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У далекі 1960-і роки фізи-
ко-технічний факультет вихо-
вав цілу плеяду видатних 
особистостей – академіків, 
конструкторів, керівників ви-
робництва, державних ді-
ячів. За показниками успіш-
ності і якості знань фізтех 
тоді займав передові позиції 
в університеті. Фізтех при-
ваблював молодь своєю «се-
кретністю» і професійною 
перспективою, особливою 
атмосферою. Випускники 
згадують, що на факультеті 
високо шанували не тільки за 
високі оцінки, а й за людську 
порядність, на факультеті за-
вжди панувала повага між ви-
кладачами і студентами, тут 
студенти вчилися вмінню ке-
рувати, відповідати за дору-
чену справу, любити працю і 
працювати в колективі, дру-
жити. Студенти вміли все: 
добре вчитися, працювати на 
будовах Сибіру, підкорювати 
цілину, співати і танцювати, 
жартувати і вигравати спор-
тивні змагання. 

– А чим фізтех приваблює 
молодь сьогодні? – запитує-
мо ректора ДНУ ім. О. Гонча-
ра, проф. М. В. Полякова.
Розповідає Микола Вікто-

рович:
– Фізтех на вимогу ринку 

праці перетворився на потуж-
ний політехнічний факультет. 
Ракетно-технічна спрямова-
ність доповнена напрямами, 
яких потребує сьогоднішня 
промисловість. Так, фахівці 
за напрямом підготовки «Ме-
талорізальні верстати і сис-
теми» потрібні на будь-якому 
машинобудівному підприєм-
стві, у тому числі й ракетно-
космічному. Фахівці з при-
кладного матеріалознавства 
потрібні і на металургійному, 
і на хімічному виробництві; 
знання апаратури радіо- і те-
лебачення необхідне як для 
космічних, так і для наземних 
телекомунікацій. Спеціаль-
ність «Прилади та системи 
неруйнівного контролю» вво-
дилася для контролю ракет-
но-космічної техніки, а зараз 
вона – й для контролю виро-
бів металургії, енергетики, 
транспорту тощо.
Загалом факультет пропо-

нує десять різних напрямів 
освіти.  
У нинішніх  студентів є 

унікальні можливості міжна-
родного обміну, яких не було 
в попередніх поколінь. Вони 
беруть участь у міжнародних 
конференціях, стажуються у 
провідних університетах світу.

– І все-таки ракетно-тех-

нічний напрямок навчання на 
фізико-технічному факуль-
теті залишається пріоритет-
ним?

– Безумовно. Незабаром 
Україна матиме свій студент-
ський наносупутник. Над цим 
проектом фізтех ДНУ ім. О. 
Гончара працює спільно з 
Національним технічним уні-
верситетом України «КПІ», 
Національним аерокосміч-
ним університетом «ХАІ» і 
Харківським національним 
університетом радіоелектро-
ніки. Тож у наступних поко-
лінь наших студентів буде су-
часний лабораторний прак-
тикум з управління власним 
космічним апаратом і оброб-
ки супутникової інформації.
Розмову продовжуємо з 

деканом фізико-технічного 
факультету, проф. О. М. Пе-
тренком.

– Олександре Миколайо-
вичу, із потужним фізико-
технічним факультетом ДНУ 
імені Олеся Гончара охоче 
спів працюють іноземці. 
Говорить О. М. Петренко:
– За останні двадцять ро-

ків фізтех налагодив зв’язки 
з провідними університетами 
США, Бразилії, Китаю, Італії, 
Туреччини, Казахстану. Ми 
цікаві закордонним партне-

рам передусім тим, що має-
мо великий досвід підготовки 
фахівців для ракетно-косміч-
ної галузі й серйозні наукові 
школи. 
За програмами бакалав-

ра й магістра три роки у нас 
навчаються випускники ба-
калаврату Євразійського на-
ціонального  університету 
імені Л. Гумільова (м. Аста-
на). Вони повертаються на 
батьківщину висококваліфі-
кованими фахівцями. Деякі 
з них уже працюють за спеці-
альністю викладачами в Єв-
разійському національному 
університеті.
Протягом семестру у нас 

стажувалися десять бра-
зильських магістрів. Вдома 
їх чекає цікава робота: укра-
їнсько-бразильське  підпри-
ємство будує в Бразилії кос-
модром.
Спільно з одинадцятьма 

університетами Бельгії, Ні-
меччини, Росії, України, Ні-
дерландів та Казахстану фіз-
тех ДНУ імені Олеся Гончара 
брав участь у міжнародному 
проекті ТЕМПУС «Реформу-
вання освітніх програм у га-
лузі космічних технологій». 
Реалізація проекту є яскра-
вим прикладом інтеграції 
вищої школи в загальноєв-

ропейський освітній простір 
і сприяє науковому й акаде-
мічному обміну студентами 
та викладачами.

– Що Ви можете сказати 
про нинішніх студентів-фіз-
техівців?

– На жаль, першокурсники 
мають слабку шкільну підго-
товку. На мою думку, серед-
ня школа не виконує свого 
завдання – надавати фунда-
ментальні знання з матема-
тики, фізики, природознав-
ства… Тому на 1-2 курсах 
відбувається досить важкий 
етап адаптації до вимог уні-
верситету. І не всі студенти 
цю адаптацію витримують. 
15-20 відсотків змушені за-
лишити фізтех. Але той, хто 
долає бар’єр, стає хорошим 
студентом і фахівцем.
Леонід Данилович Кучма 

говорить, що нині молодь 
краща, ніж у минулому. Так, 
нинішній студент добре обі-
знаний з інформаційними 
технологіями, має широкий 

доступ до сучасної науко-
во-технічної та навчальної 
літератури, має можливості 
прямого спілкування з ровес-
никами, які здобувають осві-
ту у провідних університету 
світу.
Багато  юнаків і дівчат бе-

руть участь у науково-до-
слідній роботі, щорічній Між-
народній молодіжній конфе-
ренції «Людина і космос».
На факультеті активно діє 

студентське самоврядуван-
ня. Його представники вхо-
дять до складу Вченої ради. 
Студенти самостійно про-
водять Дні першокурсника, 
Дні фізтеху, інші заходи. Ви-
пускають газету «ФізтехіЯ», 
кожен номер якої присвяче-
ний важливим подіям. У кін-
ці навчального року – спец-
випуск для абітурієнтів. Тут 
максимум інформації про 
життя факультету, виклада-
чі і студенти висловлюють 
свою думку про організацію 
навчального процесу.

Це один із найсильніших випусків університету. Дипломи 
отримали 324 особи. Вони стали справжніми фахівцями. Усе, 
чим займалися своє життя,  робили вперше в історії ракет-
но-космічної галузі: виготовляли могутню зброю, розробляли 
апарати для дослідження космосу, нові технологічні процеси. 
Для улюбленої справи не жаліли здоров’я, ризикували жит-
тям.
Випуск фізтеху-60 знають не тільки у Дніпропетровську, 

Україні, а й за кордоном, Знають ще й тому, що до нього 
належить Президент України 1994-2005 року Л. Д. Кучма, 
всесвітньовідомий фахівець у галузі ракетно-космічної на-
уки і техніки, організатор ракетно-космічної промисловості 

(директор «Південмашу»). Як Президент України він відіграв 
виняткову роль у збереженні й розвитку ракетно-космічного 
потенціалу України.
Цей курс на все життя зберіг студентську дружбу і любов 

до своєї alma mater. Спочатку з’їжджалися до університету з 
приводу круглих дат випуску, а потім – і некруглих, останнім 
часом – щороку. Кожна зустріч – це приємна  зустріч з мо-
лодістю, це позитивні емоції, душевне піднесення. Кожна зу-
стріч – це подія для навчального закладу, яка додає натхнен-
ня: приємно приймати слова подяки за те, що університет дав 
путівку в життя, за те, що він пам’ятає своїх випускників, радіє 
за їх успіхи. 

Професор і почесний доктор ДНУ ім. О. Гончара Л. Д. 
Кучма приїздить до своєї аlma мater не з порожніми рука-
ми – для найкращих студентів фізико-технічного факуль-
тету щороку привозить стипендії Президентського фонду 
«Україна», який він очолює, а цього року Леонід Данилович 
підготував і вручить в урочистій обстановці подарунки для 
своєї «рідної» кафедри двигунобудування – їй виповнилося 
60 років.
З особливим хвилюванням чекаємо вихованців фізтеху. 

Вслухатимемося до кожного слова Ваших спогадів, дорогі ви-
пускники-60, аби брати з Вас приклад, як треба вчитися, жити 
і працювати.

Шановні педагоги !
Щиро вітаю вас із початком навчального 

року!
Разом із своїми вихованцями ви розпочи-

наєте шлях до нових звершень і здобутків.
Важливий життєвий досвід, знання і про-

фесійні навички, якими ви ділитеся зі своїми 

студентами, висока духовна атмосфера на-
вчального процесу сприяють вихованню ви-
сокоосвічених, ініціативних молодих людей, 
які розбудовують Дніпропетровщину та Укра-
їну.
За підтримки нашого Президента Віктора 

Федоровича Януковича у Дніпропетровській 

області вже два роки поспіль реалізується 
проект «Новій Дніпропетровщині – вищий 
стандарт освіти». Його мета – розвиток сис-
теми освіти, її адаптація до сучасного ринку 
праці, підвищення престижу професії педа-
гога.

Шановні освітяни !
Дякую вам за наполегливу і самовіддану 

працю. Бажаю міцного здоров’я, оптимізму та 
наснаги у вашій благородній просвітянській 
справі!

З повагою голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

Дорогі студенти!
Щиро вітаю вас із початком нового навчаль-

ного року!
Це важливий і відповідальний етап у вашому 

житті, який відкриває великі можливості й пер-
спективи.
Ви – студенти одного з найпрестижніших ви-

шів Дніпропетровщини та України. Ваші енергія 
і завзяття, оптимізм і наполегливість знаходять 
втілення в науці та на виробництві, у спорті та 
мистецтві. Плідно навчайтесь, будьте ініціатив-
ними, розкривайте свій потенціал. Вам будува-
ти майбутнє рідного регіону і держави.
За підтримки нашого Президента Вікто-

ра Федоровича Януковича в рамках проекту 
«Новій Дніпропетровщині – новий стандарт 
освіти» в області створюється система «шко-
ла – виш – перше робоче місце», метою якої 
є адаптація освіти до сучасного ринку праці. 
Завдяки цьому підвищується ваша конкурен-
тоспроможність як фахівців. Для цього вже 
два роки поспіль проводяться «Ярмарки ва-
кансій». Відбувається ефективна співпраця 
вищих навчальних закладів області з робо-
тодавцями, відкриваються філії профільних 

кафедр вишів на підприємствах регіону.
Влада системно підтримує розвиток молодих 

учених. В основі цього лежить трикутник знань: 
«освіта – дослідження – інновації». Щорічно 
проводиться обласний конкурс «Молоді вчені 
– Дніпропетровщині» для підтримки проектів ін-
новаційних розробок, що спрямовані на розв’я-
зання конкретних науково-технічних питань і 
розвиток економіки. За три роки фінансування 
конкурсу збільшено в шість разів і складає 900 
тисяч гривень, за рахунок яких молодим ученим 
буде видано 20 грантів.
Кращі студенти отримують обласні стипендії.
Перед початком нового навчального року 

для вас відкрито Дніпропетровський обласний 
молодіжний центр з метою сприяння вашому 
працевлаштуванню, обміну інформацією та до-
свідом.
Дорогі студенти!
Бажаю вам цікавого й плідного навчального 

року і високих досягнень задля розвитку Дні-
пропетровської області та процвітання всієї 
України!

З повагою голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ, ДРУЗІ!

Посвята першокурсників у студенти.
Цього року на перший курс зараховано 3083 особи. 

Ô†˙ ¨˚˛›Ò¯Õ˝†×˝¨É  ÔÀ˚Ó¸ÜÒ¯Ò  ˙ À´˘˜¨  Ñ Ó×ÀÑ ˝¨É

Про фізтех нинішній і випускників 1960-го можна розпові-
дати багато. Змінюються покоління студентів, з’являються на 
факультеті нові лідери, таланти, традиції. Фізтех завжди на-
магається бути першим у всіх добрих справах, у формуванні 
особистості свого вихованця. Але випуск 1960-го був одним із 
перших в історії фізтеху і був одним із найсильніших, і тепер 
він завжди буде зразком для наступних поколінь.

Т. ТОМІНА.
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МОРОЗОВ 
Віктор Павлович

Професор кафедри 
оптоелектроніки

БОЙЦУН 
Лілія Георгіївна
Доцент кафедри 

математичного аналізу

СКУРАТОВСЬКА 
Людмила Іванівна
Професор кафедри 

зарубіжної літератури

БУЛАХОВ 
Валентин Леонтійович
Професор кафедри 
зоології і екології

ДАВІДСОН 
Веніамін Євгенович

Старший науковий співробіт-
ник науково-дослідної лабо-
раторії струминних течій газу

КОВТУН 
Віталій Никифорович

Доцент кафедри 
фізичної хімії

ЯКУНІН
Олександр Якович
Доцент кафедри 
радіоелектроніки

ЦИГАНОК 
Людмила Павлівна

Професор кафедри хімії та 
хімічних технологій висо-
комолекулярних сполук

ВАРЕХ 
Нонна Василівна
Доцент кафедри 
математичного 
моделювання

БУЛАНИЙ
Михайло Филимонович
Професор кафедри 
радіоелектроніки

ВЕЛИКІН 
Валерій Лазарович
Доцент кафедри 
теорії функцій

ЗАВЕРТАЛЮК 
Нінель Іванівна

Професор кафедри 
української літератури

Цим викладачам звання заслужених університет присвоїв у 1998-2001 роках.  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 викладачів.

Третій рік наш університет по-
руч із десятьма університетами 
України, Росії, Білорусі, Німеччи-
ни, Польщі й Австрії працює над 
міжнародним проектом програми 
ТЕМПУС-4 «Мережева взаємодія 
університетів-партнерів у реалі-
зації багаторівневої системи під-
готовки та підвищення кваліфіка-
ції фахівців у галузі освітнього 
менеджменту».
За цей час ми зробили чимало. 

Зокрема, розробили одинадцять 
модульних елементів із різних на-
вчальних дисциплін (модулів) для 

всіх чотирьох рівнів підготовки: 
підвищення кваліфікації, перепід-
готовки, магістратури та аспіранту-
ри. Підготували Книгу навчальних 
модулів із програми освітнього ме-
неджменту – у ній розроблені дис-
танційні та двомовні курси (англій-
ською й німецькою мовами).
Протягом виконання проекту в 

університетах Росії, Білорусі, Німеч-
чини, Польщі та Австрії відбулося 
кілька міжнародних науково-прак-
тичних та науково-методичних кон-
ференцій і семінарів. На базі нашого 
університету навесні відбулася Між-

народна конференція «Проблеми 
й перспективи освітнього менедж-
менту у сучасних умовах міжнарод-
ної інтеграції». На конференції пре-
зентовано підручник «Менеджмент 
та організаційний розвиток ВНЗ» (на 
прикладах України, Росії та Білору-
сі). Цей підручник написали автори з 
Вітебського державного університе-
ту ім. П. Машерова, Новгородського 
державного університету ім. Я. Му-
дрого і ДНУ ім. О. Гончара.
Через три місяці закінчуємо 

роботу за міжнародним проектом, 
який фінансувала Єврокомісія. А 

далі виконуватимемо свої функції з 
підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації фахівців у галузі 
освітнього менеджменту на вищому 
рівні, з новими можливостями.
Експериментальним майданчи-

ком для впровадження напрацю-
вань за проектом є спеціальності 
для магістрів «Педагогіка вищої 
школи» та «Управління навчальним 
закладом». Забезпечуватимемо ви-
соку якість освіти, тому що знаємо 
міжнародну концепцію багаторівне-
вої системи підготовки та підвищен-
ня кваліфікації в цій галузі, знаємо 

МІЖНАРОДНИЙ  ПРОЕКТ  ЗА  ПРОГРАМОЮ  ТЕМПУС-4:

˝˛´†  Ì˛˘¸¨´˛Ñ Ò†  —˛˙ ´¨Ò˚Ó
кращі у світі навчальні модулі та ре-
сурси мережі. У компетентнісному 
центрі в режимі реального часу про-
водитимемо з університетами-парт-
нерами для своїх слухачів мережеві 
конференції, диспути, лекційні та 
семінарські заняття (такі компе-
тентнісні центри за сприяння Євро-
комісії створені і в наших партнерів 
по проекту). Плануємо, що на без-
коштовній основі згідно з договора-
ми обмінюватимемося  слухачами і 
викладачами з Новгородським дер-
жавним університетом імені Ярос-
лава Мудрого (Росія) та Фондовим 
університетом м. Гільдесхайм (Ні-
меччина).

В. КЛЮЄВ, 
координатор проекту, директор 
Центру післядипломної освіти.

Наукова бібліотека за-
прошує  всіх  ознайоми -
тися з багатогалузевими 
книжковими та періодич-
ними фондами (понад два 
мільйони томів), отрима-
ти інформацію з найрізно-
манітніших питань.
Довідково-бібліографіч -

ний відділ виконує читацькі 
запити у традиційному  (па-
перовому) вигляді і в елек-
тронній формі. Електронний 
каталог містить інформацію 
про книжкові надходження 

з 2000 року. На запити, що
надходять на електронну по-
шту (librarydnu@gmail.com),
відповідаємо оперативно.
Студентам і молодим на-

уковцям пропонуємо дифе-
ренц ійоване  обслу гову -
вання з урахуванням тема-
тики та наукового статусу.
У відділі іноземної літе-

ратури ви знайдете книги 
та журнали з різних галузей 
знань дев’ятнадцятьма мо-
вами.
У відділі рідкісних видань 

зберігаються стародруки, 
книги ХVІІІ-ХІХ століть, кни-
ги з історії Катеринослав-
щини, козацтва, альбоми з 
історії вітчизняного та сві-
тового мистецтва, рідкісні 
видання сучасного друкар-
ського мистецтва латин-
ською, німецькою, фран-
цузькою та польською мо-
вами.
У відділі художньої літе-

ратури ви можете взяти по-
читати твори класичної та 
сучасної літератури вітчиз-

няних і зарубіжних авторів.
В Інформаційному центрі 

Європейського Союзу, який 
діє у бібліотеці, проводять-
ся заходи, спрямовані на 
ознайомлення відвідувачів 
з сучасними виданнями з іс-
торії та розвитку Євросоюзу 
і міжнародних відносин з ін-
шими країнами.
При  бібл іотеці працю -

ють клуби за інтересами, 
де відбуваються зустрічі з 
письменниками, науковця-
ми, художниками, співаками 

(«Штрих», «Літературна ві-
тальня», клуб шанувальни-
ків художньої літератури).
Для відвідувачів бібліо-

тека організовує тематичні 
огляди, виставки малюнків, 
картин, вишивок, проводить 
заняття з пошуку літерату-
ри у традиційних та елек-
тронних каталогах.
Є в нас сайт (library.dnu.

dp.ua), на якому представ-
лені рубрики: «Нові надхо-
дження», «Автореферати», 
«Фотогалерея», «Періодичні 

видання», «Дарунки» та ін.
Приходьте до нас – ми 

допоможемо Вам отримати 
професійні знання,  підви-
щити фаховий рівень, зміс-
товно провести час.
Ми підтримуємо читаць-

ку активність і завжди раді 
Вашим цікавим пропозиці-
ям щодо бібліотечної діяль-
ності. 

Л. ЛУЧКА,
заступник директора 
наукової бібліотеки.

ЗАПРОШУЄ  НАУКОВА  БІБЛІОТЕКА:

ДОПОМОЖЕМО  ОТРИМАТИ  ЗНАННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  
            КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:
доцента кафедри порівняльної філоло-

гії східних та англомовних країн факуль-
тету української й іноземної філології та 
мистецтвознавства – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 
– порівняльне літературознавство, досвід 
науково-педагогічної роботи у вищих на-
вчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
доцента кафедри експериментальної 

фізики факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність наукового ступеня кандида-
та технічних наук зі спеціальності «Радіо-
технічні пристрої за засоби телекомуніка-
ції», досвід науково-педагогічної роботи 
у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 5 років, вільне воло-

діння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються 
протягом 1 тижня з дня опублікування 
оголошення в засобах масової інформа-
ції);
доцента кафедри економічної кіберне-

тики економічного факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня кандида-
та фізико-математичних наук, вчене зван-
ня доцента, досвід науково-педагогічної 
роботи у вищих навчальних закладах не 
менше 5 років, вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс приймаються 
протягом 2 тижнів з дня опублікування 
оголошення в засобах масової інформа-
ції),
старшого наукового співробітника НДЛ 

динамічної металофізики кафедри мета-
лофізики факультету фізики, електрофізи-
ки та комп’ютерних систем (д/б теми 7-247-

11) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю «фізика», 

науковий  ступінь кандидата фізико-мате-
матичних наук із спеціальності «фізика 
твердого тіла», наявність наукових праць 
у галузі фізики металів, вільне володіння 
державною мовою України),
завідувача кафедри автоматизованих 

систем обробки інформації – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня доктора 
технічних наук у галузі інформаційних тех-
нологій і телекомунікацій, математичного 
та комп’ютерного моделювання процесів 
та систем, вченого звання професора, до-
свід науково-педагогічної роботи у ВНЗ IV 
рівня акредитації не менше 5 років, вільне 
володіння державною мовою України),
доцента кафедри української мови – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня канди-

дата філологічних наук зі спеціальності 
«Українська мова», досвід науково-педа-

На табло подається й ін-
ша потрібна інформація, на-
приклад: електронна адреса 
університету, адреса і графік 
роботи приймальної комі-

сії, повідомлення для членів 
Ученої ради та учасників на-
укових конференцій тощо. 
Зручно, красиво, сучасно!

Т. ТОМІНА.  

З допов іддю виступив 
ректор, проф. М. В. Поля-
ков. Особливістю доповіді 
цього разу була націленість 
на підготовку до наступної 

акредитації та ювілею уні-
верситету. 
Із доповіддю кожен може 

ознайомитися на сайті ДНУ 
імені Олеся Гончара.

СЕРПНЕВА  ПЕДАГОГІЧНА  НАРАДА

ПРО  ПІДСУМКИ  І  ЗАВДАННЯ

«ВАС  ВІТАЄ  ДНУ  ім. О. ГОНЧАРА!»
Уже, мабуть, із півроку ми щодня читаємо ці слова на 

світлодіодному табло в вестибюлі 1-го корпусу. Така при-
вітність навчального закладу додає кожному з нас приєм-
ного настрою.

Відбулася нарада науково-педагогічних працівників та 
керівників структурних підрозділів університету, присвя-
чена підсумкам 2011/2012 навчального року і завданням на 
новий нав чальний рік.

mailto:(librarydnu@gmail.com)
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На виставці науково-тех-
нічних досягнень у парку 
імені Шевченка м. Дніпро-
петровська взяли участь 
передові науковці і підпри-
ємці області. Результати 
своєї роботи представили 
також співробітники науко-
во-дослідного інституту 
енергетики ДНУ ім. О. Гон-
чара. Експонати і плакати 
з інформацією викликали 
у відвідувачів великий інте-
рес, тому що ці наукові роз-
робки можна використати у 
повсякденному житті.
Сонячний колектор (або 

геліоколектор) призначений 
завдяки використанню со-
нячного випромінювання 
для підігрівання води, обі-

У  ДЕНЬ  ЄВРОПИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

ВИСТАВКА  ЯК  ЗАСІБ  НАБЛИЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙ  ДО  СПОЖИВАЧА

Сонячні батареї

Сонячні колектори (або геліоколектори)

Геліопрофіль (варіант 
енергоактивного огородження)

Вітроагрегат

грівання чи, навпаки, охоло-
джування й кондиціонування 
повітря житлових будинків, 
пансіонатів, парників тощо. 
Сьогодні багато фірм пропо-
нують сонячні колектори, од-
нак їх вартість досить висо-
ка. Експериментальний зра-
зок пластикового колектора, 
який пропонує науково-до-
слідний інститут енергетики, 
у півтора раза дешевший за 
існуючі аналоги, у той же час 
є ефективним і зручним в об-
слуговуванні. 
Привернув увагу відвіду-

вачів і наш макет енерго-
активного огородження. Це 
будівельна конструкція інно-
ваційного типу для покриття 
стін чи дахів споруд. Енерго-
активне огородження сприй-
має енергію сонця (або на-
вколишнього середовища), 
перетворює, перерозподіляє 

– і таким чином захищає при-
міщення від холоду й іншої 
негоди. Впровадження такої 
розробки дозволить скоро-
тити обсяги використання 
газу для потреб житлово-ко-
мунального господарства у 
два-три рази.
Завдяки  перетворенню 

енергії сонячного випроміню-
вання можна отримувати не 
тільки теплову, а й електрич-
ну енергію. Пристрій для цьо-
го побачили відвідувачі ви-
ставки – це сонячна батарея. 
Присутнім сподобалося, що 
співробітники НДІ енергетики 
можуть допомогти розібрати-
ся із сонячними батареями 
різних виробників, можуть 
дати корисні поради.
Вітроагрегат, зображений 

на плакаті, призначений для 
роботи в умовах Дніпропе-
тровщини, де швидкість вітру 

від трьох до шести метрів за 
секунду. Для споживачів він 
цікавий тим, що є технологіч-
но вдалим, легким в обслуго-
вуванні і дешевший від існу-
ючих аналогів. 
НДІ енергетики ДНУ ім. О. 

Гончара – один із перших на-
укових підрозділів на Дніпро-
петровщині, що ґрунтовно 
почав займатися питаннями 
використання енергії аль-

тернативних джерел. Але на-
ші розробки поки що тільки 
«йдуть» до свого спожива-
ча, тому що впровадження 
інновацій, пов’язаних із ви-
користанням енергії альтер-
нативних джерел стикається 
не тільки з технічними про-
блемами, а й із соціальними 
та економічними. Сподіває-
мося, що участь у виставках 
сприятиме залученню інвес-

торів, які допоможуть орга-
нізувати виробництво і впро-
вадження розробок, тому 
завжди беремо участь у всіх 
заходах, темою яких є тех-
нології енергозбереження та 
використання енергії альтер-
нативних джерел.

Л. НАКАШИДЗЕ, 
в. о. директора 

науково-дослідного 
інституту енергетики.

Тренувальні, спортивно-масові та фіз-
культурно-оздоровчі заходи традицій-
но стали вагомою складовою загально-
університетського навчально-виховного 
процесу, спрямованого на підготовку фа-
хівців високого рівня.
У цьому різноманітному спектрі  фізично-

го вдосконалення кожний може знайти і об-
рати справу до душі. В університеті напру-
жено йдуть тренування збірних команд із 27 
видів спорту. Найпопулярніші – спортивні 
ігри, боротьба, спортивне орієнтування, фех-
тування, черліденг, армспорт тощо. До речі, 
за результатами Універсіади та чемпіонатів 
Дніпропетровської області команди універ-
ситету посіли вісім перших і десять призових 
місць. Минулого року університетська коман-
да з черліденгу, яку тренують доцент Н. В.  
Бачинська (майстер спорту України зі спор-
тивної гімнастики) і старший викладач Ю. В. 

Шляхов (майстер спорту міжнародного класу 
зі стрибків у воду), виборола перше місце на 
відкритому Чемпіонаті України у двох номіна-
ціях. Блискуче виступають на змаганнях між-
народного рівня члени збірної зі спортивного 
орієнтування (тренер В. В. Заєрко). Так, Т. Тка-
чук стала чемпіонкою, а М. Биченков – призе-
ром Чемпіонату Європи. Виконали норматив 
майстра спорту України А. Калиновська та Р. 
Юхименко.
Чемпіонами та призерами чемпіонатів 

України минулого року стали С. Завальнюк 
(пауерліфтинг), А. Горяча (альпінізм), Д. Бо-
рисенко (академічне веслування), М. Ци-
рульник (шахи), А. Калиновська та Р. Бовкун 
(спортивне орієнтування).
Не нудьгують і студенти, які, на жаль, ма-

ють певні вади здоров’я. Для звільнених від 
практичних занять в основній групі заняття з 
лікувальної фізкультури проводить В. В. Пічу-

рин – кандидат медичних наук, знаний фахі-
вець із фізичної реабілітації.
На такому тлі найбільший наголос у діяль-

ності спортклубу ДНУ ім. О. Гончара (керівник 
О. М. Палієнко) робиться на масових сучас-
них, емоційно привабливих формах фізично-
го виховання, дуже популярними серед яких 
в університеті останнім часом стали між-
факультетські змагання з дванадцяти видів 
спорту, змагання серед гуртожитків з шести 
видів, спортивно-театралізовані свята, кон-
курси і шоу «Міс Весна», «Козацькі розваги», 
«Танцююча гімнастика» тощо. У надзвичайно 
гострій боротьбі проходять щорічні змагання 
першокурсників із легкої атлетики, баскетбо-
лу, футболу, настільного тенісу.
Гордістю нашого навчального закладу є 50-

метровий плавальний басейн, де з початком 
опалювального сезону, крім планових занять, 
активно тренуються ватерполісти, відбува-

ються заняття аквафітнесу та аеробіки.
Напруженій спортивно-масовій роботі від-

повідає і ґрунтовна наукова база кафедри, де 
працюють п’ять кандидатів наук (доцентів), а 
шість викладачів займаються дисертаційни-
ми дослідженнями. Минулого року разом зі 
студентами ми провели Всеукраїнську науко-
во-практичну конференцію «Актуальні про-
блеми фізичного виховання студентів в умо-
вах кредитно-модульної системи навчання» 
та регіональний студентський методичний 
семінар «Студент, здоров’я, спорт». Напра-
цьовані ними рекомендації ми впроваджуємо 
у роботу кафедри.
Отже, запрошуємо до лав шанувальників 

фізичної культури і спорту всіх небайдужих 
до свого здоров’я!

В. САРИЧЕВ,
завідувач кафедри фізичного 

виховання та спорту.

КАФЕДРА  ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ  ТА  СПОРТУ:

Ô†˙¨×˝À  ˚Ó¸ÜÒÓ—À  �  ˜¸ß  ´Ñ†Õ!

Якщо Ви – студент денної 
форми навчання ДНУ ім. О. Гон-
чара , запрошуємо Вас пройти 
оздоровлення на базі санато-
рію-профілакторію без відриву 
від навчання. Ви зможете по-
кращити стан свого здоров’я й 
отримати смачне повноцінне 
триразове харчування (за необ-
хідності – дієтичне).
Санаторій-профілакторій роз-

ташований на другому поверсі 
гуртожитку №2, що на проспекті 

Гагаріна, 38.
Ми запропонуємо Вам:
• масаж оздоровчий, лікуваль-

ний та антицелюлітний;
• лікувальні ванни з морською 

сіллю, хвойними екстрактами та 
ефірними оліями;

• парафіно-озокеритні апліка-
ції;

• біорезонансну терапію в поєд-
нанні з магнітотерапією та інфра-
червоним випромінюванням;

• різноманітні фізіотерапевтич-

ні процедури.
Ви отримаєте:
• необхідну медикаментозну те-

рапію;
• вітамінотерапію.
Перебуваючи у нас на оздоров-

ленні, Ви відвідаєте театри та кі-
но.
При бажанні та необхідності Ви 

маєте можливість пройти повне 
лабораторне обстеження в ла-
бораторії, на базі кафедри лабо-
раторної діагностики, й отримати 

консультацію фахівців.
За одну зміну (21 та 24 кален-

дарні дні) санаторій-профілакто-
рій оздоровлює по 50 студентів. 
Про початок зміни дізнавайтеся 
з оголошень у навчальних корпу-
сах, гуртожитках та в профспіл-
ковому комітеті (кімната 120 1-го 
корпусу).
Для оформлення у профілакто-

рій необхідні:
• заява (перед початком зміни 

видає профспілковий комітет),

• квитанція про оплату (10% 
вартості путівки, для сиріт – без-
коштовно),

• санаторно-курортна карта (ви-
дає дільничний терапевт або про-
фільний фахівець у студентській 
поліклініці),

• копії паспорта та ідентифіка-
ційного коду.

Л. КОЛОМІЙЧЕНКО, 
головний лікар санаторію-

профілакторію.

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ:

ОЗДОРОВЛЕННЯ  Й  ХАРЧУВАННЯ

державною мовою України),
доцента кафедри геоботаніки, грунтознав-

ства та екології – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
біологічних наук за спеціальністю «Екологія», 
стаж науково-педагогічної роботи у вищому 
навчальному закладі III-IV рівнів акредитації 
не менше 3 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри економіки та управління 

національним господарством – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
економічних наук, стаж науково-педагогічної 
роботи у вищому навчальному закладі III-IV 
рівня акредитації не менше 1 року, вільне во-
лодіння державною мовою України),
старшого викладача кафедри обчислю-

вальної математики та математичної кіберне-
тики – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра за спеціальністю 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  
                КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:
гогічної роботи у вищих навчальних закладах 
III-IV рівнів акредитації не менше 5 років, віль-
не володіння державною мовою України),
доцента кафедри обчислювальної механі-

ки і міцності конструкцій – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук, наявність науко-
вих праць з механіки деформівного твердо-
го тіла, вільне володіння державною мовою 
України),
старшого викладача кафедри філософії – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність диплома кандидата наук за спе-

ціальністю 09.00.05 – історія філософії, до-
свід науково-педагогічної роботи у вищому 
навчальному закладі III-IV рівня акредитації 
не менше 2 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
викладача кафедри української літератури 

– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти за освітньо-квалі-

фікаційним рівнем магістра за спеціальністю 
«Українська мова і література», наукові публі-
кації у фахових виданнях, вільне володіння 
державною мовою України), 
доцента кафедри економіки та управління 

підприємством – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня кандитата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 
– Економіка та управління підприємствами, 
досвід науково-педагогічної роботи у вищих 
навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри англійської філології – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра зі спеціальності «Мова та літерату-
ра (англійська)», наявність наукового ступеня 
кандидата філологічних наук, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акреди-
тації не менше п’яти років, вільне володіння 

«Інтелектуальні системи прийняття рішень», 
закінчена  аспірантура  за спеціальністю 
01.05.01 – теоретичні основи інформатики 
та кібернетики, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ IV рівня акредитації не менше 
1 року, вільне володіння державною мовою 
України) 
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 1 тижня з дня опублікування оголо-
шення в засобах масової інформації).

На конкурс приймаються документи: заява, 
особовий листок з обліку кадрів, фото 3х4, 
автобіографія, копія документів про вищу 
освіту (з пред’явленням оригіналу докумен-
та), копія диплома кандидата (доктора) наук, 
якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія атестата старшого науково-
го співробітника, доцента (професора), якщо 
є вимогою (з пред’явленням оригіналу доку-
мента), список 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.
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

Народний артист України, дирек-
тор театру одного актора «Крик» 
Михайло Мельник у культуроло-
гічному клубі «В гостях у ректора 

ДНУ імені Олеся Гончара».
На ІХ міжфакультетському 

конкурсі «Міс Університет-2012».
ХІV Міжвузівська науково-практична конференція 
іноземних студентів «Бережи цей світ, Людино!»

Університетський бал з нагоди 
93-річчя закладу. Іменні 

стипендіати вправно кружляють 
у вальсі зі своїми деканами

 і проректорами.День першокурсника.

Палац культури студентів імені Юрія Гагаріна.

– Палац культури студентів ДНУ 
імені Олеся Гончара 60 років є 
улюбленим місцем відпочинку сту-
дентської молоді. Тут проводяться 
також  різноманітні конференції, 
захисти дисертацій, презентації. 
Старовинна будівля Потьомкін-
ського палацу з її монументальною 
архітектурою надихає на творчість 
студентів кафедри дизайну. Про-
сторі зали радо приймають на ре-
петиції талановитих танцюристів 
та вокалістів університету. 
У Палаці почали свою історію 

цікаві й популярні серед студент-
ства конкурси інтелекту, творчості 
та краси «Міс університет» і «Су-
перстудент ДНУ», міжвузівський 
танцювальний фестиваль «Dance 
show» та вокальний конкурс «Uni-
ver-voice». Хлопці й дівчата, які до-
лучаються до цих свят, проходять 
справжню школу підготовки, загар-
товують характер, знаходять собі 
друзів. 
Кожен новий сезон Палацу сту-

дентів традиційно розпочинається 
урочистою церемонією «Посвя-
чення у студенти». Це перше свя-
то, на якому студенти знайомлять-
ся з викладачами та керівництвом 
університету, а також із художніми 
колективами, приєднатися до яких 
студентів запрошує Палац. Цей за-
хід збирає понад 3000 глядачів.
Трохи  пі зніше  проводиться 

«Осінній бал» – традиційний за-
хід (з 2006 року), приурочений Дню 
народження університету. Урочис-
те вручення  відзнак Ученої ради 
кращим викладачам та студен-
там на сцені і незвичайне дійство 
у холах Палацу створює відчуття 
справжнього балу. 
Із незмінним успіхом прохо дять 

Дні факультетів. Фахівці Палацу 
відбирають велику кількість твор-
чих номерів талановитої молоді у 
різних жанрах мистецтва, які зго-
дом потрапляють до гала-концер-
ту «День першокурсника» (кубок 
ректора), який проходить у рам-

ках святкування міжнародного Дня 
студента.

 Новорічні свята неможливо 
уявити без студентського карнава-
лу, без новорічних вистав для ді-
тей співробітників університету, де 
казку створюють художні колекти-
ви Палацу: народний театр мініа-
тюр «Маски», театр танцю «La vie», 
студія сучасного вокалу «Мрія», 
народна циркова студія «Радуга», 
зразковий театр танцю «Рассвет», 
танцювальний спортивний клуб 
«Ритм», народний ансамбль фоль-
клорного танцю «Веселка».
Фестивалі – це унікальна мож-

ливість для студентів розкрити 
свій творчий потенціал, відчути 
себе справжнім артистом, завою-
вати популярність серед студент-
ської молоді. 

«Театральна сесія» – це Міжна-
родний фестиваль театрального 
мистецтва, одним із засновників та 
організаторів якого є народний те-
атр-студія мініатюр «Маски» Пала-

цу студентів. Кожного року у фес-
тивалі беруть участь колективи з 
різних міст України та Росії.
Традиційний міжвузівський фес-

тиваль пісень про кохання «На 
крилах кохання» збирає учасників 
з усіх вищих навчальних закладів 
нашого міста. Фестиваль прохо-
дить напередодні Дня всіх закоха-
них. 
Велику увагу Палац студентів 

приділяє розвитку творчих ко-
лективів, а їх близько 20 (із них 
дев’ять мають звання народних 
та зразкових). У вересні кожного 
року розпочинається новий набір 
учасників. Тут кожен студент може 
знайти собі колектив за інтересом:  
народна студія сучасного вокалу 
«Мрія» (керівник О. В. Рудковська), 
народна хорова капела «Просвіта» 
(керівник О. В. Бабакова),  народ-
ний ансамбль фольклорного тан-
цю «Веселка» (керівник С. І. Жир), 
народний ансамбль спортивного 
танцю «Ритм» (керівник заслуже-

ний працівник культури України Г. Г.
Лідовська), зразковий театр танцю 
«Рассвет» (керівники: заслужений 
працівник культури України Л. Г. Ві-
нокурова та О. Є. Вінокурова), те-
атр танцю «La vie» (керівники С. О.
Бормотов, Н. М. Головінова), на-
родна циркова студія «Радуга» 
(керівник Т. О. Золотова), народ-
ний театр-студія мініатюр «Маски» 
(керівник заслужений працівник 
культури України І. Я. Трахт), на-
родна студія образотворчого мис-
тецтва «Проспект мистецтв» (ке-
рівник О. Є. Павловець), шаховий 
клуб ім. В. І. Моссаковського та ін. 
Усі ці колективи регулярно беруть 
участь у конкурсах та фестивалях 
різного рівня й завжди стають їх 
призерами та лау реатами. 
Творче життя Палацу з року в 

рік стає все яскравішим – у цьо-
му є велика заслуга талановитої 
студентської молоді, яка залишає 
частинку своєї душі в історії Пала-
цу культури.

ПОТЬОМКІНСЬКОМУ  ПАЛАЦУ  –  223!!!
ПАЛАЦУ  СТУДЕНТІВ  –  60!!!

Розповідає В. СТУКАЛО, директор Палацу культури студентів імені Юрія Гагаріна:

Адаптаційні курси – це нова 
форма роботи з першокурс-
никами з метою полегшення 
їхнього переходу від шкільної 
системи навчання до академіч-
ної. 
На думку викладачів, додат-

кові практичні й лекційні заняття 
та контрольні роботи допомага-
ють студентам адаптуватися в 
модульній системі, ліквідувати 
прогалини у знаннях, ретельно 
розібратися у навчальному ма-
теріалі предметів, екзамени з 
яких треба складати під час пер-
шої сесії,  навчать працювати 
самостійно.
Заняття з фізики, математики 

та хімії проводять провідні викла-
дачі механіко-математичного, хі-

мічного факультетів і факультету 
фізики, електроніки та комп’ютер-
них систем. Вони детально роз-
бирають кожну тему програми, 
роз’яснюють усі нюанси завдань.
Після першої сесії ми питає-

мо першокурсників, що їм дали 
адаптаційні курси. Приблизно 84 
проценти відповідають, що курси 
розширили їхні знання з предме-
тів, надали додаткову інформа-
цію, позитивно вплинули на ре-
зультати сесії. 
Якщо адаптаційні курси цікав-

лять і Вас, звертайтеся в аудито-
рію №110 14-го корпусу (телефон 
776-58-33).

Т. БАЛАШОВА,
директор Регіонального 

центру моніторингу освіти.

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  ПЕРШОКУРСНИКІВ
ХОЧЕТЕ  ЛІКВІДУВАТИ  ПРОГАЛИНИ  У  ЗНАННЯХ  –  ЗВЕРТАЙТЕСЯ

АДАПТАЦІЙНІ  КУРСИ
*    *    *

Національна акаде-
мія наук України оголо-
шує конкурс на здобуття 
золотої медалі імені В. І. 
Вернадського Національ-
ної академії наук України.
Телефони для довідок: 

8 (044) 239-64-24; 8 (044) 
239-64-63 (Президія Націо-
нальної академії наук Укра-
їни) або 374-98-23 (НДЧ 
ДНУ ім. О. Гончара).

*    *    *
Національна акаде-

мія наук України оголо-
шує конкурс на здобуття 
премій видатних учених 
України у 2012 році.
Граничний термін по-

дання роботи на конкурс – 
1 листопада ц. р.  
Довідки за телефоном 

8 (044) 239-64-24; 8 (044) 

239-64-63 (Президія На-
ціональної академії наук 
України) або в науково-до-
слідній частині ДНУ ім. О. 
Гончара (кім. 1/212; тел. 
374-98-23).

*    *    *
Інститут стратегічних 

до сліджень при Прези-
дентському фонді Леоні-
да Кучми «Україна» ого-
лошує конкурс серед сту-
дентів вищих навчальних 
закладів на тему «Україна 
ХХІ століття: цивілізацій-
ний ви бір».
Метою конкурсу є з’ясу-

вання ставлення студент-
ської молоді до пріоритетів 
зовнішньої політики Укра-
їни, зокрема її позаблоко-
вого статусу, стратегії єв-
ропейської чи євразійської 
інтеграцій з урахуванням 

нинішніх динамічних еконо-
мічних і політичних реалій.
Переможці конкурсу бу-

дуть відзначені преміями 
у кратному розмірі стипен-
дії Президентського фонду 
Леоніда Кучми «Україна».
Детально умови конкур-

су викладено на сайті Фон-
ду www.kuchma.org.ua

*    *    *
Фонд Віктора Пінчука 

оголосив конкурс  сту-
дентських наукових ро -
біт Стипендіальної про-
грами «Завтра.UA», при-
свячених актуальним 
проблемам у різних галу-
зях науки, суспільно-по-
літичного життя та еко-
номіки.
Студенти-стипендіати от-

римують упродовж року 
стипендію в розмірі 900 

грн. щомісяця. Фонд про-
водить різноманітні заходи 
з підтримки стипендіатів у 
вітчизняних та закордон-
них наукових конференці-
ях, стажування у провідних 
наукових закладах Європи, 
надає гранти на виконання 
наукових проектів.
Подання робіт до науко-

во-дослідної частини універ-
ситету – до 20 жовтня ц. р. 
Подання робіт від ДНУ 

ім. О. Гончара (відповідно 
до квоти) додає автору до-
даткові чотири бали. Але 
роботи можна подавати й 
самостійно безпосередньо 
на електронну адресу Сти-
пендіальної програми.
Детально про умови кон-

курсу дізнавайтеся у кім. 
1/212 (НДЧ університету) 
або на сайті www.zavtra.in.ua

ОГОЛОШЕННЯ

Танцює народний ансамбль фольклорного танцю «Веселка».

http://www.dnu.dp.ua
http://www.kuchma.org.ua
http://www.zavtra.in.ua

