Газета виходить із вересня 1934 року.
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА

ЛІДЕР В ОБЛАСТІ
У конкурсі «Краща рада молодих учених» 2012 року взяли участь 15 рад
Дніпропетровщини. Кращою визнано раду молодих учених ДНУ імені Олеся
Гончара.
Бесідуємо з доцентом Т. Г. ТУРИЦЬКОЮ (ЧАУС). Тетяна Григорівна зараз
доглядає новонародженого синочка, а останні три роки вона очолювала раду молодих учених університету.
– Тетяно Григорівно, на урочистому засіданні, присвяченому результатам конкурсу, Ви готові були почути від губернатора, що наша рада
найкраща в області, чи для Вас це
прозвучало несподівано?
– До оголошення офіційних результатів деяке хвилювання було, адже в
області достатньо навчальних закладів, які активно працюють із молодими
вченими. А коли почула від губернатора про наше перше місце, в душі відчула справжнє свято: протягом останніх
п’яти років ми були третіми, другими, а
тепер стали першими.
– Цей конкурс проводиться кілька
років підряд. Умови його проведення змінюються?
– Ні, умови конкурсу за останні декілька років суттєво не змінилися. Вони
коригувались і вдосконалювалися.
– Які вимоги конкурсу виконати
на зразковому рівні було найскладніше?
– Можливо, відобразити роботу ради в засобах масової інформації. Відобразити яскраво, цікаво, з хорошими
фотознімками. Щоб зацікавити й залучити до роботи в раді якомога більше
молоді. До цього я ніколи матеріали
до газети не готувала. Проте, вважаю,
вже навчилася.
А взагалі, на мою думку, умови конкурсу є досить реальними. Просто треба продуктивно працювати протягом
року, мати гарну команду однодумців в
університеті, займати активну позицію
в обласній раді молодих учених – і тоді
результати будуть зразковими.
– Хто Ваші помічники і яких помічників, на Вашу думку, Вам не вистачає?

– Мої помічники, перш за все, – голови рад факультетів. Із великим задоволенням їх називаю: доцент Ольга
Володимирівна Пирог (факультет міжнародної економіки); с. н. с. Віталій
Олександрович Пальчиков (хімічний
факультет), доцент Олег Євгенович
Афанасьєв (геолого-географічний факультет), ст. викладач Олена Костянтинівна Степаненко (факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства), Тетяна Миколаївна
Заворотченко (юридичний факультет), аспіранти Наталя Заєць і Дар’я
Бурцева (факультет біології, екології
та медицини). На жаль, не всі факультети активно співпрацюють з радою
молодих учених. Не вистачає загальної вузівської згуртованості. Але, сподіваюсь, що незабаром ми цю ситуацію
змінимо на краще.
– Минулого року в газеті «Дніпропетровський університет» ми
досить повно висвітлювали досягнення ради молодих учених. Тому
перемога вашого колективу для часопису – подвійна радість. Бажаємо раді молодих учених бути лідером в області і в цьому році. Із задоволенням напишемо про це.
– Від себе особисто й від ради висловлюю вдячність Вам, Тамаро Анатоліївно, за взаєморозуміння й досить
плідну співпрацю. Бо кращого результату можна досягти лише разом. Впевнена, що попереду в нас іще кращі досягнення.
Т. СОБКА,
редактор газети
«Дніпропетровський університет».

10 квітня 2013 року.
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ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER

ІНТЕРЕС ДО ХІМІЇ ВИНЯТКОВИЙ
Юлія Веліченко зараз удосконалює
практичні навички з хімії в Оксфордському університеті: вона стала учасницею державної програми з навчання
та стажування за кордоном. Дівчина
вважає, що їй дуже пощастило – розширювати знання в галузі медичної та
фармацевтичної хімії в одній із найкращих лабораторій світу.
Хімією зацікавилася задовго до
вступу в університет. Активна учасниця Малої академії наук. Під керівництвом доцента кафедри органічної
хімії С. Д. Коптєвої зайняла друге місце
в обласному турі змагань. Із першого
курсу студентка займається науковою
роботою на кафедрі органічної хімії.
Медична хімія, дослідження впливу
хімічних сполук на біохімічні процеси,
основи дієтології з недавнього часу
захопили увагу Юлії. Стежити за новинками в науці допомагає вільне володіння англійською та французькою
мовами.
Юлія – одна з найуспішніших студенток факультету, вона має знак
«Відмінник ДНУ». За сумлінне навчання й винятковий інтерес до природничих наук Юлію Веліченко відзначали
обласною іменною стипендією, стипендією Вченої ради університету,
у першому семестрі цього навчального року – стипендією Президента
України.
Студентка захоплюється не тільки
наукою. Незважаючи на напружений

* * *
Академічну стипендію Президента України в першому семестрі 2012/2013 н. р. отримували Юлія Веліченко (гр. ХФ-09-2),
Юлія Лаптєєва (гр. УУ-09-3),
Дмитро Кузьменко (гр. ММ-09-1)
та Галина Бесчасна (гр. ЕК-09-1).
* * *
Академічну стипендію Верховної Ради України у цьому

Стипендіат Президента України,
студентка гр. ХФ-09-2 Юлія ВЕЛІЧЕНКО.
графік, дівчина веде активний спосіб життя. Намагається
допомагати безпритульним тваринам. Любить спорт і сучасну музику. Із задоволенням ходить із подругами на вечірки.
Подобається їй і подорожувати, милуватися красотами рідної
країни.
В. ВАРГАЛЮК, декан хімічного факультету.

навчальному році отримують
Серг ій Яненко (гр. КФ- 09-1),
Валерія Мізін (гр. ББ-09-1) та
Анастасія Юрченко (гр. ЮП-9-2).
* * *
Академічну стипендію імені
М. С. Грушевського у першому
семестрі ц. н. р. одержувала
Олеся Сміянова (гр. ІІ-09-4).
* * *
Академічну стипендію імені

В. М. Чорновола у першому семестрі 2012/2013 н. р. одержувала Ірина Тарнавська (гр. ЗЖ09-2).
* * *
У першому семестрі 2012/2013
н. р. стипендію імені В. І. Моссаковського мали Аліна Годес
(г р. М Х- 09 -1), Расі м Л абібов
(гр. МХ-09-1) та Станіслав Кулинич (гр. МХ-10-2).

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА

ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У 2012 р.
ПОКАЗНИКИ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ Є ОДНИМИ ІЗ НАЙВИЩИХ ЗА ОСТАННІ 14 РОКІВ
Одинадцять співробітників університету: І. О. Зайцева, Л. Д. Орлова (факультет
біології, екології та медицини), Т. Ф. Литвинова (історичний факультет), Т. С. Павлова, О. А. Третяк, В. М. Торяник (факультет
суспільних наук і міжнародних відносин),
О. О. Гусєва (факультет систем та засобів
масової комунікації), Т. В. Гринько (факультет міжнародної економіки), А. Б. Вишнікін
(хімічний факультет), І. С. Попова (факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства), І. Є. Семенча (економічний
факультет) захистили докторські дисертації. 60 співробітників та випускників аспірантури захистили кандидатські дисертації.
По захищених дисертаціях негативних
рішень не було.
Важливим фактором для своєчасного
захисту дисертацій є наявність відповідних спеціалізованих рад. До десяти спецрад із захисту докторських за 25 спеціальностями та восьми спецрад із захисту кандидатських дисертацій за 14 спеціальностями у ДНУ ім. О. Гончара додалися дві
нові спецради – докторська з політичних
наук (за спеціальностями «Геополітика» й
«Політичні проблеми міжнародних систем
та глобального розвитку») і кандидатська
спецрада з економічних наук (за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності», «Математичні методи, моделі
та інформаційні технології в економіці»).
Розширено повноваження кандидатської

спецради з технічних наук – додано спеціальність «Прикладна геометрія, інженерна
графіка». Але при перереєстрації втрачено спеціальність «Українська література».
У спецрадах ДНУ ім. О. Гончара захищено 86 кандидатських і 11 докторських
дисертацій. Ці показники вищі від середніх
за період із 1998 року. Найбільше захистів відбулося у спецрадах: з історії (голова – проф. В. В. Іваненко) – 19 захистів (із
них – три докторські), із філософії (голова – проф. П. І. Гнатенко) – 17 захистів (із
них дві докторські), із політичних наук (голова – проф. О. С. Токовенко) – 11 захистів (із них дві докторські), із біологічних наук
(голова – проф. А. П. Травлєєв) – 8 захистів (із них три докторські).
Найбільшу кількість дисертацій захищено під науковим керівництвом професорів
П. І. Гнатенка (одна докторська, чотири
кандидатські), О. С. Токовенка (дві докторські, дві кандидатські), О. О. Осетрової
(три кандидатські) та Т. С. Пристайко (три
кандидатські).
Наприкінці року Міністерство освіти та
науки, молоді і спорту України видало низку наказів стосовно формування нового
переліку фахових видань та нових вимог
до цих видань, а також про нові вимоги
до опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук. Згідно з цими вимогами
«за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідно не

менше 20 публікацій у наукових (зокрема
електронних) фахових виданнях України
та інших держав, з яких: не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних
виданнях інших держав із напряму, з якого
підготовлено дисертацію…», «… на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідно не менше п’яти публікацій у
наукових (зокрема електронних) фахових
виданнях України, із яких: не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях
інших держав із напряму, із якого підготовлено дисертацію». «До таких публікацій
можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних
наукометричних баз…». Стосовно кількості публікацій відповідний наказ набрав
чинності, а стосовно публікацій у виданнях
інших держав або у виданнях України, які
включені до міжнародних наукометричних
баз, наказ набирає чинності з 1 вересня
2013 року.
Підготовка докторів наук у ДНУ імені
Олеся Гончара ведеться за 26 спеціальностями. У 2012 році відкрито докторантуру за спеціальностями: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»
(факультет міжнародної економіки), «Хімічна технологія палива, пально-мастильних
матеріалів» (фізико-технічний та хімічний
факультети), «Геополітика» (факультет
суспільних наук і міжнародних відносин),
«Політичні проблеми міжнародних систем
та глобального розвитку» (факультет сус-

пільних наук і міжнародних відносин), «Радіофізика» (факультет фізики, електроніки
і комп’ютерних систем). У докторантурі навчалося 13 осіб.
В аспірантурі навчалося 415 осіб. План
прийому на навчання виконано. Але склалася ситуація, що на декілька спеціальностей не надійшло жодної заяви. Йдеться,
насамперед, про економічний факультет.
Щоб виконати план, ми змушені були вилучити із загального плану прийому вісім
очних місць економічної галузі. 13 аспірантів-контрактників відраховано за власним
бажанням у зв’язку з погіршенням матеріального становища. Аспірантуру закінчили
97 осіб. Достроково або у строк захистили
кандидатські дисертації 10 випускників:
А. В. Довженко, О. О. Пипка, В. М. Богомаз (механіко-математичний факультет),
О. В. Міщенко, Ю. П. Пісна (факультет
суспільних наук і міжнародних відносин),
А. Ю. Гладченко, Т. Г. Зуб (факультет міжнародної економіки), М. В. Остропольська
(історичний факультет), Д. Д. Тищенко
(факультет біології, екології та медицини)
та С. В. Адонін (економічний факультет).
Мережу аспірантури розширили за рахунок спеціальностей: «Гідрогеологія»
(геолого-географічний факультет), «Хімічна технологія палива, пально-мастильних
матеріалів» (фізико-технічний факультет
разом із хімічним), «Економіка та управління підприємствами» (економічний факультет), «Політичні інститути та процеси»

(факультет суспільних наук і міжнародних
відносин).
Із 97 випускників аспірантури 29 працевлаштовані у ДНУ імені Олеся Гончара.
Показники присвоєння вчених звань доцента і старшого наукового співробітника –
на рівні середніх за останні десять років,
а професора – одні із найвищих: 26, 3, 11
відповідно.
До уваги претендентів на вчене звання:
на звання доцента треба написати п’ять
наукових статей, на звання професора –
десять. Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту України рекомендує, щоб більшість статей здобувачів учених звань були
одноосібними.
Ректор підкреслив, що відкриття нової
спеціальності у спецраді можливе лише
за наявності відповідної аспірантури/докторантури. Ректор поставив завдання перереєструвати університетські видання і
включити їх до міжнародних наукометричних баз – це дасть змогу здобувачам наукових ступенів публікуватися не за кордоном, а у збірниках наукових праць та
журналах, які видає університет.
(Із доповіді ректора,
проф. М. В. ПОЛЯКОВА).

Висновки та пропозиції ректора, проф.
М. В. Полякова Вчена рада ухвалила покласти в основу діяльності кафедр і факультетів.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.
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ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА –
УНІВЕРСИТЕТ ДЮ МЕН (ФРАНЦІЯ)

ПРОГРАМА
ДВОХ ДИПЛОМІВ
У рамках угоди між двома університетами факультет прикладної математики та
факультет наук і технологій з
минулого року виконують програму двох дипломів.
Студенти магістратури ФПМ
мають змогу протягом року навчатися у відповідній магістратурі Університету дю Мен; потім, повернувшись в Україну, протягом року
навчатися у «рідній» магістратурі
на ФПМ. Отже, сумарний термін
навчання у магістратурі складає
два роки. У результаті учасники
програми одержують два дипломи – український і французький.
Минулого року учасниками
програми стали два студенти
ФПМ – Володимир Карташов та
Анастасія Кабешова, а в цьому
вже п’ятеро – Артем Міняйло, Антон Литвинов, Ксенія Саєвич, Ро-

ман Буланенко та Юлія Котова.
До речі, усі цьогорічні учасники
одержували або стипендію Кабінету Міністрів України, або стипендію регіону у Франції).
Учасники програми якнайкраще характеризують навчання та
умови проживання в Університеті дю Мен.
Принагідно відзначимо рівень
підготовки студентів ДНУ імені
Олеся Гончара: Володимир Карташов протягом навчання у нас
займав десяте місце в рейтингу,
протягом же свого навчання в
Університеті дю Мен він посідав
першу-другу сходинки серед усіх
студентів відповідної французької
магістратури.
В. ГРОМОВ,
керівник програми, доцент
кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики.

Ще в сьомому класі Анна Стець зрозуміла, що її
спеціальністю буде психологія. Опанувати нею
вирішила у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.
У планах на майбутнє –
навчання в магістратурі
за кордоном. Хоч сама
вона залишається патріотом своєї країни: вивчає рідну мову, культуру, традиції.
Хороший психолог має
досить різноманітні знання. Анна також отримує
задоволення від отримання інформації в різних сферах: астрономії,
фізики, медицини, музики, театру. Багато читає.
Читає книжки й енциклопедії. Любить різні головоломки. Грає на піаніно
й гітарі, бере участь в університетських змаганнях
із бігу, плавання та спортивного орієнтування.

* * *
Стипендію Вченої ради ДНУ
ім. О. Гончара у другому семестрі ц. н. р. отримують Анастасія
Ільїна (гр. УА-09-7), Анастасія
Нечепоренко (гр. УФ-09), Дар’я
Рязанцева (гр. УК-09-2), Вікторія
Біляцька (гр. УН-10-1), Олеся Сміянова (гр. ІІ-09-1), Альона Лашко
(гр. СП-09-2), Максим Мірошніченко (гр. СФ-10-1), Ярослава
Кривенко (гр. ТП-10-1), Майя Тиха (гр. ТД-09-1), Катерина Мороз (гр. ТА-10-1), Дар’я Громцева
(гр. ВЗ-10-2), Юлія Степанченко (гр. ЗГ-12м), Тамара Іваненко (гр. ЮП-09-3), Денис Іопель
(гр. ЕК-10-1), Катерина Фомкіна
(гр. ЕС-12с), Костянтин Захарчук (гр. КТ-09-1), Дмитро Бондар
(гр. КФ-09-1), Надім Аль-Шаваф
(гр. КФ-09-1), Юлія Веліченко (гр.
ХФ-09-2), Марія Федорович (гр.
ББ-10-1), Ксенія Самохіна (гр. ББ09-3), Альона Ладигіна (гр. ГМ09-1), Валентина Бикова (гр. ММ09-1), Ірина Паламарчук (гр. ПМ09-2), Анна Стець (гр. ДС-10-1).
Стипендіат Ученої ради ДНУ імені Олеся Гончара,
студентка гр. ДС-10-1 Анна СТЕЦЬ.

ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2012/2013 н. р.:

НАВЧАТИСЯ ТРЕБА КРАЩЕ
Ліцензійні умови для університету: абсолютна успішність – 90% (90% студентів повинні скласти екзамени без двійок); відносна успішність, або якість
успішності – 50% (половина студентів повинні скласти екзамени без трійок).
На денній формі навчання до
складання екзаменаційної сесії
було допущено 10949 студентів.
Абсолютна та відносна успішність у цю сесію така ж, як і в позаминулорічну (2010/2011 н. р.).
100-процентну абсолютну успішність
мають, як правило, студенти, які навчаються на спеціалістів і магістрів.
Кожен п’ятий студент на кінець
сесії мав заборгованість, а кожний
четвертий боржник мав три й більше
заборгованостей.
Найвища абсолютна успішність
та її якість на факультетах: психології, хімічному (94%), на факультеті
систем та засобів масової комунікації
(90%). Найбільше трійок на факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем, факультеті прикладної
математики, факультеті суспільних
наук і міжнародних відносин.
Загалом по університету (за трьома формами навчання) абсолютна
успішність склала 79%; відносна
– 46%. Із 84 напрямів/спеціальностей на кінець сесії лише 46 виконали

10 квітня 2013 року

ліцензійні умови щодо абсолютної
успішності та її якості; 56 напрямів/
спеціальностей виконали ліцензійні
умови з якості успішності.
Найбільше відмінників на факультетах: міжнародної економіки,
суспільних наук і міжнародних відносин та хімічному. Студентів, які
мають «незадовільно», найбільше
на економічному й юридичному факультетах.
Вечірники і заочники до зимової
екзаменаційної сесії були допущені
всі. Але на кінець сесії 1243 студенти мали одну й більше заборгованостей.
Із вечірників найкраще навчаються студенти напряму/спеціальності
«Психологія». На інших напрямах
дуже багато трійок. Найбільше двійок і трійок на напрямах/спеціальностях «Фінанси», «Комп’ютерні науки», «Облік і аудит».
Заочники виконали ліцензійні
умови з двох показників зі спеціальності «Вірусологія». Зі спеціальностей «Мікробіологія» та «Банківська

справа» виконано лише один показник ліцензії. Кожний п’ятий студент
заочної форми навчання склав сесію на «відмінно» та «добре», кожні шість студентів із десяти склали
сесію успішно.
Найвищі результати абсолютної
успішності у студентів, які навчаються за напрямами «Психологія»,
«Інформатика», «Біологія», «Математика» (83-67%), а найнижчі – на
«Правознавстві», «Журналістиці»,
«Історії» (36-42%).
Багато трійок на напрямах «Українська мова та література», «Журналістика», «Математика».
На 8 лютого в університеті залишалося 382 боржники.
На факультеті систем та засобів
масової комунікації 21 студент мав
заборгованість з іноземної мови. На
факультеті фізики, електроніки та
комп’ютерних систем, біології, екології та медицини багатенько боржників із дисципліни «Інтелектуальна
власність», на економічному – з вищої математики.
100-процентна абсолютна успішність у студентів, які навчаються
за прискореними термінами за на-

прямами: «Психологія», «Українська мова та література», «Математика»; 92% – на спеціальностях
«Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації».
Кожний студент напряму «Механіка» отримав одну чи й більше
двійок, так само, як і кожні два із
трьох студентів напряму «Фінанси»,
кожний другий із напрямів «Економічна кібернетика», «Програмна інженерія» (2 курс), «Біологія»
(2 курс), «Прикладна механіка» (3
курс). За прискореними термінами
навчання кращі студенти це – четвертокурсники напряму «Авіа- та
ракетобудування», третьокурсники напряму «Машинобудування»,
студенти напрямів «Психологія» та
«Математика». У них абсолютна
успішність – 90% або вища, а якість
успішності – 50% або вища.
Серед заочників, які навчаються
за прискореними термінами, кожний студент напрямів «Прикладна
статистика», «Облік і аудит» (3-ій
і 4-ий курси), «Економіка підприємства» (3-ій курс) отримав одну й
більше двійок.
За невиконання навчального плану університет відрахував з 1 жовтня 2012 року по 1 лютого 2013 року
103 студенти: третина з них – заочники та вечірники, а за денною
формою навчання по кілька з фізи-

(За наказом
по ДНУ ім. О. Гончара).

ко-технічного факультету, факультету суспільних наук і міжнародних
відносин, факультету психології, історичного факультету та ін.
Із 1 жовтня 2012 року не відраховано жодного студента з таких напрямів (без іноземних студентів та
тих, що навчаються за прискореними термінами): «Філологія (російська)», «Управління персоналом та
економіка праці», «Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Фізика»,
«Телекомунікації».
(Із доповіді завідувача
навчального відділу О. В. ВЕРБИ
на засіданні ректорату).

* * *
Члени ректорату на своєму засіданні прийняли інформацію зав.
навчального відділу О. В. Верби
до відома і рекомендували завідувачам кафедр у своїх колективах проаналізувати причини незадовільних оцінок під час сесії, а
саме: успішність студентів протягом семестру, відвідування занять
студентами, наявність необхідного навчально-методичного забезпечення, обґрунтованість засобів
контролю знань студентів (педагогічних і методичних), що використовувались викладачами, та
скласти план заходів щодо підвищення якості навчання.

ПІДСУМКИ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ:

РІВЕНЬ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ ЗАДОВІЛЬНИЙ, АЛЕ НЕ В УСІХ
Відповідно до наказу ректора другічетверті курси всіх факультетів, шості
курси, які навчаються за денною формою на магістрів і спеціалістів на фізико-технічному факультеті, і вечірники
четвертих курсів написали ректорські
контрольні роботи з дисциплін г уманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової та професійно-практичної
підготовок.
У цілому рівень залишкових знань у перевірених студентів є задовільним. Порівняно з
минулим роком така ж або вища якість і абсолютна успішність. Ці показники відповідають
акредитаційним вимогам.

Хороші знання продемонстрували студенти,
які систематично відвідують заняття, ретельно виконують завдання для самопідготовки,
добре написали модульні контрольні роботи.
У деяких випадках при виконанні ректорських контрольних робіт продемонстровано
вищу успішність, ніж на екзаменах. Викладачі
пояснюють це тим, що в поточному семестрі
студенти вивчають матеріал аналогічної проблематики.
Проте спостерігаються й очевидні недоліки. У студентів, які погано відвідували заняття, постійно мали академічні заборгованості
з дисциплін, відповіді на запитання неповні, а
то й неправильні.

Після перевірки ректорських контрольних
робіт випливає, що, можливо, недостатньо
часу відводиться для вироблення практичних
навичок; мабуть, недостатньо уваги студенти приділяють самостійному опрацюванню
навчального матеріалу – при відповіді на запитання студенти не бажають висловлювати
власні думки, а переказують загальновідомий матеріал.
Методичні висновки:
• більше уваги треба приділяти не лише
професійній і практичній підготовці, але й
дисциплінам гуманітарного та природничонаукового напряму, інтегруючи їхні робочі
програми у навчальний процес з урахуван-

ням специфіки відповідних напрямів підготовки;
• необхідно підготувати для студентів-іноземців методичні розробки з кожної дисципліни;
• слід уважніше підходити до визначення
знань студентів, якщо відповіді слабкі.
Напередодні акредитації університету турбує те, що є спеціальності, де показники
успішності нижчі від нормативних.
Результати ректорських контрольних робіт обговорені на засіданнях вчених рад факультетів і на кафедрах; прийняті відповідні
рішення.
(Із доповіді зав. навчального відділу
О. В. ВЕРБИ на засіданні ректорату).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
доцента кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата технічних наук, досвід викладацької діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, вільне володіння державною мовою, а також іноземною мовою в обсязі
матеріалу, що викладається),
провідного наукового співробітника НДЛ перспективних матеріалів
і технологій кафедри технології виробництва фізико-технічного факультету (д/б теми 6-243-11) – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(вища освіта, науковий ступінь
кандидата технічних наук, наявність
наукових праць та патентів у галузі матеріалознавства та металургії,
вільне володіння державною мовою
України),

доцента кафедри технічної механіки – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІV рівня акредитації не менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри фізіології та інтродукції рослин – 1 штатна одиниця
(0,75 ставки)
(наявність наукового ступеня кандидата біологічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше десяти
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри менеджменту
та туризму факультету міжнародної
економіки – 1 штатна одиниця (повна
ставка)

(наявність вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент у виробничій
сфері», наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації не менше десяти років,
вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри радіоелектроніки факультету ФЕКС – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
досвід науково-педагогічної роботи у
ВНЗ ІV рівня акредитації не менше 5
років, наукові роботи в галузі радіоелектроніки, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри іноземних мов
для інженерно-технічних та природ-

ничих спеціальностей – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІV
рівня акредитації не менше 2 років,
вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри комп’ютерних
технологій – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІV рівня
акредитації не менше 5 років, вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри фізичної та економічної географії геолого-географічного факультету – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна
та соціальна географія, досвід науково-педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів
акредитації не менше 5 років, друковані праці в фахових виданнях за напрямком наукової роботи кафедри,
вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри соціальної роботи факультету суспільних наук і міжнародних відносин – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність диплома кандидата наук, досвід викладання дисциплін із
соціальної роботи, наукові публікації
та участь у конференціях із соціальної роботи, вільне володіння державною мовою України),
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МОТИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРАДИ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ТА ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Великий український поет Т. Г. ШЕВЧЕНКО (1814-1861 р. р.)
Автопортрет Т. Г. Шевченка. 1840-1841 р. р.

Т. Г. Шевченко – завжди наш безсмертний сучасник.
Його творчість надихає на боротьбу
за свою національну і людську гідність.
Якось нещодавно одна з перспективних претенденток на кваліфікацію бакалавра філології нашого університету озвучила свої наміри – отримати, нарешті, диплом
та виїхати з України за кордон для

продовження освіти й подальшого
працевлаштування: мовляв, для
фахівця з філології (української!)
та й загалом – для вченого в нашій
країні немає перспектив. Якби це був
одиничний випадок, то було б не так

страшно, але таку позицію сучасної
молоді – притому елітної (випускників престижних вишів, часто червонодипломників), – зустрічаємо, на жаль,
часто... Якщо називати речі своїми
іменами, то подібна позиція молоді,
продиктована шляхетним на перший
погляд бажанням успішної самореалізації, а по суті – егоїзмом, є – не більше, не менше – зрадою національних
інтересів, передусім держави України,
яка вклала немалі кошти в освіту цієї
елітної молоді, виявляється, готуючи
інтелектуальну «подать» іншим державам.
«Гріх» національної зради – ренегатства – української еліти вперше в новій українській літературі
був викритий у поезії Тараса Шевченка, для якого національна ідея
була «рушійною силою його творчості» (Григорій Клочек). У шевченкознавстві висвітлення проблеми зради України в «Кобзарі»
розглядається, як правило, крізь
антиколоніальну призму українсько-російських взаємин. Валерій
Шевчук осмислює її в контексті
ситуації протистояння «панів» і
«людей» (див. Шевчук Вал. Пани
і люди: Ідея двоіпостасності людського суспільства в поезії Тараса
Шевченка // «Personae verbum»
(Слово іпостасне): Розмисел. – К.:
Твім інтер, 2001. – С. 73 – 138.). До
«категорії» «панів», осередком
яких, за Шевченком, є Петербург,
ширше – імперський світ, належать, як аргументовано доводить
В. Шевчук, не тільки експлуататори-кріпосники на чолі з царем, а
й зрусифікована українська еліта,
яка віддає свій потенціал на ко-

ристь імперії-завойовниці, зміцнюючи її, а значить опосередковано
допомагає гнобленню вітчизни.
Усім знайомий у поезіях Шевченка
образ землячка-українця, дрібного
чиновника, у мріях якого «нові петлиці та мундири ще новіші». Ренегатство такого типу виявляється у
зневазі до вітчизняного як меншовартісного, у відступництві від національної культури, мови:
А меж ними і землячки
Де-де проглядають.
По-московськи так і ріжуть,
Сміються та лають
Батьків своїх, що змалечку
Цвенькать не навчили
По-німецькій – а то тепер
І кисни в чорнилах!
(«Сон («У всякого своя доля»)).
Образ дрібних чиновників постає в Шевченка жалюгідним не
тільки через пустопорожність уготованого їм способу життя («кисни
в чорнилах»), а й через сповідування ними хибних цінностей, відсутність національної гідності. Тут
таки підкреслено і шкоду Україні
від таких її «громадян»:
П’явки! П’явки!….
Україно! Україно!
Оце твої діти.
Твої квіти молодії,
Чорнилом политі.
Московською блекотою
В німецьких теплицях
Заглушені! Плач, Украйно!
Бездітна вдовице!
Метафоричний образ п’явок недвозначно вказує на відтік, втрачання, зрозуміло, інтелектуальних, культурних сил України, асоціюється із ссанням крові, що кон-

текстуально означає поглинання її
«життєвої енергії». Водночас інтелектуальна еліта названа у фрагменті – «квіти молодії»: позитивна
конотація образу підтверджує її
важливість для країни, втілює надію
на майбутнє, якої зраджена Україна
(«бездітна вдовиця»!) позбавлена.
Ще одним метафоричним еквівалентом ренегатів-панів у Шевченка є «вельможнії байстрята» (поема
«Великий льох»). В. Шевчук, проводячи паралель з поемами «Катерина», «Наймичка», трактує ситуацію
появи незаконнонароджених синів
(байстрюків) як один із способів
зради, збіднення України (бо дитина належить вже не батьківщині, а
ворогу-москалю, як у «Катерині»,
отже, перебуває на національному
маргінесі; у «Наймичці» ж самопожертва матері, що дозволяє залишити сина в лоні національного,
знімає «гріх» зради). «Вельможнії
байстрята» – із цієї ж «серії» – це
репрезентанти національного маргінесу, пани-перевертні, «безбатченки», бо відкинулися від материнського національного тіла,
переслідуючи власні егоїстичні чи
імперські інтереси.
В. Шевчук у згаданій розвідці
торкається питання й особистого
переживання Тарасом Шевченком
(його ліричним Я) страху ренегатства («Боюся ще погорілу пустку
руйнувати»), що зафіксоване в поезії
«Заворожи мене волхве» у зв’язку,
як припускає дослідник, із болісним
переживанням факту, що М. Щепкін, українець за походженням, почав служити російській культурі: «Ти
вже серце запечатав», – звучить у

цій поезії. У тогочасній соціально-історичній ситуації проблема вибору
між ренегатством та відмовою від
інтелектуально-культурного життя,
обмеженого на вітчизняних теренах,
для українського інтелігента і дійсно
стояла украй гостро. І немало українських інтелектуалів, серед яких не
тільки М. Костомаров, Є. Гребінка,
П. Куліш, а й сам Т. Шевченко, перебуваючи протягом значної частини
життя в Російській імперії, живилися
чужою культурою і у свою чергу живили її, однак ренегатами себе не
вважали (усвідомлюючи результативність своєї націє- і культуротворчої діяльності для України).
Артикульована в поезіях Т. Шевченка опозиція «свого» (національного) та «чужого» (інокультурного) сьогодні прочитується
ширше, ніж протистояння між
імперією та колонією (що вже, на
щастя, є історичним анахронізмом). Україна має «закриту», «локальну» культуру, що, не будучи
представлена у світі, втрачає ліквідність, тому відтік інтелектуальних сил створює подвійну небезпеку для української культурної
аури – збіднює її і відкриває простір для стирання її самобутності.
Прикро, що в гонитві за власним
благополуччям майбутній «цвіт
нації» забуває не лише Шевченкові настанови – «В своїй хаті своя й
правда, і сила, і воля», – а й прямий обов’язок перед вітчизною,
процвітання якої має бути пріоритетом.
О. ШАФ,
доцент кафедри
української літератури.

ПРО КОШТОРИС ПРИБУТКІВ І ВИТРАТ
2012 РІК
На всі програми діяльності Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України затвердило в кошторисі ДНУ
ім. О. Гончара 239,2 мільйона гривень
(на 15,6 млн. грн. більше, ніж 2011 року).
Із них на підготовку кадрів – 225,6 млн.
і на науково-дослідницьку діяльність –
12,2 млн. грн., це також більше, ніж за
попередній період.
95 відсотків загального фонду витрачено на заробітну плату, стипендії, утримання студентів-сиріт, комунальні платежі.
За всіма програмами зарплата
склала 59 процентів усіх витрат –
140,9 мільйона гривень, більше, ніж у
2011 році у зв’язку із збільшенням по-

садових окладів у середньому на 13
процентів.
Стипендію отримували 82 відсотки
студентів, прийнятих на навчання за
державним замовленням. Їм виплачено 60,4 мільйона гривень.
Різкого збільшення комунальних
витрат не було завдяки укладенню
договору на постачання газу для гуртожитків, як для населення.
На програму «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних і
педагогічних працівників за кордоном»
із загального фонду кошторису України
профінансовано 397,4 тисячі грн., що
складає 29 відсотків кошторису; недофі-

Пропонуємо поміркувати про те, як зробити
результати сесії більш передбачуваним і менш
стресовим фактом у житті.
Людина «озброєна», якщо вона повідомлена. Це
означає, що кожен студент на початку семестру повинен знати, яку треба скласти звітність у кінці семестру,
яку кількість балів треба заробити, щоб отримати ту
чи іншу оцінку. Цього вже достатньо, щоб перебувати на півдороги до позитивного результату. Це перше
правило. А друге: студент мусить свідомо поставити
собі запитання: «Для чого я вчуся? Яка головна мета навчання? Як майбутня професія вплине на моє
життя? Що я хочу мати в кінці навчання? Яким я буду
фахівцем?» Такий самоаналіз ефективно впливає на
розуміння студентом процесу навчання й усвідомлення своєї відповідальності за результат.
Подивімося на слова: рішення – ставлення –
підхід – результат.
Конкретизуємо цю формулу на прикладі сесії.
Якщо студент прийняв рішення у наступному се-

нансовано 957,5 тисячі грн. – дофінансували у 2013 році.
Закупили предметів постачання і
забезпечення (дипломи, студентські
квитки, друковану продукцію тощо)
на мільйон гривень; оплатили послуги (охорони, зв’язку, обслуговування
котелень до опалювального сезону,
супровід програмного забезпечення і
т. п.) на 800 тисяч гривень, відрядження – на 225 тисяч. На капітальний ремонт гуртожитків і навчальних корпусів
грошей не було.
Перераховано податків (без прибуткового) 1,7 мільйона гривень.
Спонсорської допомоги на розрахунковий рахунок університету у ви-

гляді грошей надано 4 тисячі гривень,
у вигляді товарів і послуг – на суму 765
тисяч гривень (торік було більше).
Усього у спеціальний фонд надійшло
55,5 мільйона, у тому числі за послуги
освіти – 43 мільйони, за оренду – 3,6
мільйона, за господарську діяльність –
8,9 млн. грн.
Економічний результат по спецфонду склав мінус 6 млн. (у 2011 році – мінус 3 млн. грн.). Прибутків за
послуги освіти не вистачає покрити
витрати, пов’язані з навчанням.
2013 РІК
Згідно з доведеними лімітами у кошторисі на 2013 рік з урахуванням спеціального фонду не вистачає 6 млн. грн.

на комунальні платежі. Не враховано
витрати на підготовку центральної котельні до опалювального сезону, не в
повному обсязі враховано витрати на
видавничу діяльність, поповнення бібліотечного фонду, на періодичні видання.
На підготовку кадрів затверджено
по загальному фонду 180,5 млн. грн.,
по спеціальному фонду – 52,8 млн.
грн., які ще треба буде заробити (на
початок року залишок у спецфонді
2012 року – 8,5 млн. грн. (на 2 мільйони менше, ніж рік тому), по загальному фонду на виконання наукової діяльності затверджено 11,3 млн. грн.
(Із виступу головного бухгалтера
С. О. РУССУ на засіданні ректорату).

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

С ЕС ІЯ

ЦЕ С ТРАХ ЧИ ДОС ВІД?

местрі за результатами сесії отримати стипендію, у
нього формується відповідальне й серйозне ставлення до процесу навчання та складання екзаменів і заліків. Відповідно до цього студент обирає
той чи інший підхід і отримує результат у вигляді
балів та оцінок.
Така невеличка, на перший погляд, формула дозволяє систематизувати не тільки процес навчання, а
й будь-яку іншу діяльність людини незалежно від статусу, віку та професійного спрямування.
Отож, пам’ятаймо:
• Кожен результат – це, перш за все, досвід. Він
допомагає нам зробити висновки про наші можливості: «Що я зробив добре?», «Які мої дії дали позитивний результат?» і, навпаки, «Що я зробив не так?»,

«Що треба змінити в моєму підході, щоб отримати
кращий результат?», тобто йдеться про можливість
особистісного чи професійного зростання.
• Формуйте думку лише на своєму досвіді. У
кожного свій шлях, а неправильне уявлення, засноване на чужому досвіді або на своєму страху про
невідоме, тільки підвищує тривогу. До речі, хвилювання – це природна частина складання іспиту.
Незважаючи на хвилювання, а може, завдяки йому
студент успішно складає сесію.
• Розуміння нейтралізує загрозу. Хвилювання
найчастіше з’являється там, де ми чогось не знаємо, а уявлення підступно малює нам картини поразки. Тому намагайтеся якомога більше дізнаватися про те, що має відбутися, із чим доведеться

мати справу (наприклад, вимоги до екзамену, особливості вимог викладача та ін.).
• Дивіться на кожну наступну сесію, як на нову, але з урахуванням попереднього досвіду. Не
обов’язково завтра буде так, як сьогодні.
• Порівнюйте себе тільки з собою учорашнім,
а не з другом чи однокурсником. Хай вас хвилюють тільки особисті цілі та досягнення. Запитуйте
себе: «Що я ще можу зробити задля досягнення
кращого результату?»
Позитивно дивіться на себе й на світ, який вас
оточує. Пам’ятайте, що результат, який ви збираєтеся досягти, – це лише ваш вибір.
А. ДЕНИСЕНКО,
психолог соціально-психологічної служби.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
доцента кафедри педагогічної та
вікової психології – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, досвід науковопедагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації
не менше 5 років, друковані праці у
фахових виданнях за напрямом наукової роботи кафедри, вільне володіння державною мовою України),
викладача кафедри фізичного виховання та спорту – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність вищої освіти за спеціальністю «Фізичне виховання» та
кваліфікація викладача-тренера з фізичного виховання і спорту в вищих
навчальних закладах, магістратура з

Олімпійського та професійного спорту, звання МСУ з боксу, вільне володіння державною мовою України, навички організації спортивно-масових
та тренувальних заходів),
доцента кафедри міжнародної економіки і світових фінансів – 1 штатна
одиниця (0,25 ставки)
(наявність наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство
і міжнародні економічні відносини,
досвід науково-педагогічної роботи у
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше
3 років, вільне володіння державною
мовою України, іноземною мовою),
доцента кафедри міжнародної економіки і світових фінансів – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата економічних наук, досвід нау-

ково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 10 років,
вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри іноземних мов
для гуманітарних спеціальностей
(англійська мова) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 1
року, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри менеджменту
та туризму – 1 штатна одиниця (0,5
ставки)
(наявність наукового ступеня кандидата економічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 5 років,

вільне володіння державною мовою
України),
старшого наукового співробітника
НДЛ біомоніторингу НДІ біології (д/б
теми 3-237-11) – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(вища освіта, досвід роботи за фахом не менше 5 років, авторські свідоцтва або наукові праці в галузі біології, при наявності наукового ступеня без пред’явлення вимог до стажу,
вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри української мови
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 10 років,
вільне володіння державною мовою
України)

(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня опублікування оголошення 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 документа), копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо
є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), 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.

НА ДОЗВІЛЛЛІ
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС
«КУЛЬТУРА МОВИ»

НЕЗВИЧНА ФОРМА
Й ОРИГІНАЛЬНИЙ
ЗМІСТ
Оксана Ганжа (гр. ББ-10-3)
та Тетяна Сагайдак (гр. УУ12-1) взяли участь у конкурсі «Культура мови»,
який організувало обласне
громадсько-патрі отичн е
об’єднання «Примножимо
славу Придніпров’я».
Конкурсна комісія відзначила твір Оксани «Мова» за
незвичну форму, а твір Тетяни визнала оригінальним за
змістом. Дівчата закликали
любити і знати рідну мову, бути культурними й толерантними, адже від цього залежить
майбутнє суспільства.
На форумі патріотичної
громадськості нашим студенткам вручено Грамоти й
по коробці цукерок.
Я. СТЕПОВА.

ОРГАНІЗУВАЛА РАДА СТУДЕНТІВ

«МІС
ФАКУЛЬТЕТУ
МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ.
2012 р.»
У той день великий зал Палацу студентів був повністю
заповнений. Глядачі прийшли,
щоб зануритися у світ краси,
жіночності і вишуканості: дванадцять найкращих красунь
боролися за звання першої дівчини факультету.
Конкурсанткам дали завдання вибрати персонажа з відомих фільмів і представити його
на сцені. Ввійти в роль було достатньо складним завданням,
але дівчата достойно з цим
справилися. Глядачі побачили
на сцені і фатальну жінку-кішку, і граціозну балерину, і героя
мультфільму, і, звичайно ж, персонажів улюблених книг.
Ще однією, не менш цікавою
частиною заходу став спільний
танець дванадцяти красунь,

«МІС УНІВЕРСИТЕТ-2013»

Щасливі переможці конкурсу: перша віце-Міс університет-2013 Софія ПИШНЄВА,
Міс університет-2013 Наталія МАСЛЕННІКОВА та друга віце-Міс Анастасія КІБАЛЬНИК.

поставлений хореографом, студенткою Анастасією Владисенко. Дівчата показали свою згуртованість і вміння працювати в
колективі.
Останнім сюрпризом, який
піднесли конкурсантки, був венський вальс. На сцені вальсува-

Відбулася відкрита першість університету із шахів,
присвячена пам’яті нашого колишнього ректора, д. ф.-м. н.,
профессора, академіка НАНУ
В. І. Моссаковського (наприкінці 1940-х років Володимир
Іванович був одним із провідних дніпропетровських шахістів; в університеті він відкрив
шаховий клуб; ДНУ відновив
роботу клубу у 2008 році і назвав його іменем академіка
В. І. Моссаковського).
У турнірі взяли участь
близько 50 учасників з різ-

них навчальних закладів
міста.
Кубок виграла команда історичного факультету у складі
студентки 4-го курсу, майстра
спорту України Маріци Цирульник, ст. викладача кафедри історіографії, джерелознавства та
архівознавства, заступника голови Дніпропетровської обласної шахової федерації, майстра
спорту України Є. А. Чернова та
заступника декана історичного
факультету з наукової роботи,
доцента кафедри всесвітньої історії, кандидата в майстри спорту України Д. Л. Тесленка.
Маріца Цирульник нагороджена Грамотою за особисту
першість.
О. ОКУНЬ.

студенти купили теплі речі для
вихованців Васильківського дитячого будинку.
С. МАНДЕЛОВА,
голова ради
студентів факультету
міжнародної економіки,
студентка гр. ВЕ-10-1.

«ЮНІСТЬ, ЛЮБОВ І ВЕСНА»
VІ міжвузівський конкурс «Юність, любов і
весна» зібрав у ДНУ імені
Олеся Гончара іноземних
студентів більш ніж із двадцяти країн світу.
Молодь змагалася у трьох
номінаціях: декламування поезії, коротка сценка та пісня.
Брали участь серйозно підготовлені учасники.
У перших двох номінаціях
наш університет – на п ершому місці: М ухонг Джой
Крісто з Анголи (за вірш К.
Симонова «Жди меня») та
група першокурсників-третьокурсників (за інсцену-

вання віршів українських
поетів); у декламуванні поезії ДНУ ім. О. Гончара – ще
й на третьому місці: група
студентів підготовчого відділення із Малі та Китаю (за
вірш Ю. Левитанського «Что
происходит на свете? Просто зима») і студент Євген
Крупкін (за вірш В. Сосюри
«Любіть Україну!»); у пісенній номінації наш виш на
третьому місці: квартет студенток із Туркменістану та
Узбекистану (факультет суспільних наук та міжнародних
відносин) із поетично-пісенною композицією «На кри-

ДІТЯМ – ПОДАРУНКИ І ВИСТАВИ,
А ДОРОСЛИМ – СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ
хування для дітей університетських співробітників виділено 710 подарунків, а за
кошти профкому для дітей студентів, аспірантів та докторантів придбано 300 подарунків. Також розповсюджено близько
500 запрошень без подарунків для онуків співробітників та дітей мешканців університетського мікрорайону.
«Новорічна ніч у Магазині Чарівних
Іграшок» подарувала дітям зустріч із
улюбленими казковими героями. А ще
свято у Палаці студентів запам’ятається малечі хороводами з Дідом Морозом і

лах червоних вітрил».
Ст уденти-іноземці показали, які вони талановиті
і дружні. Н а початку конкурсу разом виконали гімн
Дніп ропетровська, міста з
якого вийшло багато відомих учених, міста, з яким
тепер буде пов’язана і їхня
юність.
Юнаки й дівчата співали
пісні й читали вірші українською та російською мовами.
Звучали поезії «Так ніхто не кохав» Володимира
Сосюри, «Моя любове, я
перед тобою», «Розкажу

тобі думку таємну» Ліни
Костенко, «Вечер черные
брови насупил» Сергія Єсеніна, «Все в ней гармония,
все диво» Олександра Пушкіна, і, звичайно ж, українська народна пісня «Ніч яка
місячна», і «Червона рута»,
і «Мне нравится, что вы
больны не мной…», і «Как
много девушек хороших»…
Справжній фестиваль організувала кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців!
Т. СОНЯЧНА.

ДЕНЬ
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
АБІТУРІЄНТА-2013

ПРОФСПІЛКА:

Близько 1600 дітей співробітників
ДНУ імені Олеся Гончара та мешканців
університетського мікрорайону завдяки турботі ректорату, профспілкового
комітету та Фонду соціального страхування отримали чудовий новорічний
настрій, казкові спогади й солодощі.
Завжди у передноворічні дні Палац студентів гостинно збирає дітей на
святкові вистави. Як зазначив голова
профспілкового комітету університету
О. Л. Тупиця, цього разу організовано чотири вистави. Із Фонду соціального стра-

ла Аліна Примак (гр. ВЕ-12-1);
титул «Міс ФМЕ-2012» отримала
Юлія Подзолкова (гр. ВЗ-12-1).
У рамках конкурсу відбулася акція «Благодійність 10х15»:
кожен із глядачів міг сфотографуватися зі своїми друзями чи
конкурсантками; на зібрані гроші

VІ МІЖВУЗІВСЬКИЙ КОНКУРС

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА В. І. МОССАКОВСЬКОГО

ШАХОВИЙ
ТУРНІР

ли дванадцять прекрасних пар.
У ті хвилини глядачі, напевне,
згадували свій шкільний вальс.
Журі визначило три головні
номінації. У номінації «Друга віце-Міс ФМЕ-2012» перемогла
Катерина Земцова (гр. ВТ-12-1);
першою віце-Міс ФМЕ-2012 ста-

Окрім традиційних дефіле та
відповідей на запитання, шістнадцять дівчат, які брали участь
у конкурсі «Міс університет-2013»,
порадували глядачів творчими
номерами. Наприклад, Наталія Масленнікова з факультету
міжнародної економіки продемонструвала гру на барабанній установці, Софія Пишнєва з
факультету біології, екології та
медицини за декілька хвилин
створила на полотні картину,
Анастасія Кібальник із цього ж факультету виконала запальний латиноамериканський
танок. Саме вони й отримали
відповідні звання: Міс університет-2013, перша віце-Міс університет-2013 та друга віце-Міс університет-2013. Глядачі за допомогою
Інтернет-голосування обрали
своєю фавориткою психолога
Марію Антипову.

Снігуронькою та конкурсами біля ялинки.
У чарівні Іграшки на кілька днів перевтілилися артисти танцювальних ансамблів
«Рассвет», вокальної студії «Мрія», циркової студії «Радуга» та театру мініатюр
«Маски», народного ансамблю бального
танцю «Ритм», театру танцю «La Vie» Палацу студентів ДНУ імені Олеся Гончара.
«Спасибі університету за свято, – кажуть
дорослі й діти. – З нетерпінням чекаємо наступної казки.»
В. ГРАБОВИЙ,
заступник голови профкому університету.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

ПРОБУЖДЕНЬЕ ЗЕМЛИ
Как прекрасно земли пробужденье,
Когда желто-зеленый ковер,
Словно рук работящих творенье,
Дарит людям изящный узор.

Покрываются ветви красиво
Первой свежей весенней листвой.
И природы могучие силы
Пробуждаются вместе с землей.

Наполняются соком деревья,
Веет свежестью даль над рекой,
И уходят глухие сомненья,
Порожденные долгой зимой.

Теплый ветер раскрыл нам объятья,
Тихо шепчет, что жизнь хороша.
И весной в ожидании счастья
Замирает в восторге душа.
А. ГАРНАЄВА, доцент.

21 квітня ц. р. Дніпропетровський н аціональний
університет імені Олеся
Гончара проводить у Палаці студентів День відкритих дверей.

Початок о 10.00.
Детально про це читайте
на сайті www.dnu.dp.ua
За довідками звертайтеся до приймальної комісії
(телефон (056)778-82-14).

ПРИВАТБАНК:

ВІДМІНЕНО КОМІС ІЮ

Приватбанк відмінив додаткову комісію для клієнтів, які
знімають готівку з карти «Універсальна» в банкоматах інших
банків України і за кордоном.
Додаткова комісія відмінена з 1 січня 2013 року.
О. БЄЛІКОВА,
начальник відділення №96 Приватбанку.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ:
загублений студентський квиток
НР №07317785, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Мелікова Артема Віталійовича,
загублений студентський квиток НР №08206 40 6, виданий
Дніпропетровським національним університетом імені Олеся
Гончара на ім’я Пацули Анастасії Віта ліївни,
загублений студентський квиток
НР №08687781, виданий Дніпропе-

тровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Севастьянової Галини Олегівни,
загублений студентський квиток
НР №08094663, виданий Дніпропетровським національним університетом Імені Олеся Гончара
на ім’я Колесник Євгенії Олегівни,
загублений студентський квиток
НР №08093812, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Ротгауз Єлизавети Вадимівни.

Глибоко сумуємо з
приводу смерті ветерана праці, заслуженого
працівника транспорту
України
СУЛІМИ
Миколи Григоровича
і висловлюємо співчуття родині.
Колектив
Дніпропетровського
національного університету
імені Олеся Гончара.
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