторії 
Ботанічного саду

СМОЙЛОВСЬКИЙ
 Олександр Наумович
Завідувач  навчальної 
лабораторії атомної 
і ядерної фізики

ШУВАЄВА 
Тетяна Олександрівна
Завідувач навчально-
методичної лабораторії 
економічного факультету

БУШТРУК
 Людмила Іванівна

Завідувач лабораторії  
кафедри математичного 

забезпечення ЕОМ

ДЕМИДЕНКО
 Віктор Григорович

Завідувач лабораторії 
кафедри мікробіології 

та вірусології

МАР’ЇНА 
Людмила Миколаївна
Старший лаборант 

кафедри 
російської історії ГЛАЗОВИЙ 

Павло Прокопович 
поет-гуморист, сатирик 

(1922-2004).Звання заслуженого працівника університет присвоює з 1998 року. Назви посад подаємо на момент присвоєння почесного звання.
Знімки з книжок, що вийшли у світ до 90-річчя ДНУ ім. О. Гончара, та власних фотоальбомів працівників.

ЗАСЛУЖЕНІ  ПРАЦІВНИКИ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

одній, тобто на марші. Отже, 
базовою гіпотезою для визна-
чення територіальної локалі-
зації битви можуть слугувати 
тактичні задуми Б. Хмельниць-
кого та С. Потоцького, а також 
закономірності просування їх-
ніх армій, зокрема польської. 
Чому саме її? Тому, що битва 
розпочалася там, де поляки 
зупинилися на відпочинок. Ви-
значення цього місця і є відпо-
віддю на питання територіаль-
ної локалізації битви. Встанов-
лено, що битва відбулася за 
двома етапами:
Перший етап. Польське вій-

сько після ночівлі в Княжих 
Байраках, зранку 29.04.1648 р. 
вирушило Саксаганським шля-
хом на Низ Дніпра, плануючи 
наприкінці дня, подолавши від-
стань у 30 км, зупинитися на 
ночівлю на р. Саксагані. Подо-
лавши півшляху (15 км), поль-
ське військо в середині дня 29 
квітня зупинилося на великий 
(чотиригодинний) перепочинок 
на р. Жовтій, притоці Коміса-
рівки. Несподівано для поляків 
їх атакувала татарська кінно-
та, очолювана Тугай-беєм. Че-
рез чотири години після почат-
ку Тугай-беєм бойових дій до 
району битви прибув Б. Хмель-
ницький із козаками та артиле-
рією і почав облогу польського 
укріпленого табору, яка три-
вала до 15 травня 1648 р. Ре-
єстрові козацькі полки (скла-
дова частина польської армії), 

які рухалися Дніпром на Низ 
Дніпра, щоб знищити там Б. 
Хмельницького, 04.05.1648 р. 
підняли повстання у Кам’яному 
Затоні (навпроти Мишуриного 
Рогу), перебили полонізовану 
старшину, обрали за старшо-
го Ф. Джалалія і оголосили се-
бе складовою частиною армії 
Б. Хмельницького, а 13.05.1648 р.
прибули в район Жовтовод-
ської битви. Після цього С. По-
тоцький запросив переговорів.
Другий етап. Після при-

йняття (14–15 травня 1648 р.) 
польським військом умов капі-
туляції, С. Потоцький передав 
Б. Хмельницькому клейноди 
та гармати й отримав можли-
вість відступити до Крилова. 
Опівночі, з 15 на 16 травня, як 
зійшов місяць (за розрахунка-
ми), польське військо рушило 
Саксаганським шляхом у зво-
ротному напрямку до Княжих 
Байраків. Татарська кіннота 
супроводжувала з боєм поль-
ське військо, розраховуючи 
самостійно його розгроми-
ти і захопити полонених, але 
польські кавалеристи успішно 
відбивали атаки татар. Поль-
ський учасник битви (пахолок) 
повідомляє, що коли військо 
поминуло Княжі Байраки, до 
татар приєдналися козаки і по-
чали розстрілювати рухомий 
польський табір із гармат. Це 
сталося, за його ж визначен-
ням, на Саксаганському шля-
ху, на відстані «двох миль від 

Жовтої Води», тобто на від-
стані 20 км від р. Жовтої (Ко-
місарівської). Про це місце 
розгрому польського війська 
цей пахолок повідомляє та-
ке: «…за Княжими Байрака-
ми осадили наших на Балці. 
Там вступним боєм бралися і 
з обох сторін немало трупів 
упало. Наші, не мігши їхню си-
лу витримати, піддалися. На 
цій Балці пана каштеляна (С. 
Потоцького – І.С.) постріляно 
і зарізано усю старшину пана 
каштеляна, пана комісара та 
інших панів полковників. Пана 
Сапегу Хмельницький забрав, 
а усіх інших – татари».
в) протягом 2005-2010 рр. 

відповідно до двох етапів бит-
ви автором були запропонова-
ні (в контексті обраної гіпоте-
зи закомірностей просування 
військ) дві науково доведені 
підгіпотези або версії, які по-
требували ще археологічно-
го підтвердження. Відповідно 
до цих версій співробітниками 
вже названих науково-дослід-
них лабораторій були проведе-
ні топографічні, археологічні та 
аерофотознімальні роботи на 
берегах р. Жовтої, притоки Ко-
місарівки (північна околиця м. 
П’ятихатки), а також за Княжи-
ми Байраками (за 5 км по Сак-
саганському шляху від с. Дми-
трівки), на північній околиці с. 
Пахарівка, біля могил Гостра 
та Чабанка (див. карту-схему).
Визначено місце, де поль-

ське військо переправляло-
ся через р. Жовту (Комісарів-
ську), а також місце (північна 
околиця м. П’ятихаток) розта-
шування польського укріпле-
ного табору. Отримані знахід-
ки: кулі, залишки порохівниці, 
деталі возів, кістяки коней то-
що. Визначено й археологічно 
підтверджено місце розгрому 
відступаючого польського вій-
ська (біля балки Злодійки та за 
1-1,5 км північніше с. Пахарівка 
Олександрійського району Кі-
ровоградської області). 
Отже, у першій половині дня 

16 травня 1648 р. на Жовтих 
Водах завершилася перша 
переможна битва Визвольної 
війни. Шкода, що через вій-
ськову непрофесійність істо-
риків-попередників щодо цієї 
проблеми, я марно витратив 
понад 15 років наполегливої, 
кропіткої праці для її вирішен-
ня, але без цього шляху не 
вдалося б з’ясувати правду 
про цю визначну подію в нашій 
спільній українсько-польській 
історії. На мою думку, буде до-
речним, по-перше, навести тут 
слова Стефана Цвейга про те, 
що «історична подія завершу-
ється не тоді, коли вона від-
булася, а лише після того, як 
вона стає надбанням нащад-
ків», по-друге, проголосити, що 
битва на Жовтих Водах 1648 р. 
завершилася сьогодні на 364 
році від того дня, коли вона 
відбулася і стала надбанням її 
нащадків українців і поляків як 
прецедент в аспекті історично-
го примирення наших народів. 

І. СТОРОЖЕНКО, 
доктор історичних 

наук, головний науковий 
співробітник історичного 

факультету. 

ДОСЛІДИВ  НАУКОВЕЦЬ
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УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ  КОНКУРС
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У лютому-квітні ц. р. в університеті вперше 
відбувся конкурс «Лідер студентської науки ДНУ 
імені Олеся Гончара» за підсумками 2011 року.
Лідерами студентської науки стали :
l з напряму «Суспільні й гуманітарні науки»
Альона Сівкова і Ганна Нікітіна (факультет укра-

їнської й іноземної філології та мистецтвознавства) 
та Юлія Степанченко (факультет систем та засобів 
масової комунікації);
l з напряму «Природничі науки»
Сергій Третьяков  (хімічний факультет), Анна Се-

вериновська, Дар’я Бурцева (факультет біології, 
екології та медицини);
l з напряму «Технічні науки»
Олег Коваленко, Павло Книш, Віктор Решняк 

(механіко-математичний факультет).
Переможців конкурсу нагороджено Грамотами.

(За наказом по університету).

КОНСУЛЬТУЄ  ЮРИДИЧНА  КЛІНІКА
Яка частка кожного із 

співвласників привати-
зованого будинку (квар-
тири), що перебуває у 
спільній сумісній влас-
ності?

- Згідно зі ст. 369 Ци-
вільного кодексу Украї-
ни «співвласники майна, 
що є у спільній сумісній 
власності, володіють і ко-
ристуються ним спільно, 
якщо інше не встанов-
лено домовленістю між 
ними . Розпорядження 
майном, що є у спільній 
сумісній власності, здій-
снюється за згодою всіх 

співвласників». Відпо-
відно до ст. 372 ЦК Укра-
їни «У разі поділу майна, 
що є у спільній сумісній 
власності, вважається, 
що частки співвласників 
у праві спільної сумісної 
власності є рівними, як-
що інше не встановлено 
домовленістю між ними 
або законом. За рішенням 
суду частка співвласника 
може бути збільшена або 
зменшена з урахуванням 
обставин, які мають істот-
не значення».

О. СОКОЛЕНКО, 
директор юридичної 

клініки, доцент.



«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – щомісячна (крім серпня) газета Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.  Редактор Т. А. СОБКА
Засновник і видавець – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Адреса ДНУ ім. О. Гончара: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72. Газета виходить українською мовою. Обсяг – 1 друкований аркуш. Друк офсетний. Ціна договірна.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. За точність наведених у статті фактів відповідає автор. Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуються і не повертаються.
Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція зберігає за собою право літературного редагування і скорочення прийнятих для опублікування текстів.

Редакція газети не уточнює дату виходу наступного номера газети. Претензії до публікації приймаються протягом місяця.
При передруках посилання на газету «Дніпропетровський університет» обов’язкове.

Газета набрана і зверстана в редакції газети «Дніпропетровський університет». Адреса редакції: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, кім. 204. Тел. 374-98-21. 
Газета розміщена на сайті ДНУ ім. О. Гончара за адресою: www.dnu.dp.ua

Зам. 921. Тираж 1300. ДП № 1631-366ПР від 7 грудня 2009 року. Газета віддрукована в друкарні ТОВ «Система Центр», м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 23. Індекс 40448.

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

У  ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ  ЧАС
ОРГАНІЗУВАЛА  РАДА  ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ  УНІВЕРСИТЕТУ  

ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦІОНАЛЬНИХ 

КУЛЬТУР 
Рада іноземних студентів університе-

ту організувала фестиваль національних 
культур «Подай руку дружби!».
У фестивалі взяли участь іноземні студенти 

всіх факультетів та представники національ-
них спільнот Азербайджану й Киргизстану.
Студенти розповідали про свої країни, спі-

вали естрадні китайські та киргизькі пісні, тан-
цювали азербайджанську лезгинку та турк-
менський кюшт-депді, студентка з Китаю ви-
конала національну мелодію на народному 
музичному інструменті. 
Кожен виступ супроводжувався яскравими 

позитивними емоціями, бурхливими красиви-
ми оваціями. У залі майоріли прапори різних 
країн. 

Г. ОНИЩЕНКО,
начальник відділу підготовки фахівців 
для зарубіжних країн та академічних 

обмінів.

КУБОК  РЕКТОРА  З  ВОЛЕЙБОЛУ

СПОРТИВНЕ  ШОУ
Зустрілися на спортивному полі дві силь-

ні збірні команди університету, і  ветерани 
обіграли студенток із рахунком 2:1.
Фізико-технічний факультет і факультет фі-

зики, електроніки та комп’ютерних систем, які 
вийшли в фінал, зіграли з таким самим рахун-
ком. Так  закінчився ще один спортивний сезон 
в університеті. 
Але результат змагання нікого не засмутив. 

Навіть збірну студенток. Цього року дівчата 
здобули багато перемог, стали найкращою 
збірною командою з волейболу в регіоні. А гра 
з викладачами більше була схожою на спор-
тивне шоу, ніж на завзяте змагання. У всіх був 
гарний настрій, усі веселилися. Це було справ-
жнє спортивне свято! 

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

Тёмной ночью звёзды 
светят ясно.

Посмотрите: как она 
прекрасна!

Красота её подобна свету,
Чем она, прекрасней в мире 

нету!

Но пытаться за любовь 
бороться –

Значит сердцем больно 
напороться.

Невозможно лишь о ней 
не думать,

Очень сложно жить 
не передумать!

Как же так, чудесное созданье,
Между нами лишь 

непониманье,
Почему, скажите мне 

на милость,
Сердце в вас беспомощно 

влюбилось?

Дайте мне попытку, умоляю,
Жизни я без вас 

не представляю,
Я для вас готов 

на что хотите,
Только ради Бога не молчите!

ТВОРЧІСТЬ  НАШИХ  ЧИТАЧІВ

Сміється літо, а поміж зорі 
Іде кохання крок за крок…

ЧУДЕСНОЕ  СОЗДАНЬЕ

Где небо и море сошлись 
в поцелуе,

Где волны ласкают 
песочные пляжи,

Где чайка в неистовом 
крике тоскует,

С тобой повстречались мы 
летом однажды.

Я был кораблём, 
потерпевшим крушенье,

Был путником, 
жаждущим капли в пустыне,

Твой свет, как маяк, 
нёс тепло, утешенье,

Ты стала моим вдохновеньем 
отныне.

Позволь, я возьму тебя 
нежно за руку,

И рядом пойдём, а куда – 
сам не знаю,

Прекрасному, милому, 
доброму другу –

Тебе эти строки 
любви посвящаю.

Д. ЖУРБА,  
випускник факультету 

прикладної математики.

МИЛОМУ  ДРУГУ

НЕПРАВИЛЬНО
В області знань
В останній раз
В останній час
В силу різних обставин
В ці дні
В цьому році
Звільнилася вакансія
Ведучий спеціаліст
Їм везло постійно
Навчитися вести себе
Вести себе ввічливо
Взаємовідношення між колега-
ми поліпшилися
Досягти взаємопорозуміння
Вибачте мене, я вибачаюсь

ПРАВИЛЬНО
У царині знань
Востаннє
Останнім часом
Через різні обставини 
Цими днями
Цього року
Звільнилося місце
Провідний спеціаліст
Їм щастило повсякчас
Навчитися поводитися
Поводитися ввічливо
Взаємини між колегами поліп-
шилися
Досягти взаєморозуміння
Вибачте мені, прошу вибачення

НЕПРАВИЛЬНО
Вона гарно виглядає
Виглядали на рівні
Виголошення подяки
Виділятися серед студентів
Відповідно вимогам
Виключення із правила
Виконавська і законодавська 
влада
Без будь-яких виключень
Виключні здібності
Розв’язання цієї проблеми вима-
гає багато часу
Проблема вимагає уваги
Винести подяку

ПРАВИЛЬНО
Вона має гарний вигляд
Були на рівні
Оголошення подяки
Вирізнятися з-поміж студентів
Відповідно до вимог
Виняток із правила
Виконавча і законодавча 
влада
Без будь-яких винятків
Виняткові здібності
Розв’язання цієї проблем заби-
рає багато часу
Проблема потребує уваги
Скласти подяку

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

доцента кафедри міжна-
родної економіки і світових 
фінансів факультету міжна-
родної економіки – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата економіч-
них наук за спеціальністю 
08.00.02 – світове господар-
ство і міжнародні економічні 
відносини, досвід науково-
педагогічної роботи та орга-
нізаторської діяльності у ви-
щих навчальних закладах ІІІ-
ІV рівнів акредитації не мен-
ше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри україн-

ської літератури факультету 
української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філологіч-
них наук за спеціальністю 
10.01.01 – українська літе-
ратура, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у вищих 
навчальних закладах ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
старшого викладача ка-

федри  диференціальних 
рівнянь механіко-математич-
ного факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої матема-

тичної освіти за освітньо-
кваліфікаційним рівнем ма-
гістра, стаж науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1-го року з досвідом прове-
дення практичних занять з 
курсу диференціальних рів-
нянь, математичної фізики, 
методів оптимізації та варіа-
ційного числення, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),
доцента кафедри україн-

ської літератури факультету 
української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філологіч-
них наук за спеціальністю 
10.01.01 – українська літера-
тура, досвід науково-педа-
гогічної роботи у вищих на-
вчальних закладах ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 5 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
доцента кафедри україн-

ської літератури факультету 
української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філологіч-
них наук за спеціальністю 
10.01.01 – українська літера-

тура, досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ вищого 
рівня акредитації не менше 5 
років, наявність наукових пу-
блікацій за профілем кафед-
ри, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри радіо-

електроніки  факультету 
ФЕКС – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність відповідної ви-
щої освіти, наукового ступе-
ня кандидата фізико-матема-
тичних наук зі спеціальності 
фізика твердого тіла, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІV рівня акредитації 
не менше 1 року, друковані 
праці у фахових виданнях за 
напрямом наукової роботи 
кафедри радіоелектроніки, 
вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача ка-

федри фінансів – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої економіч-
ної освіти за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, 
стаж науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ ІV рівня акре-
дитації не менше 5 років з 
досвідом викладання еконо-
мічних дисциплін, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),
старшого викладача ка-

федри філософії факультету 

суспільних наук і міжнарод-
них відносин – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філософ-
ських наук (спеціальність 
«Історія філософії»), досвід 
науково-педагогічної роботи 
у вищому навчальному за-
кладі 3 та 4 рівнів акредита-
ції не менше 1 року, вільне 
володіння державною мовою 
України),
директора НДІ енергетики 

– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(вища технічна освіта, на-
уковий ступінь кандидата 
технічних  наук , наявність 
наукових праць у галузі ви-
користання енергії альтер-
нативних джерел, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),
доцента кафедри електрон-

них засобів телекомуніка-
цій – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність повної вищої 
освіти за фахом «Технології 
та засоби телекомунікацій», 
наукового ступеня кандида-
та технічних наук, стаж  ви-
кладацької діяльності у ви-
щих навчальних закладах ІV 
рівня акредитації не менше 
ніж 1 рік з дисциплін, пов’яза-
них із проектуванням систем 
зв’язку, наявність фахових 

публікацій, вільне володіння 
державною мовою України),
асистента кафедри мате-

матичного аналізу і теорії 
функцій – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність вищої матема-
тичної освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра 
та закінчена аспірантура за 
спеціальністю «Математич-
ний аналіз», вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації).
На конкурс приймаються 

документи: заява, особовий 
листок з обліку кадрів, фото 
3х4, автобіографія, копія до-
кументів про вищу освіту (з 
пред’явленням оригіналу до-
кумента), копія диплома кан-
дидата (доктора) наук, якщо 
є вимогою (з пред’явленням 
оригіналу документа), копія 
атестата старшого наукового 
співробітника, доцента (про-
фесора), якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу до-
кумента), список наукових 
робіт та винаходів (завірених 
за останнім місцем роботи). 

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

ПОРАДИ  МОЛОДІЙ  
ГОСПОДИНІ

ЯК ПОДОЛАТИ 
ІРЖУ?

На металевих виробах, 
якими довго не користу-
ються, може з’явитися ір-
жа. Як її позбутися?
l Ножі, виделки та ложки 

від іржі звільнить цибулина, 
якою треба протерти столо-
ве начиння.
l Заіржавілі залізні лис-

ти для випікання добре від-
чистить сира картоплина, 
змішана з дрібним річковим 
піском.
l Голки, спиці чи шпильки 

від коричневих цяток звіль-
нить мило, в яке їх треба 
встромити.
l Нікельовані предмети від 

іржі врятує жир, яким слід 
змастити забруднені місця. 
Через кілька днів предмети 
протерти ганчіркою, змоче-
ною в нашатирному спирті.
l Ключі й залізні замки, 

вкриті іржею, треба потрима-
ти цілу ніч у гасі, потім про-
терти піском.
l Пляму від іржі можна ви-

далити і з тканини – достат-
ньо покласти на забруднене 
місце шматочок лимона, за-
горнутий у марлю, і притис-
нути його теплою праскою.

ПОЯСНЮЮТЬ  ФІЛОЛОГИ

загублену залікову книжку №084568, вида-
ну Дніпропетровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара  на ім’я Маличенка 
Максима Олександровича.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНОЮ

(Із кн. Н. С. Голікової, І. С. Попової «Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі. Навчально-методичний посібник». – Дн-ськ, видавництво ДНУ. 2009).
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