
Абсолютна успішність у літ-
ню сесію 2011/2012 н. р. знизи-
лася до 77%. 
Найвища абсолютна успіш-

ність на факультетах: міжна-
родної економіки, хімічному, 
психології, фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем (89-
85%), а найнижча – на історич-
ному (67%) та механіко-мате-
матичному (72%) факультетах. 
Якість успішності знизилася 

до 41%. Найвищі показники на 
факультеті міжнародної еко-
номіки (67%) та економічному 
(61%), найнижчі – на історич-
ному ( 37%) та факультеті сис-
тем і засобів масової комуніка-
ції (34%). Найбільше студентів 
з незадовільними оцінками на 
історичному, механіко-мате-
матичному та юридичному фа-
культетах.

15% студентів денної форми 
навчання – відмінники (у зимо-
ву сесію 2011/12 н. р. було біль-
ше). Найбільше відмінників, як 
і торік, на факультетах міжна-
родної економіки та економіч-
ному.
Відносну успішність вище 

50% показали студенти спеці-
альності «Банківська справа». 
На інших напрямах /спеціаль-
ностях заочної форми навчан-
ня ці показники значно нижчі і 
загалом тільки кожний десятий 
студент склав сесію на «4» і «5» 
та дещо більше половини скла-
ли сесію з першого разу.
Про успішність студентів, які 

навчаються за прискореними 
термінами на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молод-
ший спеціаліст. Із 452 лише 31 
(2 з них за заочною формою) 
отримали відмінні оцінки, кож-
ний четвертий отримав одну й 

більше двійок. Понад половину 
студентів напрямів «Фінанси і 
кредит», «Біологія», половина 
студентів напряму «Економіч-
на кібернетика» денної фор-
ми навчання отримали двійки. 
Найгірші показники успішнос-
ті мають ті, що навчаються за 
прискореними термінами за-
очно: із 215 осіб лише семеро 
отримали оцінки «добре» та 
«відмінно»; кожні четверо із де-
сяти – отримали одну й більше 
двійок. Студенти за напрямом 
«Машинобудування» та чет-
вертокурсники за напрямом 
«Проектування і виробництво 
РКЛА» склали сесію відповідно 
до нормативів ліцензування. За 
неуспішність найбільше відра-
ховано з напрямів «Механіка» 
(дванадцять з набраних два-
дцяти), «Математика» (вісім із 
набраних п’ятнадцяти), «Про-
грамна інженерія» та «Телеко-
мунікації» (по чотири з набра-
них п’ятнадцяти). 
На денній формі за приско-

реною програмою навчаються 
студенти за 17 напрямами, за-
очно – за шістьма. На денній 
формі абсолютна успішність 
– 78%, якість успішності – 37%, 
на заочній – 62% і 3% відпо-
відно.
За звітами факультетів, на 

серпень в університеті залиша-
лося 624 боржники, студенти 
переважно мали не одну забор-
гованість. Протягом червня-ве-
ресня з різних причин відрахо-
вано 210 студентів, а з початку 
навчального року – 810.

(Із доповіді ректора, 
проф. М. В. Полякова 

на серпневій нараді викладачів і 
співробітників 2012 р. та виступу 

зав. навчального відділу О. В. 
Верби на засіданні ректорату).

ЯК  МИ  НАВЧАЄМОСЯ: 
РЕЗУЛЬТАТИ  ЛІТНЬОЇ  СЕСІЇ  2012  РОКУ

ДВІЙОК  І  ТРІЙОК  ПОБІЛЬШАЛО
Ліцензійні умови для університету: абсолютна успішність 

– 90% (90% студентів повинні скласти екзамени без двійок); 
відносна успішність, або якість успішності – 50% (половина 
студентів повинна скласти екзамени без трійок).
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тів, а тут уже все скінчило-
ся – п’ять років навчання 
пролетіли, як один день.
Хоча , в ідверто  кажучи , 

після захисту дипломної ро-
боти виникло відчуття того, 
що зовсім це й не захист був. 
Швидше всього – чергова се-
сія. І що тепер знову підемо 
на практику, і на літні кані-
кули, а у вересні – знову на 
заняття. Якось слабко віри-
лося, що університету треба 
буде сказати «прощай».
Згадую себе п’ять років 

тому. Свій перший курс. Пер-
ша контрольна, перша сесія, 
перше факультетське свято. 
Напевне, на першому курсі 
ще не повністю усвідомлю-
єш, наскільки цікавим може 
бути студентське життя. Десь 

тільки до другого чи третього 
курсу пробуджується розу-
міння того, що участь у куль-
турно-масовому житті – це 
колосальний бонус у скарб-
ничку особистого досвіду. 
Коли робиш те, що цікаво й 
корисно, наприклад, працю-
єш над факультетською газе-
тою і все виходить, то шкоду-
єш, що не зайнявся цим ра-
ніше. Як і організацією Днів 
факультету, Днів першокурс-
ника та інших заходів – спро-
буєш один раз попрацювати 
в команді і вже не підеш із 
неї. Участь у студраді схожа 
на наркотик, але в хорошому 
сенсі цього слова. Хочеться 
щось робити знову і знову.
Озираючись у минуле, ро-

зумію, що треба брати участь 

у наукових конференціях, го-
тувати доповіді, виступати, 
максимально розвивати се-
бе і просувати. Це лише спо-
чатку здається, що готувати 
доповідь і виступати на кон-
ференції нудно. Насправді 
це дуже цікаво. А які відчут-
тя, коли ти виступив, відповів 
на запитання зали, і всі тобі 
зааплодували! Такі моменти 
варті того, щоб заради них 
старатися.
Бажаю першокурсникам та 

й усім студентам бути актив-
ними. Ідіть працювати у студ-
раду. Беріть участь у житті 
рідного університету. Адже 
студентські роки – найяскра-
віші. Не дайте їм втратити ко-
лір. Розфарбуйте їх у кольо-
ри веселки.

СЛОВО  –  ВИПУСКНИЦІ  ФАКУЛЬТЕТУ  ФІЗИКИ,  ЕЛЕКТРОНІКИ  
ТА  КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ  ТЕТЯНІ  КАСЬЯНЕНКО

Тетяна КАСЬЯНЕНКО в університетські роки.
Як швидко летить час. 

Здається, щойно був вступ 
на перший курс: тести, ек-
замени, подання докумен-
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17  ЛИСТОПАДА  –  МІЖНАРОДНИЙ  ДЕНЬ  СТУДЕНТІВ.  ВІТАЄМО!

Расім ЛАБІБОВ закінчив лі-
цей із золотою медаллю. В 
університеті навчається теж 
на «відмінно». Удруге отримує 
стипендію імені В. І. Моссаков-
ського. На Всеукраїнській сту-
дентській олімпіаді з теоретич-
ної механіки, яка відбулася в 
Національному технічному уні-
верситеті України «Київський 
політехнічний інститут», Расім 
посів четверте місце. Юнак за-
хоплюється інформатикою, ма-
тематикою, комп’ютерним мо-
делюванням фізичних процесів 
та англійською мовою (склав 
Міжнародний кембриджський 
іспит і одержав сертифікат рів-
ня незалежного користувача з 
відзнакою).

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER

НА  БАЗІ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ТА  НАЦІОНАЛЬНОГО  
ЦЕНТРУ  АЕРОКОСМІЧНОЇ  ОСВІТИ  МОЛОДІ  ІМЕНІ  О.  М.  МАКАРОВА

МІЖНАРОДНИЙ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ  ФОРУМ 

«НАУКА  І  БІЗНЕС  –  ОСНОВА  
РОЗВИТКУ  ЕКОНОМІКИ»

* * *Стипендію Президента України при-
значено переможцю ІІІ етапу Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науково-до-
слідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України у 2012 році сту-
денту гр. ПС-12-1 Олексію Булавці.

* * *Стипендію міської ради на перший 
семестр 2012/2013 н. р. призначено 
Анастасії Ільїній (гр. УА-09-7), Альоні 
Стрільчук (гр. ІІ-09-1), Валерії Нудель 
(гр. ДС-09-3), Олександру Козиненку 
(гр. ММ-10-1), Євгену Маську (гр. ГМ-
09-1), Анні Яценко (гр. ЗВ-09-1).

* * *Обласну іменну стипендію у поточ-
ному семестрі мають Тетяна Сафро-
ненко (гр. СЦ-09-2), Олександра Гарка-
вець (гр. ГІ-09-1), Олександр Певзнер 
(гр. КФ-09-1), Олена Водолаз (гр. ВУ-
09-1).

Шановні студенти!
Не витрачайте марно до-

рогоцінний час! Студент-
ські роки мають стати ча-
сом інтелектуального рос-
ту, становлення особис-
тості, розкриття творчого 
потенціалу, часом закоха-
ності і яскравих вражень, 
що будуть супроводжувати 
вас усе життя. Звертайтеся 
до ректорату, профкому, 
деканатів, Палацу студен-
тів, Палацу спорту, науко-
вої бібліотеки – вас завжди 
почують і підтримають ва-
шу ініціативу.

Працюйте наполегливо, 
адже попереду іспити й 
заліки, які поставить вам 
життя, тож ваші зусилля 
обов’язково принесуть ко-
ристь і державі, і регіону, і 
вашій родині.

Щасливих вам студент-
ських років!

Ректор ДНУ 
імені Олеся Гончара, 

проф. М. В. ПОЛЯКОВ.

77 університетів узяли участь 11-12 жов-
тня ц. р. у Міжнародному науково-практич-
ному форумі «Наука і бізнес – основа роз-
витку економіки». Із доповіддю виступив 
перший заступник Міністра освіти і науки, 
молоді та спорту України Є. М. Суліма. 

– Університет лише тоді є університетом, 
коли в ньому проводять фундаментальні і 
прикладні наукові дослідження і на цьому 
ґрунті готують кадри вищої кваліфікації, 
– сказав на пленарному засіданні перший 
заступник Міністра. – Тому сьогодні робота 
Міністерства спрямована на розвиток на-
уки в університетах шляхом встановлення 
тісної та плідної кооперації вузівської на-
уки і бізнесу, тобто комерціалізації. Однією 
з важливих проблем в питанні комерціалі-
зації розробок є неналаштованість україн-
ської науки на отримання прикладного кін-
цевого результату. 

Верховна Рада України прийняла нову 
редакцію Закону України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій». Його реалізація дозволить під-
вищити ефективність використання науко-
во-технічного потенціалу України в цілому і 
її провідних вищих навчальних закладів.
Міністерство внесло на розгляд Уряду 

нову редакцію Закону України «Про іннова-
ційну діяльність».
Протягом останніх двох років Міністер-

ство здійснює заходи щодо переорієнтації 
тематик наукових досліджень і розробок, 
виконання яких здійснюється вищими на-
вчальними закладами, зокрема на забез-
печення сучасного співвідношення фун-
даментальних та прикладних досліджень і 
розробок (для класичних університетів це 
– 60 на 40).
Крім того, Міністерство здійснює пере-

орієнтацію проектів на найбільш сучасні 
пріоритетні напрями, такі як енергетика, 
енергозбереження, інформаційні та біо-
технології.
Основним завданням форуму було об’єд-

нати науковий потенціал країни з бізнесом, 
виробничниками та організаціями.
Працювали секції: «Енергозберігаючі 

технології та енергозбереження», «Маши-
нобудування, приладобудування, тран-
спорт, високоякісна металургія», «Інфор-
маційні та високі технології», «Інновації у 
транспортній системі», «Охорона і оздо-
ровлення людини та навколишнього се-
редовища», «Диверсифікація форм транс-
феру науково-технічних розробок у тріаді 
«держава – наука – бізнес»: міжнародний 
та національний аспект», «Розвиток інно-
ваційної культури суспільства».

Закінчення на 3-й стор.

Студент механіко-математичного 
факультету Расім ЛАБІБОВ.
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РАДА  СТУДЕНТІВ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА
СТРУКТУРА,  НАПРЯМИ  РОБОТИ,  ОБЛИЧЧЯ

Микита ПЛЯСОВ, голова ради 
студентів університету.

Софія ПИШНЄВА, 
голова прес-служби.

Артем СЕМЕНОВ,
 голова проектного комітету.

Валерія ЧАУСОВА, 
голова наукового комітету.

Владислава СКОТАР, голова 
культурно-масового комітету.

Павло НАСТОБУРКО, голова 
спортивного комітету.

Ірина САМЧЕНКО, голова 
комітету міжнародних відносин.

Олеся БОГОМАЗ, голова 
соціального комітету.

Дисципліна Час проведення  Хто проводитиме Контактний 
 занять заняття телефон
Вища математика Середа 14.10 Тиха Майя 063 823 72 76
Опір матеріалів День і час уточнювати  Балдін Олександр 066 626 81 49
 за телефоном
1) Опір матеріалів П’ятниця 12.40 Кизименко Анастасія  093 913 64 56
2) ТММ
Теоретична механіка Четвер 14.10  Логвиненко Артем  098 241 00 57
  Касян Анастасія 063 381 94 06
Інформатика  Понеділок 11.00-14.00  Романьков Павло 093 542 48 34
(Pascal, MS DOS)
Нарисна геометрія Понеділок 12.40 Резниченко Антон 095 004 10 91
(Інженерна графіка)  Четвер 12.40   068 733 95 49
 (за знаменником)
Англійська мова  Понеділок 11.00 Макарова Оксана  063 634 97 80
 Вівторок 14.10 Кальней Ольга  097 290 07 29
   095 027 22 03
Попередньо обов’язково зідзвоніться зі «старшокурсником».

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Ректор ДНУ, проф. М. В. Поля-
ков сказав, що він стурбований 
тим, що кожного року університет 
змушений відраховувати велику 
кількість студентів, в основно-
му за невиконання навчального 
плану. Головна причина, вважає 
Микола Вікторович, – пропуски 
занять. Перевірки показали, що 
студенти часто прогулюють пер-
ші лєнти.

Юнаки і дівчата поєднують на-
вчання й роботу. Поєднуйте, будь 
ласка, але не можна працювати й 
не ходити на заняття.

Ще одну сторону проблеми ба-
чить ректор: у студентській сім’ї 
повинна бути взаємодопомога. 
Якщо товариш, що поряд, стара-
ється, але в нього не виходить, 
– допоможіть йому, друзі! Так зав-
жди було в навчальному закладі.

На думку ректора, у гуртожитках 
студради можуть створити таку ат-
мосферу, щоб ніхто не порушував 
порядок, що сприяє навчанню.

Спорт і художня самодіяль-
ність – це добре, але молодь 
приходить у заклад освіти, аби 
отримати знання. Тому треба по-
єднувати навчання зі спортом і 
художньою самодіяльністю, але 
навчання – перш за все. 

Волонтерство, шоу «Міс», «Міс-
тер» – це прекрасно, але студен-
там університету, підкреслив Ми-
кола Вікторович, треба проявля-
ти себе глибше! Отримані знання 
і вміння завжди будуть перепуст-
кою у трудовому житті. 

Ректор розповів також, що ДНУ 
ім. О. Гончара вносить корективи 
в навчальний процес. Виробни-
чу практику студенти проходити-
муть на підприємствах, куди роз-
поділятимуться на роботу. Уже 
два роки держава фінансує стажу-
вання кращих студентів у провід-
них вишах Європи.

Микола  Вікторович відповів на 
запитання студентів.

Голова ради студентів ДНУ ім. 
О. Гончара Микита Плясов розпо-
вів, що зараз відбувається пере-
форматування роботи ради сту-
дентів. Зокрема розроблено про-
ект «Студентський куратор». У 
кожній групі 1-го курсу успішний  
старшокурсник слідкуватиме за 
навчанням і відвідуванням, кон-
сультуватиме з предмета, з якого 
отримані двійки, спілкуватиметь-
ся з проблемними студентами, 
інформуватиме першокурсників 
про життя в університеті. Викла-
дачі матимуть списки студент-
ських кураторів. Добре було б за-
прошувати студентських курато-
рів на засідання кафедр. 

Члени ради студентів прозвітува-
ли про напрями роботи комітетів. 

студенти пишуть про заходи та свята 
факультету й університету, публікують 
інтерв’ю про відомих людей нашого на-
вчального закладу та міста й цікаві но-
вини про ровесників світу.
Прес -служба університету працює 

над створенням журналу «Сонар», де 
висвітлюватиметься студентське життя 
ДНУ ім. О. Гончара. Там будуть матері-
али про незвичайних студентів, культ-
масові заходи, події міста і країни, які 
можуть бути цікавими студентам. 

Артем СЕМЕНОВ, голова проек-
тного комітету:

– Якщо у вас є ідеї, як покращити сту-
дентське життя: навчання, дозвілля,   
приходьте у проектний комітет, – ми із 
задоволенням будемо працювати разом, 
допоможемо реалізувати ваші задуми.

Валерія ЧАУСОВА , голова нау-
кового комітету:

– У наших планах: турнір з брейн-
рингу, який визначить найрозумнішу 
команду в університеті, гра «Найрозум-
ніший» – ми хочемо знайти серед п’ят-
надцяти факультетів найрозумнішого 

студента; наукова конференція, у якій 
можуть узяти участь усі охочі. Ми допо-
можемо навчитися писати наукові стат-
ті, тому нам потрібні вже «підковані» у 
цій справі і готові поділитися досвідом. 
Також є в планах співпраця з командою 
«ЛІТючий голландець», що грає в «Що? 
Де? Коли?».

Ірина САМЧЕНКО, голова комітету 
з міжнародних відносин:

– Комітет здійснює зв’язок між сту-
дентами і відділом по роботі з міжна-
родними організаціями та іноземними 
партнерами університету. Окрім того, 
ми встановлюємо зв’язки з органами 
студентського самоврядування інших 
вишів України та країн Європи, інфор-
муємо наших студентів про програми 
співпраці, допомагаємо тим юнакам і ді-
вчатам, які оформляють документи на 
закордонні гранти, стипендії.
У Дніпропетровському національно-

му університеті імені Олеся Гончара є 
багато перспективних і розумних сту-
дентів, які можуть підвищити рівень 
знань за кордоном. Навіть якщо це не-
тривалі поїздки, вони мають значення 

– здобуті знан ня знадобляться в житті.

Владислава СКОТАР, голова куль-
турно-масового комітету:

– Готуємося до таких проектів: «Універ 
войс-2012» (29 листопада), «МіжфакКВН 
ДНУ» (13 грудня), «Суперстудент-2012» 
(20 грудня). Чекаємо вас усіх!
Ми привітні і до новий ідей та проек-

тів, аби зробити наше студентське жит-
тя ще цікавішим. Із задоволенням ство-
римо нові культурні традиції. Запрошує-
мо усіх охочих брати в них участь. При-
ходьте, активні, завзяті та ініціативні!

Олеся БОГОМАЗ, голова соціа-
льного комітету:

– Минулого року ми провели більше 
120 благодійних акцій. Було понад 70 по-
їздок до дитячих будинків. Студенти від-
везли дітям зібрані книжки, одяг, іграшки, 
канцтовари тощо. А щоб допомогти фі-
нансово, ми збирали кошти так: влашто-
вували студентську кухню (благодійну 
акцію, де недорого продавали кулінарні 
вироби студентів), акцію «Побачення в 
університеті», ярмарки речей, зроблених 
своїми руками, художні аукціони.

Наймасштабніша акція того року – 
День донора: для онкохворих дітей ми 
зібрали близько 80 літрів крові. 
Цього начального року запланована 

ще більша програма дій: День донора; 
допомога малозабезпеченим студен-
там, що належать до соцгруп; акції на 
підтримку бездомних тварин; волон-
терська акція «Допоможи іншому по-
іншому»; фестиваль соціальних відео-
роликів; поїздки до дитячих будинків та 
будинків літніх людей. 

Павло НАСТОБУРКО, голова спор-
тивного комітету:

– Організовуємо заходи в універси-
теті, починаючи разовими і закінчуючи 
міжфакультетськими змаганнями.
У листопаді передбачається така 

програма: 13-го стартували гирьові 
змагання; 20-го розпочинаються зма-
гання з чоловічого волейболу, а 29-го 
професіональний рівень з баскетболу 
продемонструють дівчата.
Спорт – красиве видовище. Приходь-

те! Чим частіше відвідуватимете поді-
бні заходи, тим дужче хотітимете й самі 
стати спортивними.

Чим відрізняється грип від 
звичайного гострого респіра-
торного захворювання?
Грип починається несподіва-

но, ГРЗ – поступово. При ГРЗ 
головний біль і висока темпе -
ратура бувають рідко, буває не -
жить, чхання, запалення горла, 
можливий біль у тілі. При грипі 

ж – ломота і біль у тілі сильні, 
сильний головний біль, висока 
температура (три-чотири дні), 
типова слабкість навіть піс -
ля одужання, кашель і навіть 
ускладнення у вигляді бронхіту 
та пневмонії, нежить, чхання, 
запалене горло можливі, але не 
з першого дня хвороби. Зара-

ження на ГРЗ відбувається при 
вдихуванні повітря, що містить 
віруси; грип передається через 
предмети догляду, іграшки, ру-
ки. Інкубаційний період при ГРЗ 
від 12 годин до 2-3-х днів; при 
грипі – до 24 днів. ГРЗ не при -
зводить до ускладнень; грип 
може давати ускладнення на 

легені, серце, нирки, головний 
мозок, судини і призвести до 
смерті.

Профілактика
Хвороба долає тих, у кого 

слабкий імунітет. Отже, загар -
товуйтеся! Дуже добре зранку 
приймати контрастний душ. Як-
що цього зробити неможливо, 
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ПРОЧИТАЙ,  ЗАПАМ’ЯТАЙ  І  РОЗКАЖИ  ВСІМ!

Для всіх гострих респіра-
торних захворювань є три 
спільні риси: їх викликають 
віруси, бактерії та деякі інші 
мікроорганізми; мікроби по-
трапляють в організм пові-

тряно -крапельним  шляхом 
через органи дихання; страж-
дають у першу чергу органи 
дихання. 
Грип – найважче гостре рес-

піраторне захворювання.

Мабуть, так бувало в будь-
якого студента, і в колишньо-
го, і в нинішнього: не зовсім 
розумієш якусь тему, розділ 
чи навчальну дисципліну за-
галом. Кожен таку проблему 
вирішує по-своєму: хтось 
«завалює» запитаннями ви-
кладача, хтось бере додат-
кову літературу в бібліотеці 
(але чи завжди це допомага-
ло?), а хтось не зважає на те, 
що не розуміє, і, врешті-решт, 
опиняється серед безнадійно 
відстаючих, а потім – і серед 
відрахованих з університету.

Раді студентів фізико-тех-
нічного факультету три роки 
тому прийшла ідея допомагати 
тим, хто до кінця не розуміє на-
вчальний матеріал. Відтоді й 
почали втілювати в життя про-
ект «Старшокурснику, допомо-
жи розібратися!».
Проект більше орієнтова-

ний на молодші курси. У пере-
лік предметів ми  взяли базові 
дисципліни, щоб консультації 
могли отримувати всі, неза-
лежно від напряму підготовки. 
Навчальний комітет знайшов 
студентів, які погодилися до-

НА  ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ  ФАКУЛЬТЕТІ

«СТАРШОКУРСНИКУ, 
ДОПОМОЖИ  РОЗІБРАТИСЯ!»

З усіх питань, які виникають, дзвоніть за тел. : 093 149 00 89, 050 634 74 21. Олексій

помагати «відстаючим». Зді-
бні до викладання відмінники 
факультету отримали звання 
студент-репетитор. Склали 
розклад. Звісно, на початково-
му етапі проект затверджува-
ла адміністрація факультету, а 
вже потім його оприлюднюва-
ли для всіх. Почалися заняття-
консультації у довільній формі, 
комфортній для кожної із сто-
рін навчальної співпраці.
Розклад завжди є доступ-

ним на сайті факультету, на 
дошці оголошень факультету, 
у деканатах корпусів.
Із кожним роком проект удо-

сконалюється, збільшується 
кількість охочих і отримати до-
помогу, і надати її.

О. КОЛІСНИК, 
голова навчального 

комітету фізтеху.

Запрошуємо студентів молодших курсів фізтеху на додаткові практичні заняття з таких дисциплін:

На прохання редакції газети Софія 
Пишнєва організувала це інтерв’ю.

Софія ПИШНЄВА , голова прес-
служби ради студентів університету: 

– На кожному факультеті є медіа-
центр, прес-центр або комітет інформа-
ції. Виходять газети рад студентів, де 
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Переворот в історії людства відбудеться у 

ХХІ столітті в результаті науково-технічної ре-
волюції, яка ґрунтуватиметься на нанотехно-
логіях, тобто технологіях, заснованих на ви-
користанні наноматеріалів. Як зазначив аме-
риканський фізик Едвард Теллер, «хто першим 
оволодіє нанотехнологією, той займе провідне 
місце в техносфері майбутнього».

Ера наноелектроніки, наномедицини, нано-
металургії та інших нанотехнологій наступить 
тільки тоді, коли люди знатимуть все про при-
роду і властивості наноматеріалів.
Нано (від грецького nanos – карлик) – мі-

льярдна частина метра. Наночастинки скла-
даються з атомів одного або кількох елемен-
тів і мають розміри менше ста нанометрів. 
Наноматеріали складаються з таких нано-
частинок, які мають якісно нові властивості, 
функціональні й експлуатаційні характерис-
тики, яких ніколи не буде у звичайних компак-
тних матеріалах.
В авіаційній і космічній техніці застосовують 

перспективні сплави на основі легких металів 
– алюмінію й титану, а також жароміцного й 
жаростійкого нікелю. З алюмінієвих сплавів 
виготовляють корпуси виробів відповідаль-
ного призначення; з нікелевих і титанових 

– лопатки газотурбінних авіаційних двигунів, 
які працюють у напружених умовах високих 
температур і швидкостей газових потоків. То-
му такі сплави повинні зберігати високу міц-
ність при підвищених температурах, не окис-
люватися, мати тривалий ресурс роботи.
Розповідає науковий керівник проекту 

«Наноматеріали для авіації і космонавтики», 
професор кафедри технології виробництва 
Н. Є. КАЛІНІНА:

– Наш науковий напрям – модифікування 
сплавів у рідкому стані різними тугоплавки-
ми наночастинками. Тугоплавкі наночастинки 
одержуємо на спеціальній високочастотній 
установці плазмохімічного синтезу при тем-
пературі вище 5000 градусів Цельсію. Час-
тинки мають розміри від 10 до 100 наноме-
трів, вони мають величезну питому поверхню 
і тому чудово розподіляються в розплавах. 
Щоб ці частинки не взаємодіяли з атмосфе-
рою, ми винайшли (і запатентували) спосіб 
захисту їх від окислення. Отже, підбираємо 
певний тип наночастинок для алюмінієвого, 
магнієвого або нікелевого розплавів, вира-
ховуємо кількість частинок, які вводитимемо, 
відпрацьовуємо технологію їх введення. У 
результаті отримуємо готовий виливок (кор-

пус виробу або лопатку двигуна), оброблену 
наночастинками. Досвідчена апробація таких 
наномодифікованих сплавів проведена на 
базовому підприємстві «Південний машино-
будівний завод імені О. М. Макарова» і під-
приємстві «Мотор Січ» (м. Запоріжжя). Усі 
наномодифіковані сплави мають дуже дрібне 
зерно, у п’ять-десять разів дрібніше, ніж зви-
чайні сплави, стабільну структуру й підвище-
ну міцність.
По цих роботах захищена докторська, дві 

кандидатські дисертації, видано підручник, 
дві монографії та більше двадцяти статей. 
Студенти охоче виступають з доповідями про 
наноматеріали на Міжнародній молодіжній 
науково-практичній конференції «Людина і 
космос». За цією тематикою двоє аспірантів 
працюють над кандидатськими дисертація-
ми. Новизна способів захищена трьома па-
тентами України. Результати наукових розро-
бок 2005-2012 років доповідались і отримали 
підтримку на Міжнародних конференціях та 
симпозіумах з проблем матеріалознавства 
та двигунобудування.
Для продовження наукової роботи і впрова-

дження результатів у виробництво необхідні 
інвестиції – приблизно 200 тисяч гривень. 

Науковий керівник проекту, д. т. н., 
професор, академік АН Вищої освіти 

України Н. Є. КАЛІНІНА.

Проблема боротьби з запиленням атмос -
ферного повітря є досить актуальною . Не-
зважаючи на вдосконалення технологій зне-
пилення газових викидів підприємств, запи-
леність атмосферного повітря на робочих 
місцях та у промислових містах залишається 
досить високою . Особливо там, де є гірничо-
металургійна галузь, де процеси видобутку 
й переробки мінеральної сировини супрово-
джуються  інтенсивним пилоутворенням.
Запобігти надходженню пилу в атмосфер-

не повітря можна шляхом «уловлювання» 
пилу безпосередньо у джерелі пилоутворен-
ня. Із цією метою ми запропонували засто-
совувати в інтенсивних джерелах пилоутво-
рення водні розчини поверхнево-активних 
речовин, за допомогою яких «уловлюється» 
і той пил, що змочується водою легко, і той, 
що змочується водою важко. Залежно від 
конкретних виробничих умов пропонуємо за-
стосовувати поверхнево-активні речовини 
як методом зрошення, так і у вигляді піни.
Проект – результат багаторічних напра-

цювань співробітників кафедри безпеки 
життєдіяльності під науковим керівництвом 
професора С. П. Фоміна і доцента А. Г. Ши-

шацького та за участю доцента В. Т. Агапо-
вої, ст. викладача О. Г. Петляка, асистента 
Ю. П. Піцик.
Ми розробили методику вибору типів по-

верхнево-активних речовин для окремих ви-
дів сипучої мінеральної сировини та конкрет-
них технологічних умов, встановили опти-
мальні параметри обробки сипучих матері-
алів: питомі витрати поверхнево-активних 
речовин, концентрацію їх у водних розчинах, 
кратність піни тощо. Розробили конструкції 
форсунок та піногенераторів і технологічні 
схеми для конкретних виробничих умов.
Обробка подрібненої руди розчинами по-

верхнево-активних речовин впроваджена 
на рудоуправліннях імені Дзержинського та 
імені Кірова, на Центральному гірничо-зба-
гачувальному комбінаті (м. Кривий Ріг). Над-
ходження пилу в атмосферне повітря змен-
шилося на 75-80%. 
На ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» об-

робляли піною аглошихту перед надходжен-
ням її в барабан грудкування – це забезпе-
чувало більш рівномірне її зволожування, 
покращувало її грудкування. Запиленість 
аглогазів, які викидаються в атмосферне по-

вітря, зменшилась на 89-90%. Безумовно, 
покращився екологічний стан атмосферного 
повітря території м. Кривий Ріг, де прожива-
ють і працюють люди.
Впровадження цього способу в умовах 

аглофабрики дозволило також отримати 
низку позитивних техніко-економічних ре-
зультатів. Покращення грудкування агло-
шихти забезпечило зменшення втрат тиску 
аглогазів на стрічках агломашин, а це – еко-
номія електричної енергії на двигунах ексга-
устерів, зменшена частота ремонтів та замін 
коліс на ексгаустерах за рахунок зменшення 
абразивної дії пилу аглогазів, зменшені пи-
томі витрати дрібного коксу та води в агло-
шихті, зменшені викиди вуглекислого газу за 
рахунок покращення процесів спікання агло-
мератів.
Розроблений спосіб при його доробці до 

умов конкретних виробничих процесів мо-
же бути застосований як на підприємствах 
гірничо-металургійної, так і в інших галузях 
промисловості. Для завершення і впрова-
дження проекту необхідні кошти інвесторів 
– приблизно 500 тисяч гривень.

А. ШИШАЦЬКИЙ. 
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Науковий керівник проекту, 
к. т. н., доцент А. Г. ШИШАЦЬКИЙ. 

мийте холодною водою шию, 
потилицю, вуха і витирайтеся 
насухо. Можна витерти все ті-
ло спочатку вологим, а потім 
сухим рушником. Прийміть те-
плий душ, а потім помийте ноги 
холодною водою, добре їх розі-
тріть, одягніть теплі шкарпетки 
і швидко походіть хвилин 15-20. 

Така процедура особливо ко-
рисна, якщо ви прийшли з мо-
розу і відчуваєте перші ознаки 
захворювання.
Загартовуйте горло: для по-

лоскання у воду додавайте на-
стої лікарських трав: шавлії, ка-
лендули, звіробою або менто-
лову, евкаліптову олію чи олію 

ялиці (10-15 крапель на склянку 
води). Добре полоскати горло 
водним розчином морської солі, 
соку лимона чи яблучного оцту. 
Подбайте, щоб у вас удома 

завжди був мед. Це сильний 
протибактеріальний засіб.
У період епідемії грипу та ГРЗ 

дорослим і дітям корисно пити 

відвар дубової кори: 2 столові 
ложки залити склянкою води і 
закип’ятити 30 хвилин, проціди-
ти й пити гарячим із медом.
Не забувайте про риб’ячий 

жир. 
Що робити, якщо ви все-та-

ки захворіли на грип?
Не займатися самолікуван-

ням, а викликати лікаря, який 
точно поставить діагноз, і лі-
куватися зг ідно з рецептом! 
Навіть, якщо ви легко перене-
сли грип, припиняти лікування 
не можна, тому що ви – носій 
інфекції для тих, хто навко-
ло вас, і ще й тому, що навіть 
легка форма грипу може дати 

ускладнення.
Під час хвороби багато пий-

те. Питво повинно бути теплим. 
Їжте лимони, зелень, капусту 
(свіжу чи квашену), часник, ци-
булю, буряки, пийте соки, мор-
си, киселі з малини, смородини, 
журавлини.

(За інформацією в Інтернеті).

ПРОЧИТАЙ,  ЗАПАМ’ЯТАЙ  І  РОЗКАЖИ  ВСІМ!

ставка розробок вищих навчальних за-
кладів та наукових установ, які готові 
або частково готові до впровадження. 
Сайт ДНУ ім. О. Гончара повідомив, що 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки представив мобіль-
ний автономний теплогенератор, На-
ціональний університет «Львівська по-
літехніка» – суперконденсатор надвели-
кої енергоємності, Національний аеро-
космічний університет імені М. Є. Жуков-
ського «ХАІ» – двомоторний безпілот-
ний вертоліт «Небесний патруль М-7»,
сконструйований спільно з німецьким 
підприємством, для аерофотозйомок 
та відеоспостереження, ДНУ імені Оле-
ся Гончара представив контейнери для 
збирання, транспортування та трива-

лого зберігання (до 300 років) радіоак-
тивних і високотоксичних відходів, ви-
готовлені за технологією, розробленою 
спільно з ВО «Південний машинобудів-
ний завод імені О. Макарова» та Хар-
ківським фізико-технічним інститутом, 
і костюм індивідуального захисту від 
радіаційного випромінювання. За кіль-
кістю виставлених пристроїв найбільше 
виділився Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна.
Форум засвідчив, що в Україні є до-

статній науковий потенціал, здатний 
вплинути на розвиток економіки.
Наукові розробки привабили підпри-

ємців і бізнесменів. Укладено 41 угоду 
– про спільну працю, про наміри, про 
науково-технічне співробітництво, про 

науково-технологічну співпрацю, про 
співробітництво та взаємовідносини, 
господарчі договори.
Таким чином 11-12 жовтня ц. р. у 

Дніпропетровську в історії незалежної 
України розпочалася нова сторінка: на-
ука і бізнес розпочали діалог!

– Сьогодні, – сказав Є. М. Суліма, 
– Міністерство не нав’язує вищим на-
вчальним закладам впроваджувати ті 
чи інші форми співпраці в науково-до-
слідницькій галузі. Відкривати чи не від-
кривати конструкторські лабораторії або 
експериментальні майстерні вирішують 
учені ради вишів, вони ж визначають і 
об’єкти фінансування. 
На офіційному сайті Міністерства 

забезпечено доступ до єдиної інфор-

маційної системи «Наука в університе-
тах», що дозволяє представникам біз-
несових кіл ознайомитись з усіма про-
ектами вищих навчальних закладів та 
наукових установ. 
У Резолюцію науковці записали, що 

форум доцільно проводити на постійній 
основі (щорічно або раз на два роки), у 
рамках форуму проводити технологічні 
ярмарки та роботу секції «Проекти мо-
лодих учених». 

Т. СОБКА, 
редактор газети 

«Дніпропетровський університет».

*   *   *
Редакція газети звертається до науков-

ців університету: пишіть про свої інновацій-
ні проекти! Читачі чекають ваші публікації.

Закінчення. Початок на 1-й стор.

НА  БАЗІ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ТА  НАЦІОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРУ  АЕРОКОСМІЧНОЇ  ОСВІТИ  МОЛОДІ  ІМЕНІ  О.  М.  МАКАРОВА

МІЖНАРОДНИЙ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ  ФОРУМ 

«НАУКА  І  БІЗНЕС  –  ОСНОВА  РОЗВИТКУ  ЕКОНОМІКИ»

«—˛`˛ÒÀ  “!»
Ярмарок вакансій організували в Па-

лаці студентів Жовтневий райвиконком, 
молодіжні організації Жовтневого райо-
ну, молодіжна громадська організація 
«Молоді регіони» та рада студентів ДНУ 
імені Олеся Гончара.
Мета заходу – познайомити студентів і 

випускників вищих навчальних закладів 
міста з роботодавцями, ознайомити мо-

лодь з вакансіями і вимогами роботодав-
ців.
Пропонували робочі місця молоді Жов-

тневий райвиконком, Державна податкова 
інспекція Ленінського району, Придніпров-
ська залізниця, «Київстар» – близько два-
дцяти відомих міських, всеукраїнських та 
міжнародних компаній, які займають ліди-
руючі позиції у різних галузях діяльності на 
дніпропетровському ринку праці.

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

ЯРМАРОК  ВАКАНСІЙ

Студентам і викладачам 
факультету систем та засо-
бів масової комунікації по-
щастило поспілкуватися з 
першим заступником голо-
ви Комітету Верховної Ради 
України з питань свободи 
слова та інформації, голо-

вою підкомітету з питань те-
лебачення і радіомовлення 
О. А. Бондаренко.
Олена Анатоліївна розпові-

ла, що має чотири вищі освіти, 
десять років працювала у сфе-
рі журналістики, останнім ча-
сом зайнялася політикою.

Гостя відповіла на запитан-
ня студентів, дала фахові по-
ради, які, на її думку,  мусять 
стати  золотим правилом кож-
ного журналіста, і побажала 
цінувати й любити обрану про-
фесію.

Н. КРИЦКОВА.

НА  ФАКУЛЬТЕТІ  СИСТЕМ  ТА  ЗАСОБІВ  МАСОВОЇ  КОМУНІКАЦІЇ
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Кращими визнано доповіді Б. В. 
Єгорова «Основи створення й екс-
плуатаці ї енергозберігаючих техно-
логій обробки зерна», О. Г. Ушенка 
«Лазерний мікрополяриметр для діа-
гностики раку органів людини», О. С.
Сотникова, А. В. Коваль, О. В. Січевого, 
А. П. Травлєєва «Космічна система «Січ-
2» – ефективний інструмент управління 
природними ресурсами», С. М. Кушніра 
«Інтелектуальне керування інженер-
ними системами будівель як шлях до 
ощадливого використання природних 
ресурсів» та ін. На форум було подано 
234 доповіді. 
Два дні працювала прекрасна ви-
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

завідувача кафедри образо-
творчого мистецтва та дизайну – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня кан-
дидата мистецтвознавства за спе-
ціальністю 17.00.05 «Образотворче 
мистецтво», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою України),
доцента кафедри цивільного, тру-

дового та господарського права – 1 
штатна одиниця (повна  ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата юридичних наук, науко-
вих праць у галузі права, стаж на-
уково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації – не менше 10 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри міжнародних 

відносин – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата політичних наук, стаж 
науково-педагогічної роботи не 
менше 1 року, вільне володіння ан-
глійською мовою, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри історіографії, 

джерелознавства та архівознавства 
– 1 штатна одиниця (0,75 ставки)

(наявність повної вищої історичної 
освіти, наукового ступеня кандида-
та історичних наук, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри образотворчо-

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

(наявність наукового ступеня 
кандидата наук, вченого звання до-
цента, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ ІV рівня акредитації 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

двигунобудування – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність вищої технічної освіти 
за спеціальністю «Двигуни літаль-
них апаратів», стаж науково-пе-
дагогічної діяльності не менше 10 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

проектування та конструкцій – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої технічної осві-
ти за спеціальністю «Виробництво 

літальних апаратів», досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри об-

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

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Образотворче та де-
коративно-прикладне мистецтво», 
закінчена аспірантура за спеціаль-
ністю 17.00.06 – декоративне і при-
кладне мистецтво, досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 5 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

проектування та конструкцій – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Виробництво літальних 
апаратів», досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
викладача кафедри образо-

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

(наявність вищої освіти за спе-
ціальністю «Образотворче та де-
коративно-прикладне мистецтво», 
досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 1 року, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри клінічної ла-

бораторної діагностики – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня кан-
дидата біологічних наук, досвід ро-
боти в установах, спеціалізованих 
на проведенні лабораторних дослі-
джень не менше 5 років, наявність 
досвіду з розробки та наукового об-
ґрунтування високотехнологічних 
методів лабораторної діагностики 
в медицині, у тому числі цитоло-
гічних , молекулярно-генетичних 
та імунологічних, вільне володіння 
іноземними мовами, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри радіоелектро-

ніки – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата технічних наук, вченого 

звання доцента, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 5 років, віль-
не володіння державною мовою 
України),
доцента кафедри соціології – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня 

кандидата соціологічних наук, до-
свід науково-педагогічної роботи 
не менше одного року, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри со-

ціальної роботи – 1 штатна одиниця 
(0,75 ставки)

(наявність освітньо-кваліфікацій-
ного рівня магістра, наявність нау-
кових публікацій у сфері соціальної 
роботи, педагогічний стаж викла-
дання дисциплін із соціальної ро-
боти, вільне володіння державною 
мовою України),
викладача кафедри соціології – 1 

штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої освіти за 

спеціальністю «Соціологія», публі-
кації у фахових виданнях України із 
соціологічних наук, вільне володін-
ня державною мовою України),
викладача кафедри соціальної 

роботи – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність вищої освіти за спеці-
альністю «Соціальна робота», стаж 
науково-педагогічної роботи у ви-
щому навчальному закладі ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше десяти 
років, вільне володіння англійською 
мовою, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри міжнародно-

го права – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата юридичних або історич-
них наук, вченого звання доцента, 
стаж науково-педагогічної роботи 
не менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
доцента кафедри клінічної ла-

бораторної діагностики – 1 штатна 
одиниця (0,75 ставки)

(наявність наукового ступеня кан-
дидата медичних наук, наявність 
наукових публікацій, вільне воло-
діння державною мовою України),
старшого викладача кафедри 

радіоелектронної автоматики – 1 
штатна одиниця (1 ставка)

(наявність вищої освіти, досвід 
викладацької роботи за напрямом 
підготовки фахівців «Системи тех-
нічного захисту інформації» не мен-
ше 10 років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
асистента кафедри української 

історії та етнополітики – 1 штатна 
одиниця (1 ставка)

(наявність вищої історичної осві-
ти за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, закінчена аспіран-
тура за спеціальністю «Всесвітня 
історія», вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри економіки і 

управління підприємством – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, вче-
ного звання доцента, досвід науко-
во-педагогічної роботи не менше 10 
років у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри диференціаль-

них рівнянь – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність вищої математичної 
освіти за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, наукового 
ступеня кандидата фізико-ма-
тематичних або технічних наук, 
стаж науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 1-го року з досвідом про-
ведення практичних занять з кур-
су інформатика і програмування, 
математична фізика, математич-
ні методи у природничих науках, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри радіоелектро-

ніки – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня кан-
дидата фізико-математичних на-
ук, досвід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри іс-

торії України – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність вищої історичної осві-
ти за фахом «Історія», наявність 
наукових публікацій, стаж науково-
педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 10 років, 

вільне володіння державною мо-
вою України),
викладача англійської мови ка-

федри іноземних мов для гумані-
тарних спеціальностей – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра за спеціальністю «Мова та лі-
тература (англійська)», наявність 
наукових публікацій у фахових ви-
даннях, вільне володіння держав-
ною мовою України),
доцента кафедри міжнародної 

економіки і світових фінансів – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
кандидата економічних наук, стаж 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 10 
років, вільне володіння державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня від 
дня опублікування оголошення в 
засобах масової інформаці ї);
старшого викладача кафедри за-

гальної та медичної психології – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за фахом 
«психологія» (магістратура), закін-
чена аспірантура за фахом «психо-
логія», досвід викладацької діяль-
ності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
наявність наукових публікацій за 
фахом, вільне володіння держав-
ною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів від 
дня опублікування оголошення в 
засобах масової інформації).
На конкурс приймаються доку-

менти: заява, особовий листок з 
обліку кадрів, фото 3х4, автобіо-
графія, копія документів про вищу 
освіту (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія диплома канди-
дата (доктора) наук, якщо є вимо-
гою (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія атестата доцен-
та (професора), якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу докумен-
та), список наукових робіт та вина-
ходів (завірених за останнім місцем 
роботи). 
Наша адреса: 49010, м. Дніпро-

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

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

2013 

2013 

Йде передплата на періодичні 
друковані видання на 2013 рік.
Передплата на газету «Дні-

пропетровський університет» 
приймається в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, операційних 
залах поштамтів та центрів по-
штового зв’язку на рік, півріччя, 
квартал або помісячно. Прий-
мання передплати здійснюєть-
ся до 25 числа попереднього 
передплатному місяця.
Передплатна вартість видан-

ня, яка складається з вартості 
послуг зв’язку на розповсю-
дження (приймання передплати 
і доставку) та його видавничої 
вартості, визначається праців-
ником поштового зв’язку без-
посередньо при оформленні пе-
редплати.
Газета «Дніпропетровський 

університет» – це цікава інфор-
мація про життя Дніпропетров-
ського національного універси-
тету імені Олеся Гончара, одно-
го з найбільших вищих навча-
льних закладів регіону.
Учителі, батьки, абітурієнти 

ознайомляться зі сторінок газе-
ти з умовами навчання в ДНУ 
імені Олеся Гончара, дізнають-
ся про спеціальності, які можна 
тут здобути, про науковців і ви-
кладачів, які вчать студентів.
Наша газета зазначена на 

12-ій сторінці Каталогу видань 
Дніпропетровської області на 
2013 рік.
Телефони для довідок з пи-

тань передплати: 770-82-70, 
770-33-62.

Управління освіти і науки 
міської ради та міська організа-
ція роботодавців оголошує кон-
курс на кращу науково-практич-
ну розробку серед студентів та 
аспірантів.
Відмінність цього конкурсу по-

лягає у створенні конкретних на-
уково-дослідних розробок або біз-
нес-планів за реальною темати-
кою, запропонованою роботодав-
цями: керівниками підприємств, 
фінансових установ та приватних 
фондів і компаній.
Завдання для учасників конкур-

су визначаються з урахуванням 
найбільш актуальних соціально 
значущих проблем Дніпропет-

ровська, сучасного виробництва 
і бізнесу. Оцінюють студентські 
роботи відомі науковці, провідні 
фахівці підприємств, організацій і 
бізнес-структур міста.
Подання заявок на участь до 

оргкомітету до 20 грудня 2012 ро-
ку, подання робіт – до 28 лютого 
2013 року.
Детально з умовами конкурсу 

можна ознайомитися на сайті Дні-
пропетровської міської організації
роботодавців ww w.rabotodatel.dp.ua
та в науково-аналітичному відді-
лі НДЧ університету (1-ий корпус, 
кімн. №212).

О. ПОЛІШКО, 
начальник науково-
дослідної частини.

МІСЬКИЙ  КОНКУРС  «ІНТЕЛЕКТ  –  ТВОРЧІСТЬ  –  УСПІХ»

Прохання до керівників структурних підрозділів уні-
верситету: подавайте заявки на виконання робіт у на-
вчальних майстернях.

В. РОМАНЕНКО.

загублену залікову книжку 
№091263, видану Дніпропе-
тровським національним уні-
верситетом імені Олеся Гон-
чара на ім’я Потьомкіна Кири-
ла Валерійовича,
загублений студентський 

квиток НР №08687589, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом на 
ім’я Умніхіної Дар’ї Ігорівни,
загублений студентський 

квиток НР №08094410, вида-
ний Дніпропетровським націо-

нальним університетом на ім’я 
Пашкіної Анни Анатоліївни,
загублений студентський 

квиток НР №08094482, вида-
ний Дніпропетровським на-
ціональним університетом на 
ім’я Кіріченко Єлизавети Ан-
дріївни,
загублений студентський 

квиток НР №08687745, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Залєв-
ської Христини Олегівни.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ:

http://www.dnu.dp.ua
http://www.rabotodatel.dp.ua

