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(Закінчення на 2 стор.).

космічної техніки, двічі Герою 
Соціалістичної Праці, академіку 
М. К. Янгелю, який працював в 
університеті з 1960 по 1971 рік. 
В церемонії взяли участь Пре-
зидент України (1994 – 2005 
рр.), випускник і Почесний док-
тор ДНУ Л. Д. Кучма, керівники 
янгелівського ДКБ «Південне» і 
Південмашу, представники регі-
ональної влади, наші ветерани, 
викладачі, студенти.

Водночас в головному корпусі 
ми урочисто відкрили портрет-
ну галерею наших славетних 
вихованців і працівників – Ге-
роїв Радянського Союзу, Соціа-
лістичної Праці, Героїв України, 
які своїми ратними і трудовими 
подвигами прославили універ-
ситет у країні й світі. Напевно, в 
Україні знайдеться небагато на-
вчальних закладів, які пишали-
ся б такою потужною плеядою 
своїх героїв (всього їх 36). І хоч 
жили й творили вони в різних, 
нерідко непростих умовах, про-
те їхні долі схожі: по-перше, від-
даним служінням обраній спра-
ві, Вітчизні, а по-друге, кровним 
зв’язком з Дніпропетровським 
університетом, де одні здобули 
висококласну освіту й отримали 
надійну путівку в життя, а інші 
сумлінно і натхненно працюва-
ли, сіючи в студентських ауди-
торіях розумне, добре, вічне…

Галерея героїв – це галерея 
шани і пам’яті про науковий і 
громадянський подвиг видат-
них постатей нашого універси-
тетського співтовариства, тих, 
чий життєвий приклад стане 
чудовим дороговказом для мо-
лоді, допоможе їй зорієнтувати-

ся у складних хитросплетіннях 
нинішньої й прийдешніх епох, 
адекватно відповісти на викли-
ки часу. 

У хвилюючу і незабутню акцію 
в рамках святкових урочистос-
тей перетворилося й відкриття 
гранітної стели біля централь-
ного корпусу, на місці, де через 
п’ять років буде споруджено 
Пам’ятний знак на честь 100-
ліття університету. В ньому на-
вічно закарбуються наші тради-
ції, наша історична пам’ять, не-
вмирущі ціннісні здобутки кіль-
кох поколінь наших побратимів, 
які утверджували високий імідж 
і авторитет Alma mater, рухаючи 
до вершин загальнодержавного 
та міжнародного визнання.

Передбачається, що це буде 
один із основоположних симво-
лів університету, навколо якого 
консолідуватимуться наступ-
ні покоління студентів та спів-
робітників, розвиваючи і при-
множуючи його нетлінні науко-
во-освітні й духовні надбання. 
Важливо також, що ідейно-ар-
хітектурний каркас майбутньої 
монументальної споруди має 
визріти в самому університеті, у 
ході відкритого публічного кон-
курсу, який маємо намір оголо-
сити вже найближчим часом і до 
якого, сподіваюсь, енергійно до-
лучаться передусім наші фахів-
ці – художники, дизайнери, а та-
кож всі бажаючі. Фінансування 
проекту теж плануємо забезпе-
чити власним коштом – за раху-
нок добровільних пожертвувань 
наших студентів, працівників, 
вихованців.

Тобто, це буде наше спільне 
університетське дітище, робо-
та над яким стане ділом честі 

всього колективу на наступне 
п’ятиріччя.

До ювілею університету під-
готовлено і опубліковано також 
низку нових цікавих і оригіналь-
них видань. Серед них – моно-
графія В. С. Савчука і В. С. Ста-
ростіна про університетські спо-
руди в історичній ретроспективі, 
книга нарисів про заслужених 
професорів, викладачів, науко-
вих співробітників і працівників 
ДНУ, імена яких стали гордістю 
нашої новітньої історії, перший 
том збірника документальних 
матеріалів під назвою «Усна іс-
торія ДНУ ім. О. Гончара», нау-
ково-інформаційне видання про 
сучасні розробки університет-
ських учених та ін. Незабаром 
намічено провести їх публічну 
презентацію з висвітленням у 
ЗМІ.

Апофеозом же відзначення 
95-річчя ДНУ стало урочисте 
засідання представників трудо-
вого і студентського колективу, 
а також великий святковий кон-
церт з цієї нагоди, що відбули-
ся в Палаці студентів за участю 
численних гостей, вихован-
ців різних поколінь і пройшли в 
надзвичайно теплій атмосфері 
єднання нашого університет-
ського братства під загальним 
гаслом «Славімо тебе, Alma 
mater!». Багато наших працівни-
ків і студентів за вагомі успіхи в 
трудовій діяльності та навчанні 
отримали відомчі і регіональні 
нагороди, відзнаки, а також удо-
стоєні найвищих почесних від-
знак університету.

В. ІВАНЕНКО, 
проректор з науково-

педагогічної роботи у сфері 
гуманітарної освіти та 

виховання молоді, професор.

Піднесено й зворушливо пройшли щойно в 
Університеті урочистості з нагоди його 95-ліття. 
Це яскрава і красива подія, яка стала справжнім 
святом не тільки для нинішнього колективу на-
шої Alma mater, а й для науковців, педагогів, 
співробітників та вихованців усіх поколінь. За 
великим рахунком, увесь минулий навчальний 
рік супроводжувався підготовкою до цієї події, 
припіднятою загальною атмосферою в колек-
тиві. Ювілейним духом освячувалися усі більш-
менш значущі університетські справи: наукові 
форуми, просвітницько-культурні заходи, зу-
стрічі з випускниками, студентські акції, спор-
тивні змагання тощо.

А безпосередня реалізація програми наших уро-
чистостей розпочалася 11 вересня з відкриття на 
фасаді корпусу фізико-технічного факультету ме-
моріальної дошки видатному конструктору ракетно-

У СФЕРІ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
1). Для планомірної аг ітаційної та 

інформаційної роботи серед абітурі-
єнтів 

• закр іпити за кожною випусковою 
кафедрою до 5 загальноосвітніх на -
вчальних закладів рег іону; 

• із фахівців у галузях математики, 
фізики, хімії, біолог ії, історії, інформа -
ційних технологій створити мобільн і 
лекторські групи для закладів серед-
ньої освіти районних центрів області.  

(Відповідальні: декани факультетів, 
директори Центрів, приймальна комісія 
університету; термін – до 1 жовтня 2013 
р., постійно).

2). У закладах середньої освіти 
міста Дніпропетровська та області 
створити профільні класи факуль-
тетів університету (механіко -мате -
матичного; фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем; хімічного ; фізи -
ко -техн ічного; біології, еколог ії та ме -
дицини ; прикладної математики). 

(Відповідальні: перший проректор, 
декани відповідних факультетів; термін 
– до 1 січня 2014 р., постійно).

3). Для учнів сільських шкіл регіону 
відкрити в університеті заочні класи з 
профільних дисциплін – фізики, ма -
тематики, хімії, біології, української 
та іноземної мов, історії, географії 
та ін.). 

(Відповідальні: перший проректор, 
Центр довузівської підготовки, декани 
відповідних факультетів; термін – до 
1 січня 2014 р., постійно).

У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

1). Здійснити реорганізацію струк-
тури випускових кафедр університету, 

передбачивши: максимальну мініміза-
цію чисельності кафедр, які очолюють 
науково -педагог ічні працівники, що 
не мають наукового ступеня доктора 
наук або вченого звання професора, 
повне виконання нормативних вимог 
щодо частки  науково -педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин (не мен-
ше 1 доктора наук або професора на 
25 осіб ліцензованого обсягу).

(Відповідальні: проректор з науково-
педагогічної роботи, навчальний відділ, 
навчально-методичний відділ, завідува-
чі кафедр; термін – до 31 грудня 2013 р.).

2). Завершити роботу з підготовки 
та затвердження в установленому 
порядку нормативних документів, що 
забезпечують  перехід до навчання 
магістрів в університеті з норматив-
ним терміном 1,5 року.

(Відповідальні: проректор з науково-
педагогічної роботи, навчальний відділ, 
бухгалтерія університету; термін – до 
31 грудня 2013 р.).

3). Ввести в дію (як нормативний 
документ) «Програму заходів із за -
безпечення якості освіти у Дніпропе -
тровському національному універси -
теті імені Олеся Гончара». Розпочати 
здійснення організаційних заходів та 
впровадження у практику діяльності 
університету системи менеджменту 
якості освіти відповідно до принци -
пів «тотального менеджменту якості» 
(TQM) та вимог міжнародних стан -
дартів з наступною її сертифікацією. 

(Відповідальний: перший проректор; 
термін – до 31 грудня 2013 р., постійно).

У СФЕРІ НАУКОВОЇ 
ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

РОБОТИ
1). Збільшити кількість прикладних 

науково-дослідних робіт та обсяги їх 
фінансування через участь універ -
ситету у спільних комплексних при -
кладних проектах з іншими вищими 
навчальними закладами та наукови -
ми установами України.

(Термін – до 31 грудня 2013 р.).
2). Укласти господарчі договори на 

виконання не менше 4 науково-до -
слідних робіт з обсягом фінансування 
кожного не менше 100 тис. грн. 

(Термін – до 1 листопада 2013 р.).
3). Направити, починаючи з 2014 р., 

науково-педагогічних працівників від-
повідних кафедр на навчання в докто -
рантурі університету за спеціальнос -
тями: 01.04.07 «Фізика твердого тіла», 
02.00.03 «Органічна хім ія», 03.00.04 
«Біохім ія», 03.00.13 «Фізіолог ія лю -
дини і тварин», 05.05.03 «Двигуни 
та енергетичні установки», 05.07.02 
«Проектування, виробництво та ви -
пробування літальних апаратів» та 
19.00.01 «Загальна психологія, істо -
рія психології».

(Термін – до 1 листопада 2013 р.).
4). Створити у структурі науково-

дослідної частини університету відді-
ли інноваційної діяльності, маркетин -
гу та трансферу технолог ій.

 (Відповідальні – проректор з науко-
вої роботи, науково-дослідна частина; 
термін – до 1 лютого 2014 р.).

5). Активізувати роботу науково-
дослідної лабораторії «Інвестиційний 
консалтинг» щодо створення органі-
заційних механізмів комерціалізації 
інноваційних продуктів наукових до -

сліджень . Здійснити комплекс захо -
дів, спрямованих на трансфер роз-
роблених науковцями університету 
об ’єкт ів інтелек т уальної власност і 
чере з ук ладення  від пов ідних  до -
говор ів і продаж ліцензій та на вико -
ристання інтелектуальних продуктів, 
технологій тощо.

(Відповідальні: проректор з наукової 
роботи, науково-дослідна частина; тер-
мін – до 1 липня 2014 р., постійно).

6) . Спрямувати зусилля колекти -
вів наукових  та науково -дослідних 
підрозділ ів на розвиток  науково -
техн ічної коопераці ї між універси -
тетом , установами  Національної 
академії наук України, установами 
національних галузевих академій , 
конструкторськими орган ізаціями , 
науково -техн ічними та  промисло -
вими підприємствами, в тому чис -
лі закордонними , через створення 
спільних  науково -навчальних  цен -
тр ів високих  технолог ій, творчих 
наукових  груп, авторських колекти -
вів тощо. 

(Відповідальні: проректор з наукової 
роботи, науково-дослідна частина; тер-
мін – до 1 липня 2014 р., постійно).

7). Здійснити комплекс заходів, 
спрямованих  на  вдосконалення ін -
формаційного забезпечення науко -
во-дослідної роботи та інноваційної 
діяльності в університеті. Зокрема, 

• створити електронну виставкову 
експозицію наукових та науково -тех-
нічних досягнень учених ДНУ, розміс -
тити та забезпечити ї ї постійне онов-
лення на сайті університету; 

• видавати періодичний збірник 
науково-технічних досягнень  учених 
університету (в електронній версії), 

рекламувати найбільш значущі та 
захищені охоронними документами 
розробки з метою їх упровадження у 
виробництво;

• створити міжнародний електрон-
ний журнал з міждисциплінарних до -
сліджень , залучити до публікацій в 
наукових виданнях університету за -
рубіжних авторів, створити електрон -
ні версії наукових видань із подаль-
шим внесенням їх до наукометричних 
баз даних .  

(Відповідальні: проректор з наукової 
роботи, науково-дослідна частина, науко-
во-технічна рада; термін – до 1 квітня 2014 р., 
постійно).

У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
1). Створити у структурі універси-

тету Ресурсний центр IT-освіти та 
інформаційного супроводження на -
вчального процесу шляхом реорга -
нізації Центру телекомунікаційних 
мереж.

(Відповідальні: перший проректор, 
координаційна рада з питань інформа-
тизації діяльності університету, відділ 
кадрів, бухгалтерія; термін – до 31 груд-
ня 2013 р.). 

2). Впровадити  в навчальний про-
цес університету електронні освітн і 
ресурси навчально -методичного при -
значення.

(Відповідальні: перший проректор, 
проректор з науково-педагогічної ро-
боти, координаційна рада з питань ін-
форматизації діяльності університету, 
декани факультетів; термін – до 1 берез-
ня 2014 р., постійно).

Ñ¸À´†Ì˛ Ò¯`¯, ALMA MATER!

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ТА  ЗАХОДИ  УНІВЕРСИТЕТУ  НА  2013/2014  н.  р. 

ДЛЯ ПОЧАТКУ ПІДГОТОВКИ 
В УКРАЇНІ ФАХІВЦІВ 
ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
 «КРОС-МЕДІА»

ТЕМПУС-
ПРОЕКТ

Проект «Крос-медіа та 
якісний журналізм», ініційо-
ваний університетом Пас-
сау (ФРН), носить академіч-
ний характер і спрямований 
на створення навчально-
методичного, науково-ме-
тодологічного та матері-
ально-технічного підґрунтя 
для початку підготовки в 
Україні фахівців зі спеціа-
лізації «Крос-медіа» (за на-
шою кваліфікацією – «Ін-
тернет-журналістика»).

До міжнародного консор-
ціуму, який склали універ-
ситети Німеччини, Австрії, 
Румунії, Молдови та шість 
українських університетів, 
у яких ведеться підготовка 
журналістів, увійшов і ДНУ 
імені Олеся Гончара. «І хоч 
координатором проекту з 
української сторони є Одесь-
кий університет, найскладні-
ші завдання вирішує наш фа-
культет, – сказав на засіданні 
ректорату декан факультету 
систем та засобів масової ко-
мунікації, професор В. Д. Дем-
ченко. – Так, саме ми склали 
анкету для старшокурсників 
та журналістів -практиків і 
розповсюдили у всіх країнах, 
що беруть участь у проекті, 
яку потім ми й обробили, уза-
гальнили і на її основі розро-
били рекомендації. 

(Закінчення на 4- ій стор.).
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3). Створити депозитарій електрон-
них осв ітн іх ресурсів  (елек тронна 
бібліотека).

(Відповідальні: перший проректор, 
координаційна рада з питань інформа-
тизації діяльності університету; термін 
– до 1 квітня  2014 р.).

4). Підготувати дистанційні курси 
для самостійної роботи студентів за -
очної форми навчання.

(Відповідальні: проректор з науково-
педагогічної роботи, Центр заочної та ве-
чірньої форм навчання, Науково-методич-
ний центр дистанційного навчання АПН 
України; термін – до 1 березня 2014 р.).

5). Ввести в експлуатацію підсисте-
ми «Приймальна комісія», «Деканат», 
«Студмістечко» та «Конструктор зві-
тів» автоматизованої системи керу-
вання «Вищий навчальний заклад». 

(Відповідальні: перший проректор, 
проректор з науково-педагогічної робо-
ти, приймальна комісія університету, на-
вчальний відділ, проректор з соціаль но-
економічних питань, декани факульте-
тів; термін – до 1 червня 2014 р.).

6). Впровадити в навчальний про-

цес інформаційно-аналітичну систе -
му контролю та оцінювання навчаль-
них досягнень студентів. 

(Відповідальні: проректор з науково-
педагогічної роботи, навчальний відділ, 
декани факультету фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем та факульте-
ту прикладної математики; термін – до 
1 червня 2014 р.). 

7). Запровадити у практику роботи 
підрозділів університету інформацій -
ну комп’ютеризовану систему доку-
ментообігу. 

(Відповідальні: перший проректор, 
координаційна рада з питань інформати-
зації діяльності університету, загальний 
відділ; термін – до 1 травня 2014 р.).

8). Оцінювати ефективність профе-
сійної діяльності науково -педагогічних 
працівників за допомогою інформацій-
но-аналітичної системи «Рейтинг». 

(Відповідальні: перший проректор, 
проректор з наукової роботи, декани 
факультетів, завідувачі кафедр; термін 
– з 1 вересня 2013 р., постійно).

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

1). Розширити межі співпраці з при-

ватними та державними установами і 
підприємцями у країнах близького та 
дальнього зарубіжжя з питань  органі-
зації профорієнтаційної роботи, від-
бору та підготовки молоді до вступу 
на навчання в ун іверситеті. 

(Відповідальні: проректор з науково-
педагогічної роботи  у сфері міжнародно-
го співробітництва, управління з міжна-
родного співробітництва; термін – до 1 
березня 2014 р., постійно).

2). Розпочати впровадження в на-
вчальний процес університету спіль-
них із зарубіжними навчальними за -
кладами – партнерами освітніх про -
грам підготовки бакалаврів, магістрів 
та аспірантів (PhD-програми), що за 
наслідками навчання забезпечують 
отримання «подвійних» дипломів.

(Відповідальні: проректор з науко-
во-педагогічної роботи, проректор з на-
уково-педагогічної роботи у сфері між-
народного співробітництва, декани фа-
культетів; термін – з 1 вересня 2013 р., 
постійно).

3). Здійснити комплекс організацій-
них та інформаційних заходів, спря-
мованих на поглиблення міжнарод-

ного співробітництва університету 
у сфері наукових досліджень через 
формування та виконання спільних 
наукових програм, проектів, розро -
бок, удосконалення системи наукової 
мобільності фахівців.

(Відповідальні: проректор з наукової 
роботи, проректор з науково-педагогіч-
ної роботи у сфері міжнародного спів-
робітництва, науково-дослідна части-
на, науково-технічна рада; термін – до 1 
квітня 2014 р., постійно).

4). Забезпечити активну участь 
університету у проекті «Наука без 
кордонів», що реалізується урядом 
Бразилії. 

(Відповідальні: проректор з науково-
педагогічної роботи у сфері міжнародно-
го співробітництва, проректор з науково-
педагогічної роботи, проректор з наукової 
роботи, декани факультетів; термін – з 
1 вересня 2013 р., протягом дії проекту). 

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ 
СФЕРІ ТА У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1). На базі видавництва, друкарні 

та торгово -промислового підприєм -
ства створити видавничо -поліграфіч-

ний центр і комбінат харчування.
(Відповідальні: проректор з соціаль-

но-економічних питань, головний бух-
галтер; термін – до 31 грудня 2013 р.). 

2). Здійснити першочергові захо-
ди щодо розширення спектру послуг, 
підтримки та соціального захисту сту-
дентських сімей, студентів із числа 
інвалідів, сиріт, малозабезпечених сі-
мей та інших пільгових категорій осіб, 
які навчаються. 

(Відповідальні: проректор з соціаль-
но-економічних питань, кафедра соціо-
логії, головний бухгалтер; термін – до 1 
березня 2014 р., постійно).

3). Впроваджувати у сферу забез-
печення діяльності університету енер -
гозберігаючі технології. Зекономлені 
кошти спрямовувати на розвиток ма-
теріальної бази та інфраструктури ад-
міністративно -господарської частини. 

(Відповідальні: проректор з адміні-
стративно-господарчої роботи, голов-
ний бухгалтер; термін – до 31 грудня 
2013 р.).

(Із доповіді ректора, проф. 
М. В. Полякова «Про підсумки роботи 

університету у 2012/2013 н. р.» 
на зборах трудового колективу).

доцента кафедри фізіоло-
гії та інтродукції рослин фа-
культету біології, екології та 
медицини – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата біолог ічних 
наук, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри мікробіо-
логії, вірусології та біотехно-
логії факультету біології, еко-
логії та медицини – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата біологічних 
наук або кандидата техніч-
них наук, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
10 років, вільне володіння 
державною мовою України),

доцента кафедри всесвіт-
ньої історії історичного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата  іс торич -
них наук за спеціальністю 
07.00.02 – всесвітня історія, 
наявність статей в універси-
тетських збірниках, вільне 
володіння державною мовою 
України),

доцента кафедри електрон-
них засобів телекомунікацій 
факультету фізики, електро-
ніки та комп’ютерних систем 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за фахом «Технології 
та засоби телекомунікацій», 
науковий ступінь кандидата 
технічних наук, стаж викла-
дацької діяльності у ВНЗ ІV 
рівня акредитації не мен-
ше, ніж 3 роки з дисциплін, 
пов’язаних з проектуванням 
систем зв’язку, мають фа-
хові публікації, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

доцента кафедри електрон-
них засобів телекомунікацій 
факультету фізики, електро-
ніки та комп’ютерних систем 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної і вищої 
освіти за фахом «Констру-
ювання та технологія радіо-
електронних засобів» або 
«Технології та засоби телеко-
мунікацій», науковий ступінь 
кандидата технічних наук, 
стаж викладацької діяльнос-
ті у ВНЗ ІV рівня акредитації 
не менше, ніж 3 роки з дис-
циплін, пов’язаних з проек-
туванням систем зв’язку, ма-
ють фахові публікації, вільне 
володіння державною мовою 
України), 

доцента кафедри харчо-
вих технологій хімічного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(0,75 ставки)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата технічних 
наук, мають наукові праці у 

галузі харчових технологій, 
вільне володіння державною 
мовою України),

старшого викладача ка-
федри германської філоло-
гії факультету української й 
іноземної філології та мис-
тецтвознавства – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти зі спеціальності «Ні-
мецька мова і література», 
наявність методичних і на-
укових публікацій, науково-
педагогічний стаж роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

викладача кафедри гер-
манської філології факуль-
тету української й іноземної 
філології та мистецтвознав-
ства – 1 штатна одиниця 
(0,75 ставки)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Німецька мо-
ва і література», досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

асистента кафедри експе-
риментальної фізики та фізи-
ки металів факультету фізи-
ки, електроніки та комп’ютер-
них систем – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Фізика», до-
свід науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною 
мовою України), 

асистента кафедри експе-
риментальної фізики та фізи-
ки металів факультету фізи-
ки, електроніки та комп’ютер-
них систем – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність вищої освіти 
(магістр) за  спеціальністю 
«Біотехнічні та медичні  апа-
рати та системи», вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

доцента кафедри порів-
няльної філології східних та 
англомовних країн факуль-
тету української й іноземної 
філології та мистецтвознав-
ства – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність ступеня канди-
дата філологічних наук, до-
свід науково-педагогічної ро-
боти в ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною, 
англійською та китайською 
мовами),

доцента кафедри росій-
ської історії історичного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата історичних 
наук, досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 10 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри дифе-
ренціальних рівнянь механі-
ко-математичного факульте-
ту – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність ступеня канди-
дата технічних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ відповідного профілю 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

доцента кафедри фізичної 
та економічної географії гео-
лого-географічного факуль-
тету – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата географіч-
них наук, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною мовою України), 

доцента кафедри інозем-
них мов для соціально-еко-
номічних спеціальностей 
факультету української й 
іноземної філології та мис-
тецтвознавства – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філологічних 
наук, досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 10 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри статис-
тики, обліку та економічної 
інформатики економічного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата фізико-мате-
матичних наук, вчене звання 
доцента, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації не мен-
ше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),

доцента кафедри статис-
тики, обліку та економічної 
інформатики економічного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата економічних 
наук, досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 5 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

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

(наявність вищої еконо-
мічної освіти та кваліфікація 
«економіст», досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації не мен-
ше 15 років, вільне володіння 
державною мовою України), 

викладача кафедри міжна-
родних відносин факультету 
суспільних наук і міжнарод-
них відносин – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність диплома магі-
стра за спеціальністю «Між-
народні відносини», публіка-
ції та участь у конференці-

ях з міжнародних відносин, 
вільне володіння державною 
мовою України),

викладача кафедри міжна-
родних відносин факультету 
суспільних наук і міжнарод-
них відносин – 1 штатна оди-
ниця (0,5 ставки)

(наявність диплома магі-
стра за спеціальністю «Між-
народні відносини», публіка-
ції та участь у конференці-
ях з міжнародних відносин, 
вільне володіння державною 
мовою України), 

викладача англійської мо-
ви на кафедрі іноземних мов 
для гуманітарних спеціаль-
ностей факультету україн-
ської й іноземної філології та 
мистецтвознавства – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за фахом «Філолог, 
викладач англійської мови 
та літератури», досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

викладача кафедри ро-
манської філології (латин-
ська мова) факультету укра-
їнської й іноземної філології 
та мистецтвознавства – 1 
штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої філоло-
гічної освіти за ОКР «Ма-
гістр», наявність публікацій 
з класичної філології, вільне 
володіння державною мовою 
України),

асистента кафедри фізики 
твердого тіла та оптоелек-
троніки факультету фізики, 
електроніки та комп’ютерних 
систем – 1 штатна одиниця 
(повна  ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за фахом «Фізика» 
або «Фізика твердого тіла», 
закінчена аспірантура, стаж 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції не менш, ніж 5 років, на-
явність фахових публікацій, 
вільне володіння державною 
мовою України),

асистента кафедри комп’ю-
терних технолог ій факуль-
тету прикладної математики 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої освіти за 
фахом, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації не мен-
ше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),

асистента кафедри ме-
неджменту та туризму фа-
культету міжнародної еконо-
міки – 1 штатна одиниця (0,75 
ставки)

(наявність вищої економіч-
ної освіти, диплом магістра, 
досвід науково-педагогічної 
роботи за фахом факульте-
ту не менше 10 років, вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-

ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

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

(наявність вищої економіч-
ної освіти, науковий ступінь 
кандидата економічних на-
ук, досвід науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 1 року, 
вільне володіння державною 
мовою України, іноземною 
мовою),

викладача кафедри між-
народної економіки і світових 
фінансів факультету міжна-
родної економіки – 1 штатна 
одиниця (0,25 ставки)

(наявність вищої економіч-
ної освіти, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною мовою України, іно-
земною мовою)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації); 

старшого викладача ка-
федри математичного забез-
печення електронних обчис-
лювальних машин факуль-
тету прикладної математики 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої освіти 
за спеціальністю «Приклад-
на математика», досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 15 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

старшого викладача ка-
федри диференціальних рів-
нянь механіко-математично-
го факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Математи-
ка», досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 10 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

асистента кафедри ме-
неджменту та туризму фа-
культету міжнародної еконо-
міки – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність вищої економіч-
ної освіти, досвід науково-пе-
дагогічної роботи за фахом у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною  мовою 
України),

асистента кафедри всес-
вітньої історії історичного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (0,75 ставки)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра 
за спеціальністю «Історія», 
наявність статей в універси-
тетських збірниках, вільне 
володіння державною та ан-
глійською мовами)

(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

старшого викладача ка-
федри математичного моде-
лювання факультету приклад-
ної математики – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти 
за  спеціальністю «Приклад-
на математика», досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

асистента кафедри за-
гальної біології та водних 
біоресурсів факультету біо-
логії, екології та медицини 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність диплома ма-
гістра, наукові праці за на-
прямом «Біологія», вільне 
володіння державною мовою 
України
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

старшого наукового спів-
робітника НДЛ математичних 
методів механіки деформів-
ного твердого тіла кафедри 
обчислювальної механіки і 
міцності конструкцій механі-
ко-математичного факуль-
тету (д/б теми 1-258-12) – 1 
штатна одиниця (повна став-
ка)

(науковий ступінь канди-
дата наук, наявність вченого 
звання старшого наукового 
співробітника або доцента, 
досвід науково-дослідної ро-
боти не менше 5 років, наяв-
ність наукових праць у галузі 
механіки деформівного твер-
дого тіла, вільне володіння 
державною мовою України),

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

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філологічних 
наук, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри соціаль-
ної роботи факультету сус-
пільних наук і міжнародних 
відносин – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність диплома магі-
стра та диплома кандидата 
наук, закінчили навчання в 
аспірантурі, досвід викла-
дання дисциплін з соціальної 
роботи, публікації та участь 
у конференціях з соціальної 
роботи, науково-педагогіч-
ний стаж у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 3-х ро-
ків, вільне володіння держав-
ною мовою України),
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Наші читачі хочуть замовляти 
літературу через Інтернет, швидко 
й вичерпно одержувати необхідну 
інформацію з будь-якого комп’юте-
ра, навіть домашнього, працювати 
в електронному каталозі і з повно-
текстовими ресурсами. А що ми 
можемо на це сьогодні відповісти 
читачам?
Про це доповідала на засіданні 

ректорату директор наукової біблі-
отеки С. В . КУБИШКІНА .

– В основному у науковій бібліо-
теці створена локальна мережа, в 
якій об’єднані дев’ять підрозділів. 
Не підключені до мережі сім відді-
лів, у т. ч. читальні зали, навчальні 
бібліотеки, декілька відділів вну-
трішньої роботи. Доступ до мережі 
Інтернет є в комп’ютерному залі,
в інформаційно-бібліографічному 
відділі, у залі для викладачів, у від-
ділі наукової обробки документів.

У холах з першого до четвертого 
поверху діє бездротовий Інтернет. 

Організовано 24 автоматизова-
ні робочі місця для студентів, для 
співробітників – 22.

На нові надходження створюєть-
ся електронний каталог. Усього в 
електронному каталозі 378630 за-
писів.

На основі електронного каталогу 
та баз даних нашої бібліотеки, елек-
тронних ресурсів інших бібліотек 
виконуємо інформаційно-бібліогра-
фічні довідки на запити читачів та 
кафедр. Впроваджується електрон-
на доставка документів на запити 
сторонніх бібліотек та читачів.

Відредагована web-сторінка бі-
бліотеки, на якій постійно оновлю-
ється інформація про діяльність бі-
бліотеки, про нові надходження лі-
тератури, розміщуються віртуальні 
виставки літератури та реклама бі-
бліотеки.

Розпочали оцифровувати наукові 
видання ДНУ імені Олеся Гончара 
для створення університетського 

електронного архіву, так званого де-
позитарію, що зараз є пріоритетним 
напрямом діяльності великих бібліо-
тек вищих навчальних закладів. Цей 
науковий доробок стане доступним 
науковій спільноті світу і посприяє 
іміджу університету, але для про-
довження роботи необхідна техніка 
– потужний комп’ютер, сканери.

Для створення електронної бі-
бліотеки повнотекстових докумен-
тів необхідно, щоб науковці нашого 
університету разом із друкованим 
примірником передавали до біблі-
отеки електронний варіант видання 
з дотриманням, звичайно, автор-
ських прав (щоб електронний запис 
не копіювали, а використовували в 
локальній мережі бібліотеки та уні-
верситету).  

Бібліотека користується програм-
ним забезпеченням Українського 
фондового дому «Бібліотека», але 
одержувати нові версії можливості 
в нас немає: необхідно поновлюва-

ти угоду на технічний супровід про-
грами.

Для завершення комплексної ав-
томатизованої роботи бібліотеки 
необхідно комп’ютеризувати такі 
процеси: комплектування фондів, 
книгозабезпеченість навчальних 
дисциплін, облік документів, об-
слуговування читачів, введення 
електронних читацьких документів, 
штрих-кодування фонду, контроль 
за термінами користування літера-
турою, віртуальну довідкову служ-
бу і електронне замовлення літера-
тури. Це потребує значних фінан-
сових затрат. Комп’ютерна техніка 
(встановлена в 2003 р.) застаріла, 
часто виходить із ладу і не підлягає 
ремонту. Для розміщення бази по-
внотекстових документів потрібно 
мати потужну техніку.

Директор бібліотеки С. В. Кубиш-
кіна звернулася до деканів факуль-
тетів прикладної математики; фі-
зики, електроніки та комп’ютерних 

систем; механіко-математичного 
факультету: «Нам потрібна допомога 
у структуризації електронних баз, у 
забезпеченні інтерактивного досту-
пу до них. Бібліотека може викону-
вати функцію дистанційної освіти, 
а саме: розміщувати методичні ма-
теріали та програми для студентів і 
аспірантів і т. ін».

Ректорат доручив деканам В. М. 
Долгову та О. М. Кісельовій проана-
лізувати технічний стан апаратного 
забезпечення бібліотеки і надати 
пропозиції щодо його оновлення. 
Декану В. М. Долгову доручено на-
давати відповідну методичну до-
помогу, а бухгалтерії університету 
(головний бухгалтер С. О. Руссу), 
проректору з наукової роботи В. І. 
Карплюку – вивчити питання онов-
лення програмного забезпечення 
наукової бібліотеки й укласти угоду 
з розробником програми на техніч-
ний супровід.

Т. ТОМІНА.

доцента кафедри матема-
тичного аналізу і теорії функ-
цій механіко-математичного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата фізико-ма-
тематичних наук за спеці-
альністю 01.01.01 – мате-
матичний аналіз, досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 1-го року, вільне 
володіння державною мовою 
України),

доцента кафедри матема-
тичного аналізу і теорії функ-
цій механіко-математичного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата фізико-ма-
тематичних наук за спеці-
альністю 01.01.01 – мате-
матичний аналіз, досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 3-х років, вільне 
володіння державною мовою 
України),

старшого викладача ка-
федри гідрометеорології і 
геології геолого-географіч-
ного факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(випускники аспірантури, 
досвід науково-педагог іч -
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 1 року, 
наукові публікації за фахом, 
вільне володіння державною 
мовою України),

старшого викладача ка-
федри загальної та медич-
ної психолог ії факультету 
психології – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра 
за спеціальністю «Педагогіка 
вищої школи», наявність ди-
плома спеціаліста за спеці-
альністю «Психологія», нау-
кові публікації за фахом, закін-
чена аспірантура, стаж роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
відповідного профілю не мен-
ше 15 років, вільне володіння 
державною мовою України),

старшого викладача ка-
федри соціальної роботи 
факультету суспільних наук 
і міжнародних відносин – 1 
штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність диплома магі-
стра, закінчили навчання в 
аспірантурі, досвід викла-
дання дисциплін з соціальної 
роботи, публікації та участь 
у конференціях з соціальної 
роботи та вільне володіння 
державною мовою України та 
англійською мовою),

старшого викладача ка-
федри української історії та 
етнополітики історичного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність вищої історичної 
освіти за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, за-
кінчили аспірантуру за спеці-
альністю «Всесвітня історія», 

вільне володіння державною 
мовою України та іноземною 
мовою на рівні можливості 
проведення навчальних за-
нять),

старшого викладача ка-
федри систем автоматизова-
ного управління фізико-техніч-
ного факультету – 2 штатні 
одиниці (повні ставки)

(наявність вищої освіти, 
наукові і навчально-мето-
дичні праці, науково-педаго-
гічний стаж роботи за напря-
мами підготовки «Авіоніка» 
(1 ставка) і «Радіотехніка» (1 
ставка) не менше 10 років та 
вільне володіння державною 
мовою України або без обме-
ження за науково-педагогіч-
ним стажем для кандидатів 
технічних наук),

старшого викладача ка-
федри математичного забезпе-
чення електронних обчислю-
вальних машин факультету 
прикладної математики – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти 
за спеціальністю «Приклад-
на математика», досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

старшого викладача ка-
федри радіоелектронної ав-
томатики фізико-технічного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(випускники аспірантури, 
досвід науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 10 ро-
ків, наукові публікації за фа-
хом, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

старшого викладача ка-
федри економічної теорії еко-
номічного факультету – 1 
штатна одиниця (0,75 став-
ки)

(наявність вищої освіти 
та закінчена аспірантура за 
спеціальністю «Економічна 
теорія, політична економія», 
досвід науково-педагог іч -
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 1 року, 
вільне володіння державною 
мовою України),

викладача кафедри двигу-
нобудування фізико-техніч-
ного факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої техніч-
ної освіти за спеціальністю 
«Двигуни і енергетичні уста-
новки літальних апаратів», 
закінчена аспірантура за 
спеціальністю «Теплові дви-
гуни літальних апаратів», 
стаж науково-педагогічної 
діяльності не менше 5 років, 
вільне володіння державною 
мовою України), 

викладача кафедри пере-
кладу та лінгвістичної підго-
товки іноземців факультету 
української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра за 
спеціальністю «Переклад», 
вільне володіння держав-
ною мовою України та англій-
ською мовою),

асистента кафедри техніч-
ної механіки фізико-техніч-
ного факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти, 
закінчили магістратуру за 
спеціальністю «Механіка», 
вільне володіння державною 
мовою України),

асистента кафедри фінан-
сів економічного факультету 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(випускники вищого на-
вчального закладу ІV рівня 
акредитації за спеціальністю 
«Фінанси» та здобули квалі-
фікацію магістра, досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 10 років, наукові 
публікації за фахом, вільне 
володіння державною мовою 
України),

доцента кафедри мікробіо-
логії, вірусології та біотехно-
логії факультету біології, еко-
логії та медицини – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата біологічних 
наук, досвід науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рів-
нів акредитації не менше 5 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України та ан-
глійською мовою),

доцента кафедри техноло-
гії виробництва фізико-тех-
нічного факультету – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата технічних на-
ук, вільне володіння держав-
ною мовою України),

доцента кафедри геометрії 
і алгебри механіко-матема-
тичного факультету – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата фізико-ма-
тематичних наук , з досві -
дом проведення лекцій-
них  та практичних занять 
з основних математичних 
курсів, мають досв ід нау-
ково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 1 року, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

доцента кафедри фінансів 
економічного факультету – 1 
штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата економічних 
наук, досвід науково-педа-
гогічної роботи в ВНЗ відпо-
відного профілю не менше 5 
років, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

доцента кафедри англій-
ської філології факультету 
української й іноземної фі-
лології та мистецтвознав-
ства – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата філологічних 
наук, досвід науково-педа-
гогічної роботи в ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною та англійською мова-
ми),

доцента кафедри соціаль-
ної психології та психології 
управління факультету пси-
хології – 1 штатна одиниця 
(0,25 ставки)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Психологія», 
науковий ступінь кандидата 
психологічних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції, вільне володіння держав-
ною мовою України),

старшого викладача ка-
федри економіки та управ-
ління національним госпо-
дарством факультету міжна-
родної економіки – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність вищої економіч-
ної освіти, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 15 років, наукові пра-
ці (статті, монографії), вільне 
володіння українською та ан-
глійською мовами),

старшого викладача ка-
федри української історії та 
етнополітики історичного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(0,5 ставки)

(наявність вищої історич-
ної освіти за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра 
та закінчили аспірантуру за 
спеціальністю «Історія Укра-
їни», володіння іноземною 
мовою на рівні можливості 
проведення навчальних за-
нять),

викладача кафедри соці-
альної психології та психо-
логії управління факультету 
психології – 1 штатна одини-
ця (0,75 ставки)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра за 
спеціальністю «Психологія», 
вільне володіння державною 
мовою України),

викладача кафедри бан-
ківської справи економічного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (0,25 ставки)

(наявність повної вищої 
освіти за спеціальністю «Фі-
нанси і кредит», стаж науко-
во-педагогічної роботи не 
менше 10 років, наявність на-
укових публікацій у фахових 
виданнях, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

доцента кафедри педаго-
гічної та вікової психології фа-
культету психології – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата психологіч-
них наук, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у галузі пе-

дагогічної та вікової психоло-
гії у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акреди-
тації не менше 5 років, вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 2 тиж-
нів з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

доцента кафедри педаго-
гіки та корекційної освіти фа-
культету психології – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата педагогіч-
них наук, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 3 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

доцента кафедри робото-
технічні системи фізико-тех-
нічного факультету – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата технічних 
наук, стаж науково-педаго-
гічної та методичної роботи 
у навчальних закладах ІV 
рівня не менше 5 років, на-
явність опублікованих науко-
вих праць (тези доповідей, 
статті, авторські свідоцтва, 
вільне володіння державною 
мовою України),

доцента кафедри роман-
ської філології факультету 
української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної вищої 
філологічної освіти  за  спе-
ціальністю «Французька 
мова», наявність диплома 
кандидата філологічних на-
ук, наявність публікацій за 
фахом, наявність стажу на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ не менше 5 років, вільне 
володіння державною мовою 
України),

доцента кафедри роман-
ської філології факультету 
української й іноземної фі-
лології та мистецтвознав-
ства – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(наявність вищої філоло-
гічної освіти за спеціальністю 
«Французька мова», диплом 
кандидата філологічних на-
ук, наявність публікацій за 
фахом, наявність стажу пе-
дагогічної роботи у ВНЗ не 
менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

старшого викладача ка-
федри комп’ютерних техно-
логій факультету прикладної 
математики – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти, 
досвід науково-педагогічної 
роботи за профілем кафедри 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

старшого викладача ка-
федри безпеки життєдіяльності 

фізико-технічного факульте-
ту – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої освіти, 
закінчена аспірантура за 
спеціальністю «Екологічна 
безпека», досвід науково-
педагогічної роботи у ви-
щих навчальних закладах в 
галузі безпеки життєдіяль-
ності, охорони праці, стаж 
науково-педагогічної роботи 
не менше 3 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

асистента кафедри гео-
метрії і алгебри механіко-
математичного факультету 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої матема-
тичної освіти за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магі-
стра, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

асистента кафедри статис-
тики, обліку та економічної 
інформатики економічного 
факультету – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Математи-
ка», освітньо-кваліфікацій-
ний рівень магістра еконо-
мічної спеціальності, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції не менше 10 років, вільне 
володіння державною мовою 
України), 

викладача турецької мови 
кафедри порівняльної філо-
логії східних та англомовних 
країн факультету української 
й іноземної філології та мис-
тецтвознавства – 1 штатна 
одиниця (0,5 ставки)

(наявність освітньо-квалі-
фікаційного рівня магістра, 
володіння державною, ан-
глійською та турецькою мо-
вами),

викладача кафедри фізич-
ного виховання та спорту – 1 
штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за 
фахом, досвід тренерської 
роботи з ритмічної гімнас-
тики та оздоровчими гру-
пами, навчання в аспіран-
турі, наявність друкованих 
праць за фахом, досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 1 року, вільне во-
лодіння державною мовою 
України), 

старшого викладача ка-
федри зарубіжної літерату-
ри факультету української й 
іноземної філології та мис-
тецтвознавства – 1 штатна 
одиниця (0,25 ставки)

(наявність повної вищої 
освіти за фахом «філолог-
германіст, викладач англій-
ської мови та літератури», 
стаж науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння держав-
ною мовою України),
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Йде передплата на періодичні 
друковані видання на 2014 рік.
Передплата на газету «Дні-

пропетровський університет» 
приймається в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, операцій-
них залах поштамтів, центрів 
поштового зв’язку на рік, пів-
річчя, квартал або помісячно.  
Приймання передплати здій-
снюється до 25 числа попере-
днього передплатному місяця.
Передплатна вартість видан-

ня, яка складається з вартості 
послуг зв’язку на розповсюджен-
ня (приймання передплати і до-
ставку) та його видавничої вар-
тості визначається працівником 
поштового зв’язку безпосередньо 
при оформленні передплати.
Газета «Дніпропетровський 

університет» - це цікава інфор-
мація про життя Дніпропетров-
ського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара, 
одного з найбільших вищих на-
вчальних 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 

13-ій сторінці Каталога міс-
цевих періодичних видань на 
2014 рік.
Телефони для довідок з пи-

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

2014 

2014

загублений студентський 
квиток НР №09091757, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Кисенка 
Григорія Володимировича;

загублений студентський 
квиток НР №09091812, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Зако-
рецької Інни Ігорівни;

загублений студентський 
квиток НР №08688776, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Цупило 
Лілії Станіславівни;

загублений студентський 
квиток НР №08688646, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Тарнов-
ської Лілії Вікторівни;

загублений студентський 
квиток НР №08094497, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Петри-
щевої Катерини Віталіївни;

загублений студентський 
квиток НР №08094402, вида-
ний Дніпропетровським націо-

нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Максю-
тенко Анни Олександрівни;

загублений студентський 
квиток НР №09285544, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Ротгауз 
Єлизавети Вадимівни;

загублений студентський 
квиток НР №08094129, вида-
ний Дніпропетровським наці-
ональним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Павлен-
ко Кристини Геннадіївни;

загублений студентський 
квиток НР №09120398, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Лободи 
Владислава Вадимовича;

загублений студентський 
квиток НР №008688109, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім ’я Ски-
бенко Марії Владиславівни;

загублений студентський 
кви ток НР №08687636, вида-
ний Дніпропетровським націо-
нальним університетом імені 
Олеся Гончара на ім’я Марчен-
ко Мирослави Володимирівни.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ:

ТЕЛЕФОН  ДОВІРИ  РЕКТОРА
Телефон довіри ректора Дніпропетровського національно-

го університету імені Олеся Гончара Миколи Вікторовича По-
лякова: 374-98-38; e-mail: rector.dnu@gmail.com 

завідувача НДЛ наземної 
екології, лісового ґрунтоз-
навства та рекультивації зе-
мель НДІ біології (д/б теми 
1-261-12) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(науковий ступінь доктора 
або кандидата наук, досвід 
наукової та організаторської 
діяльності не менше 5 років, 
наявність наукових праць 
у галузі біології, вільне во-
лодіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

старшого викладача ка-
федри маркетингу економіч-
ного факультету – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність повної вищої 
економічної освіти, досвід 
науково-педагогічної роботи 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

старшого викладача ка-
федри безпеки життєдіяль-
ності фізико-технічного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти, досвід науково-педа-
гогічної роботи в галузі без-
пеки життєдіяльності, охоро-
ни праці та цивільного захис-
ту, володіють професійними 
компетенціями в цих галу-
зях, стаж науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 10 ро-
ків, вільне володіння держав-
ною мовою України),

старшого викладача ка-
федри безпеки життєдіяль-
ності фізико-технічного фа-
культету – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти, досвід науково-прак-

тичної роботи в галузі безпе-
ки життєдіяльності, охорони 
праці та цивільного захис-
ту, володіють професійними 
компетенціями в цих галу-
зях, стаж науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 15 ро-
ків, вільне володіння держав-
ною мовою України),

старшого викладача ка-
федри двигунобудування фі-
зико-технічного факультету 
– 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність вищої техніч-
ної освіти за спеціальністю 
«Двигуни літальних апара-
тів», закінчена аспірантура 
за спеціальністю «Теплові 
двигуни літальних апаратів», 
стаж науково-педагогічної ді-
яльності не менше 10 років, 
вільне володіння державною 
мовою України),

старшого викладача ка-
федри комп’ютерних техно-
логій факультету прикладної 
математики – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти, 
досвід науково-педагогічної 
роботи за профілем кафедри 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України), 

старшого викладача ка-
федри педагогіки та корек-
ційної освіти факультету пси-
хології – 1 штатна одиниця 
(0,25 ставки)

(наявність повної вищої пе-
дагогічної освіти, закінчена 
аспірантура за спеціальністю
13.00.04 – «Теорія та мето-
дика професійної освіти», 
досвід науково-педагог іч -
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше одного 
року, вільне володіння дер-
жавною мовою України), 

викладача кафедри ре-
клами та зв’язків з громад-
ськістю факультету систем і 

засобів масової комунікації
 – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність повної ви-
щої освіти за спеціальністю 
«Журналістика», досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 3 років, наукові пу-
блікації за фахом, вільне во-
лодіння державною мовою 
України),

викладача кафедри рекла-
ми та зв’язків з громадськістю 
факультету систем і засобів 
масової комунікації – 1 штат-
на одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти у 
галузі «Журналістика та ін-
формації» за освітньо-квалі-
фікаційною характеристикою 
«магістр», мають публікації 
в означеній сфері знань та 
вільно володіють державною 
мовою),

викладача кафедри укра-
їнської літератури факуль-
тету української й іноземної 
філології та мистецтвознав-
ства – 1 штатна одиниця 
(0,75 ставки)

(наявніс ть диплома  за 
осв ітньо-к вал іфі кац ійним 
рівнем магістра зі спеціаль-
ності «Українська мова та 
література», закінчили ас-
пірантуру зі спеціальності 
10.01.01 «Українська літера-
тура», вільне володіння дер-
жавною мовою України),

асистента кафедри марке-
тингу економічного факуль-
тету – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за кваліфікацією «Еко-
номіст», досвід науково-пе-
дагогічної роботи не менше 
5 років, вільне володіння 
державною мовою України),

асистента кафедри ма-
тематичного забезпечення 
електронних обчислюваль-
них машин факультету при-
кладної математики – 1 штат-

на одиниця (0,5 ставки)
(наявність вищої освіти за 

спеціальностями «Приклад-
на математика» або «Про-
грамне забезпечення авто-
матизованих систем», вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації);

професора кафедри гео-
ботаніки, ґрунтознавства та 
екології факультету біоло-
гії, екології та медицини – 1 
штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність наукового сту-
пеня доктора біологічних на-
ук, вчене звання професора, 
досвід науково-педагогічної 
та організаційної роботи у 
вузі відповідного профілю не 
менше двадцяти років, віль-
не володіння державною мо-
вою України),

доцента кафедри адміні-
стративного і кримінального 
права юридичного факульте-
ту – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового сту-
пеня кандидата юридичних 
наук, досвід науково-педа-
гогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації не менше 
1 року, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

старшого викладача ка-
федри соціальної психології 
та психології управління фа-
культету психології – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за 
спеціальністю «Психологія», 
досвід науково-педагог іч -
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 5 років, 
вільне володіння державною 
мовою України),

асистента кафедри елек-
тронних обчислювальних 
машин факультету фізики, 

електроніки та комп’ютерних 
систем – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за профілем кафедри, 
наявність друкованих праць 
у фахових виданнях, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції за відповідним профілем 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України), 

асистента кафедри елек-
тронних обчислювальних 
машин факультету фізики, 
електроніки та комп’ютерних 
систем – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність повної вищої 
освіти за профілем кафедри, 
наявність друкованих праць 
у фахових виданнях, досвід 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції за відповідним профілем 
не менше 10 років, вільне во-
лодіння державною мовою 
України)     
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тиж-
ня з дня опублікування ого-
лошення в засобах масової 
інформації).

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

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

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

(Закінчення. 
Початок на 2-3 стор.).

Зараз працюємо над ва-
ріантом навчального плану 
для спеціалізації «Крос-ме-
діа» («Інтернет-журналісти-
ка»), який буде враховувати 
напрацювання західноєвро-
пейських університетів і, од-
ночасно, адаптований до на-
ших вимог і реалій.

За рік функціонування про-
екту троє викладачів факуль-
тету взяли участь у двох тео-
ретичних семінарах, троє – у 
двох семінарах із перепідго-
товки викладачів «Вчимо вчи-
телів» (в Одесі та м. Сібіу (Ру-
мунія), двоє студентів – у сту-
дентському семінарі з крос-
медіа в університеті Пассау.

Проте реалізація проекту 
йде не без труднощів. Зокре-
ма його фінансова частина у 
зв’язку з кризою двічі зменшу-
валася і майже з трьох міль-
йонів євро знизилася до 1800 
тисяч. Досі керівники проекту 
з німецької сторони не уклали 
угоду з українськими універ-
ситетами, а це унеможливлює 
одержання коштів на реаліза-
цію проекту (близько 40 тисяч 
євро) та обладнання (майже 
20 найменувань). Останнє ми 
повинні були отримати ще на 
початку цього року.»

Зараз до ситуації, яка скла-
лася, підключилися фахівці з 
Національного Темпус-офісу. 
Тож сподіватимемося, що від-
ставання у матеріальній сфе-
рі буде подолано найближчим 
часом. «Але якщо проект не 
буде реалізований у повній 
мірі, – сказав В. Д. Демченко, 
– ми доведемо його до кінця 
власними силами».

Я. СТЕПОВА.

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)
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