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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ
НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

ПОЛЬСЬКА ВИСТАВКА
Виставку «Процес шістнадцяти» на історичному факультеті відкрив Віце-консул Республіки Польща, доктор
гуманітарних наук з історії Якуб Коралєвський.
«Процес шістнадцяти» – це малодосліджена драматична сторінка польської історії ХХ сторіччя. Трагедія полягала
в тому, що шістнадцять членів польського уряду у вигнанні
(Лондон, Велика Британія) прибули в Москву як запрошені
для участі в Ялтинській конференції, де вирішувалася доля
європейських народів на завершальній стадії Другої світової
війни, але, попри всі норми міжнародного права, вони були
заарештовані, засуджені і ув’язнені.
Серед шістнадцяти – Станіслав Ясюкович, син нашого краянина Ігнатія Ясюковича, директора металургійного комбінату в Кам’янському (нині Дніпродзержинськ), мецената, активного громадського діяча.
Не випадково виставку організували саме в нашому університеті: ДНУ імені Олеся Гончара – один із найпотужніших наукових центрів в Україні з вивчення українсько-польської історії.

НА ФАКУЛЬТЕТІ СИСТЕМ
ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

розібралися з основними програмами монтажу та обробки фотографій і виконали творчі роботи, застосувавши нові навички.

ЛІТНЯ ШКОЛА

НА ФАКУЛЬТЕТІ ПСИХОЛОГІЇ

На факультеті систем та засобів масової комунікації працювала Літня школа «Крос-медіа і якісна журналістика». Її
назва – від однойменного освітянського проекту Європейської комісії Темпус ІV, який на три роки об’єднав тринадцять
університетів Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови й України задля створення навчально-методичного, науково-методологічного та матеріально-технічного підґрунтя для підготовки в Україні фахівців зі спеціалізації «Крос-медіа» (за
нашою кваліфікацією – «Інтернет-журналістика»).
Завдяки Темпус-проекту факультет отримав нове обладнання,
а в Літній школі протягом тижня німецький журналіст, викладач,
координатор проекту від університету м. Пассау Ральф Кендлбахер допомагав нашим студентам удосконалювати навички з
Інтернет-журналістики. Під його керівництвом майбутні журналісти опанували сучасні технології крос-медіа, навчилися користуватися цифровими диктофонами останнього покоління, фотоапаратами та відеокамерами, зокрема у темних приміщеннях,

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Активну роботу, починаючи з червня, організував координаційний центр з надання психологічної та інших видів
допомоги вимушеним переселенцям та постраждалим
від воєнних дій на Сході України.
Волонтери – студенти факультету психології і факультету
суспільних наук і міжнародних відносин – самовіддано працювали скрізь, де вони були потрібні: на міській «гарячій лінії»
штабу допомоги переселенцям, облаштовували тимчасове
житло для переселенців, надавали їм і солдатам, які лікуються у військовому госпіталі та обласній лікарні імені Мечникова, психологічну допомогу, передавали їм гуманітарну допомогу від університету, писали листи в батальйони, які воюють, організовували дозвілля наймолодших із постраждалих
– дітей та ін.
(За інформацією на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

СЬОГОДНІ В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ІМЕНІ ЮРІЯ ГАГАРІНА

ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ВИПУСКНИКИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 1960 РОКУ
Це унікальний курс. Унікальний
тому, що об’єднав надзвичайно
здібних юнаків і дівчат, які дуже
хотіли стати інженерами. Тоді це
була найпрестижніша професія!
Кожному з них студентські роки
запам’яталися перш за все напруженим навчанням. Викладали відмінні,
просто блискучі викладачі. Але питання, що цікавили, завжди можна
було вирішити і в студентів-відмінників. Авторитет у колективі визначався саме успіхами в навчанні. Цей
курс був одним із найсильніших. Саме тут була та група, яку за результатами змагання не раз заохочували
путівками до столиці і Ленінграда.

Випускники згадують, що на факультеті вони вчилися не тільки професії, а й усім премудростям життя:
дисципліні, витримці, умінню оцінювати ситуацію, виділяти пріоритети,
самовіддано дружити, бути в усьому
першими. Молодий факультет намагався самоутвердитися, стати найкращим в університеті і в художній
самодіяльності, і в спорті. Про всі
тонкощі формування інженера у Дніпропетровському державному університеті розповідають випускники
у своїх книжках-спогадах.
Шістдесятники фізтех пройшли
весело й щасливо. Дипломи отримали 324 випускники. Перший укра-

їнський ракетний факультет розподіл на роботу надавав у різні точки тодішнього Радянського Союзу.
Трудову діяльність розпочинали
на ракетних заводах і в конструкторських бюро. Окрилені романтикою,
з величезним ентузіазмом взялися
втілювати отримані знання у практику. Багато чого робили вперше в
історії галузі. Розробляли апарати
для космосу, нові технологічні процеси, нову зброю. Не шкодували ні
сил, ні здоров’я, а часом – і власного життя, щоб зберегти нашу Землю, зробити її ще красивішою. У
тому, що на планеті таки не спалахнула війна, є найголовніший внесок

В університеті свято: на свій факультет прийшли
фізтехівці-1960.

Вийшла книга
«Флагман космічної освіти,
або «Секретний» підрозділ-2».

ловного корпусу, де розміщена галерея Героїв, серед 36-и портретів
наших співробітників і вихованців
– портрети В. Г. Команова і Героя
Соціалістичної Праці В. М. Сайгака.
Гордість національного університету
– Президент України 1994-2005 р. р.
Л. Д. Кучма, академік Академії космонавтики імені К. Е. Ціолковського,
доктор технічних наук В. В. Вахниченко – усі, хто захистив кандидатські і докторські дисертації й викладав у закладах освіти або працював
на високих постах за спеціальністю,
на оргроботі, став політиком чи самовіддано, зразково трудився на
скромній посаді.

Меморіальну дошку «В університеті
у 1960-1971 роках працював видатний
конструктор ракетно-космічної техніки
двічі Герой Соціалістичної Праці академік
Михайло Кузьмич ЯНГЕЛЬ» відкрито!

Однокурсники.

Молодь просить автограф.

Минають роки, але університет, який дав путівку у трудове життя, випускники не забувають: зустрічаються в
Палаці культури студентів імені Юрія Гагаріна тепер уже
щороку. На пам’ять про зустрічі залишаються ось такі фо-

дніпропетровських ракетників.
Про наших випускників дізналися
далеко за межами нашої країни. Згодом багато наших головних і провідних конструкторів стали відомими і
видатними. І вже вони почали формувати імідж свого навчального закладу: випускник Дніпропетровського державного університету – це відмінний фахівець.
Сьогодні на посвяті у студенти
ДНУ імені Олеся Гончара напутнє
слово першокурсникам говорить і
випускник фізтеху-1960 Володимир
Команов, керівник міжнародного
проекту «Морський старт», Герой
України. На четвертому поверсі го-

Стипендіати благодійного Фонду Л. Д. Кучми «Україна».

тознімки, на яких вони радіють від спілкування один із одним, із своєю молодістю, із молоддю, що нині здобуває
освіту у ДНУ імені О. Гончара, а Леонід Данилович Кучма,
наш Почесний доктор, традиційно вручає кращим студен-

там фізико-технічного факультету стипендії благодійного
Фонду «Україна», який він очолює.
Т. ТОМІНА
Фото архівні.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
В УНІВЕРСИТЕТІ У 2013 РОЦІ
ДЕЯКІ ЦИФРИ І ФАКТИ
l Докторські дисертації захистили 18 співробітників.
Показник захисту докторських у два рази вищий від відповідного середнього за останні десять років.
l Співробітники та випускники аспірантури захистили 58
кандидатських дисертацій.
Показник захисту кандидатських перевищує середній
показник за останні п’ять років.
l В університеті працювали десять спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій за 25 спеціальностями та вісім спецрад із захисту кандидатських дисертацій за 13 спеціальностями. Дві докторські спеціальності і
дві спецради із захисту кандидатських дисертацій не перереєстровані через недостатню кількість докторів наук.
Вперше відкрита спецрада за спеціальностями «Теорія
та історія соціальних комунікацій» і «Теорія та історія журналістики».
l У спецрадах ДНУ ім. О. Гончара захищено 105 кандидатських та 19 докторських дисертацій. Ці показники найвищі за останні 15 років.
Найбільше захистів відбулося у спецрадах: з історичних
наук (голова В. В. Іваненко) – 22 (із них шість докторських),
з філософії (голова П. І. Гнатенко) – 20 захистів (із них сім
докторських), з літератури (голова В. А. Гусєв) – 21 захист,
з української і російської мови (голова – Т. С. Пристайко) –
19 захистів.
Із фізико-математичних наук, які в ДНУ представлені
чотирма спецрадами, серед яких дві докторські, відбувся
лише один захист. Частково це пояснюється перереєстрацією спецрад.
Щодо дисертацій, захищених у спецрадах нашого університету, негативних рішень Міністерства освіти і науки України не було. У нас відбулися додаткові розгляди (колективні
рецензування) однієї докторської і десяти кандидатських
дисертацій, захищених у спецрадах інших установ.
l Для допомоги здобувачам у пошуку зарубіжних видань для опублікування своїх статей відкрито доступ з

усіх університетських комп’ютерів до наукометричної бази
SCOPUS.

ПАМ’ЯТІ ХОРОШОЇ ЛЮДИНИ

ЛЕВЧУК
Павло Миколайович

l Підготовка докторів наук велася за 31 спеціальністю.
Чотири з них нові: «Механіка рідини, газу та плазми (із фізико-математичних наук)», «Економіка та управління підприємствами», «Соціальна філософія», «Політичні інститути
та процеси».
l Закінчили докторантуру четверо: один докторант – цільовик із Запорізького національного університету; троє
повернулися працювати на відповідні кафедри нашого університету.
l Мережу аспірантури розширили за рахунок спеціальностей «Соціальна філософія» і «Теорія та історія соціальних комунікацій».
l Аспірантуру закінчили 84 особи. Достроково або в строк
захистили дисертації дев’ять аспірантів, двом призначено
дати захисту, десятеро пройшли обговорення сигнального
варіанту дисертації на науковому семінарі кафедри.
Працевлаштовані в ДНУ 27 випускників аспірантури.
l План прийому до аспірантури виконано: до очної аспірантури зараховано 60 осіб (один із них за контрактом) і до
заочної – 30 (13 – за контрактом).
Простежується тенденція зменшення кількості аспірантів. Це відбувається в основному за рахунок відтоку аспірантів контрактної форми навчання згідно з заявами за
власним бажанням.
l Показник присвоєння вченого звання професора – на
рівні середнього за останні десять років: 7.
Показник присвоєння вченого звання доцента – один із
найвищих: 36.
Присвоєно звання старшого наукового співробітника –
трьом.
(Із доповіді ректора, проф. М. В. Полякова на засіданні
Вченої ради ДНУ ім. О. Гончара).

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ:

БАГАТО ДВІЙОК І ТРІЙОК
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).
Абсолютна успішність та якість
успішності у літню екзаменаційну
сесію така. Денна форма навчання:
у бакалаврів – 83% та 45%, у спеціалістів – 84% і 44%; у магістрів – 98%
і 78%. На заочній формі навчання: у
бакалаврів – 54% і 13%; у спеціалістів – 62% і 13%; у магістрів – 73% і
39%. На вечірній формі навчання: у
бакалаврів – 26% і 92%; у спеціалістів – 86% і 25%.
Загалом по університету за всіма
формами навчання абсолютна успішність складає 78%, відносна – 42%.
Найменше двійок у вечірників.
Найменше трійок – на денній формі
навчання.
Найбільше трійок у першокурсників
та другокурсників бакалаврату денної
форми навчання: якість навчання тут
42% та 43% відповідно.
На кінець екзаменаційної сесії мав
заборгованості 2361 студент (1451 –
денної форми навчання, 926 – заочної
та 16 – вечірньої), чверть із них – по
три та більше заборгованостей. Найбільше студентів, які не склали хоча б
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одну звітність, на факультетах: економічному, фізико-технічному та історичному. На 10 липня ця кількість зменшилася до 827.
Найгірше підготувалися до сесії студенти факультету міжнародної економіки, фізико-технічного, механіко-математичного факультетів і факультету
біології, екології та медицини.
Найвища абсолютна успішність у
студентів факультету систем та засобів масової комунікації (92%) та хімічного (96%). У хіміків стабільно високий
показник результатів сесії. Поменшало трійок (порівняно з попередньою
сесією) на факультеті систем та засобів масової комунікації, юридичному,
суспільних наук і міжнародних відносин і геолого-географічному факультетах.
Кожний п’ятий студент в університеті – відмінник. Наполовину менше
відмінників від середнього показника
навчається на історичному факультеті, на третину менше – на геолого-географічному і на чверть менше
– на факультеті фізики, електроніки

та комп’ютерних систем. Найбільше
відмінників на юридичному, економічному факультетах і факультеті
суспільних наук і міжнародних відносин (27-26%). На економічному факультеті кількість осіб, які навчаються на «відмінно», і боржників практично однакова.
У студентів, які навчаються за скороченими термінами., абсолютна успішність – 77%, а якість – 36%. Кожний десятий склав сесію на «відмінно», а кожен
п’ятий отримав двійки. 100%-ну успішність мають декілька напрямів підготовки: «Хімія», «Телекомунікації», «Маркетинг» і «Фінанси». Студенти напрямів
«Хімія» та «Маркетинг» такий високий
показник абсолютної успішності мають
протягом останніх двох семестрів.
Високі показники абсолютної успішності мають майже всі магістри та спеціалісти (від 85% на юридичному факультеті до 100% — на факультеті міжнародної економіки, хімічному та механіко-математичному факультетах).
Найвища якість успішності у магістрів
хімічного (100%), механіко-математичного (95%) факультетів та факультету
психології (94%).
(Із доповіді ректора, проф. М. В. Полякова
на серпневій нараді викладачів
та співробітників ДНУ ім. О. Гончара).

(5.02.1988—14.06.2014 р. р.)
Люди його любили. Павла Левчука не можливо не любити.
Не так і часто поєднуються в одній особистості риси, які приваблюють: допитливий розум і природні здібності, почуття відповідальності і чесність. Прикладом для нього були батьки, Микола Леонідович і Любов Костянтинівна, та старший брат Сергій.
У школі юнак навчався на «відмінно». Улюблені предмети –
інформатика й історія. А коли, як і Сергій, отримав атестат та
золоту медаль, повідомив вдома:
– Вступатиму на «Політологію».
З високими балами до Дніпропетровського національного університету Павлова дорога виявилася легкою. І навчання у виші
давалося легко. Став бакалавром, магістром, закінчив аспірантуру, почав викладати на кафедрі політології. Закінчував писати дисертацію про роль регіонів у становленні держави. Писав
ґрунтовно, з економічними викладками, науковими висновками
і рекомендаціями.
Він був щасливим! Його щастя – дружина Юлія, наша студентка.
«Павло ніколи не говорив, як він любить свій край, Україну.
Патріотизм у ньому відчувався сам по собі, у його вчинках, мисленні. Він так виховувався у сім’ї», – говорить Валентина Іванівна Авакумова, учитель історії загальноосвітньої середньої школи №5 м. Токмака Запорізької області, яку закінчив П. Левчук.
Болем відгукнулась у його серці військова агресія з боку Росії. І
коли відчув, що потрібний Україні для її захисту, купив військову
форму, бронежилет і добровільно, одним із перших, у березні
ц. р., звернувся у військкомат. Оскільки в армії він не служив,
а пройшов військову кафедру університету, його зарахували
солдатом 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної
бригади.
5 червня Павла Миколайовича відпустили на два дні для захисту дисертації. Захист відбувся успішно. У спецради не виникло жодного зауваження. Професори висловлювали тільки
захоплення.
П. М. Левчук міг би вже й не повертатися до Армії. Відслужив
свої 45 обов’язкових діб, побував на війні, свій обов’язок виконав. Але чоловік вирішив інакше.
А в ніч із 13 на 14 червня в Україні – страшна трагедія з ІЛ-76.
«У Токмак прийшло горе, – написала на першій сторінці газета
«Наше місто Токмак». – Рука варвара ХХІ століття, що натиснула на гачок ПЗРК, обірвала життя сорока дев’яти українських
військових, які летіли боронити рідну землю від окупантів. На
борту ІЛ-76 був і Паша Левчук, наш токмачанин, солдат Армії
України.»
Зворушливо, емоційно, щиро написана стаття. Викладені в
ній факти я використала для написання цього матеріалу. А сторінка «Розстріляний політ» з «Нашого міста Токмак» багато днів
була прикріплена на стенді поруч із фотографіями нашого викладача. Стенд – у холі першого корпусу університету, корпусу,
де він працював. На столі – шість палаючих свічок і вази з квітами. Багато-багато квітів. Їх ставили люди, які любили Павла
Миколайовича.
Університет зробив усе, щоб завершити справу П. М. Левчука.
Після захисту кафедра політології і вчена рада зібрали необхідні документи й відправили до Міністерства освіти і науки України. Звідти прийшло підтвердження: дисертація зарахована.
Т. СОБКА,
редактор газети «Дніпропетровський університет».

ДО 200-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
VІІ МІЖВУЗІВСЬКИЙ
КОНКУРС ДЕКЛАМАТОРІВ
«ЛЮБОВ, ВЕСНА, ПОЕЗІЯ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Постать великого українського поета-патріота об’єднала у Палаці студентів ДНУ ім. О. Гончара 30 іноземних студентів-учасників та їх численних друзів-вболівальників із п’яти навчальних
закладів Дніпропетровська.
Для представників Алжиру, Анголи, Китаю, Конго, Нігерії, Беніну, Марокко,
Тунісу, Малі, Росії, Туркменістану та Узбекистану організатори заходу підготували презентацію «Тарас Шевченко як художник» та англомовні переклади
поезій «Садок вишневий коло хати» і «Мені однаково», зроблені студентами
кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців ДНУ в рамках загальноуніверситетського конкурсу на кращий студентський переклад поезії
митця.
(За інформацією на сайті ДНУ ім. О. Гончара).

Оскільки прямих нащадків у Тараса Григоровича Шевченка не
було, то мова йде про нащадків його сестри Катерини (1804-1846
р. р.). Як найстарша з дітей, Катря доглядала менших братів і
сестер, зокрема Тараса. У 19 років вийшла заміж за кріпака із
Зеленої Діброви Антона Григоровича Красицького.
У Катерини й Антона серед інших дітей народився син Яким, а в
Якима – син Филимон. Діти Филимона Красицького й пов’язали свою
долю із Дніпропетровщиною. Найстарший Дмитро (1901-1989 р. р.)
під час Великої Вітчизняної війни брав участь у визволенні Дніпропетровщини, зокрема у форсуванні Дніпра в районі Військового. На
війні був нагороджений орденом Червоної Зірки.
У Дніпропетровську Дмитро Филимонович був директором російського театру і театру шевченківців та історичного музею. У Межовій
і Синельниковому очолював районні відділи народної освіти. У Дніпропетровському державному університеті Д. Ф. Красицький очолював історичний факультет і кафедру, працював проректором. 1946
року переїхав до Києва.
(Із газети «Зоря», №№17-18 за 2014 р.).
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3 стор.

БОТАНІЧНИЙ САД ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

МАЙБУТНЯ ТУРИС ТИЧНА ПЕРЛИНА МІС ТА

Скумпія.

Еремурус.

Гібіскус сирійський.

Гацанія блискуча.
В експозиційній оранжереї для колекції рослин тропічних і субтропічних регіонів, пустель і напівпустель.
Ботанічний сад – це об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Його загальна площа – 27,2 гектара.
Це унікальний зелений оазис в
центрі міста Дніпропетровська. Тут
ростуть рослини всіх континентів

світу: 1150 видів дерев, більше 800
видів трав’янистих рослин і близько тисячі рослин тропіків і субтропіків.
Ботанічний сад ДНУ імені Олеся
Гончара є членом Міжнародної ради
Ботанічних садів з охорони рослин.

Наш сад красивий у будь-яку пору
року. Особливо яскравий він улітку
і восени. Осінь розфарбовує сад у
жовтогарячі аж золотисті відтінки,
а суворий зимовий пейзаж контрастує з яскравою тропічною зеленню
експозиційної оранжереї.

Тюльпан пиннокiо.

Фейхоа.

Калікант квітучий.

Амариліс.

За Ботанічним садом доглядають його співробітники.

Роман фарбувальний.

Науковці Ботанічного саду зберігають, акліматизують рослини, проводять навчальну, просвітницьку роботу з питань біології, екології, охорони природи, рослинництва, декоративного садівництва й ландшафтної архітектури.

Троянда.

Глоксинія гібридна.

Це місце проведення практики студентів.

Пам’ятник першому директору
Ботанічного саду
О. В . Рейнгарду.

Свою історію Ботанічний сад розпочинає з кінця 1930-х років, коли
постало завдання створити своєрідний оазис на околиці Дніпропетровська, у степу, поряд із Міськими
дачами, що тяглися тоді на кілька
верств майже до нинішньої Підстанції. Зараз важко уявити, що тоді це
була околиця міста – невеликі одноповерхові будиночки, канави й рови, декілька колодязів. Ініціатором
заснування та першим директором
саду став завідувач кафедри фізіології рослин університету Олександр Володимирович Рейнгард.
ДО 1941 року співробітники саду та університету зробили багато:
створили парк і дендрарій, які на
той момент налічували 574 види
деревних та чагарникових порід;
збудували оранжереї для рослин
тропіків та субтропіків; підготували ділянки для квіткових, технічних,
харчових та лікарських рослин.
На жаль, за роки фашистської окупації (1941-1943 р. р.) сад надзвичайно постраждав. Співробітники, які
повернулися з евакуації, побачили
його майже зруйнованим: усі молоді
посадки рослин переорані, наполовину вирубані деревні насадження,
тропічні рослини розкидані по території просто неба. Розкішну колись
пальму Кентію Бельмору знайшли
в яру біля саду. Від неї залишився
лише стовбур з корінням, але без
листя. Її посадили в ящик і довго ви-

Мак східний.

Гіпеаструм гібридний

Кизил шведський.

Тис ягідний.

Стрелиція.

Гібіск садовий.

Суниця,
вирощена своїми руками.

Тут живуть білочки.

Клематис Жакмана.

ходжували. Після війни вона прожила ще довго, єдина вціліла рослина
з колекції тропіків.
ПІСЛЯ ВІЙНИ заново спланували
парк, відновили оранжереї, створили експозиційні ділянки для демонстрації різноманіття рослинного світу та різних прийомів ландшафтної
експозиції – сад безперервного цвітіння, розарій, альпінарій.
Зовні сад тих часів сильно відрізнявся від сучасного. Так, де зараз
стоїть оранжерея, була партерна
клумба з вишуканим візерунком із
квітів. Поряд із нинішнім навчальним
корпусом №1 розміщувалися заглиблені в землю теплиці, де вирощували лимони і гранати. Площу нинішньої ділянки витких рослин займав
малинник, а ділянки лабораторії
квітникарства – плодовий сад, який
приносив великий урожай яблук,
груш, слив, малини та суниці. Ботанічний сад мав бричку і двоє коней.
Співробітники вирощували сорго і
в’язали віники; їздили кіньми за очеретом і робили мати для утеплення
парників; була своя гончарня, де виготовляли горщики для кімнатних
рослин; бричкою привозили перегній, тирсу, солому для мульчування
рослин.
З роками Сад змінювався, колекції поповнювалися. Хризантеми,
гортензії, лілії, гіацинти та інші рослини займали призові місця на виставках ВДНГ у Москві, а в 1961 р.

гортензії нашого саду з ВДНГ СРСР
відправили прямо на виставку в Німеччину, у м. Ерфурт.
У 1970-х роках збудували адміністративно-лабораторний корпус,
велику експозиційну оранжерею,
головний вхід із квітковим кіоском,
замінили цегляну огорожу на декоративну металеву. Поки перебазовували тропічні рослини в новий
дім, частина їх постраждала і навіть
загинула. А частина прижилась, і невдовзі колекція значно поповнилася
новими видами.
Зараз, зайшовши в експозиційну
оранжерею, поринаєш у загадковий
світ темного вологого тропічного
лісу з високими пальмами та фікусами, величезними ліанами, у деяких із них квітки нагадують чудернацьких метеликів, як, наприклад, у
хвилівника гігантського. Тут можна
побачити гігантську траву, банан
бальбізіанський і стародавні рослини саговник відхилений та стангерію
дивовижну. Ці релікти з’явилися на
землі приблизно 250 млн. років тому
і були свідками розквіту й загибелі
динозаврів. Дивовижні рослини надихають співробітників та гостей саду на створення фоторобіт і письмових замальовок:
В зеркало воды глядясь, стрелиция
Говорит себе, гордясь: «Ну, чем
не птица я?!»
Дійсно, хто бачив квітучу стрелицію королівську, не міг не помітити

її схожість із головою вінценосного
журавля. А скільки ще рослин ждуть
своїх дослідників і поетів!
Проте не тільки під куполом оранжереї, а й на ділянках відкритого
ґрунту Ботанічного саду є на що подивитися. Увагу відвідувачів завжди
привертає «жива скам’янілість» –
гінкго дволопатеве. Понад 200 млн.
років тому гінкгові ліси вкривали
простори Євразії, а тепер у природних умовах ця рослина росте лише
в гірських лісах Китаю. Дуже гарні
стрункі дерева з ажурною кроною
– модрина європейська та метасеквойя розсіченошишкова. Рано навесні на них з’являються пучки
ніжної, м’якої світло-зеленої хвої, а
восени вона набуває золотаво-жовтого забарвлення – дерева ніби світяться.
А скільки ще екзотичних дерев,
чагарників та трав’янистих рослин
з усього світу є в колекціях Саду!
Це японські сакури та гамамеліси,
північноамериканські каліканти та
церциси, середньоазіатські абелії
та перовскії, південноамериканські
язикотруби, середземноморські лаванда, артишок та шавлії і ще багато, багато іншого.
ПРОГУЛЮЮЧИСЬ алеями Саду
та милуючись рослинним різноманіттям, можна побачити і давні, усім
відомі півники, жоржини, символи
мудрості – хризантеми, чорнобривці, лілії, флокси, волошки та айстри.

Здається, вони нам такі рідні – наші,
українські! А насправді вони прибульці, колись потрапили до нас із
заморських країн з мандрівниками. І
тепер неможливо уявити українське
подвір’я без цих рослин.
Якщо поспілкуватися із працівниками саду, багато можна дізнатися
про рослини, їх історію, походження,
особливості вирощування, адже Ботанічний сад – це не тільки красивий
парк, а й науково-дослідна установа, де займаються інтродукцією та
акліматизацією рослин, вивчають
їх фізіологію та стійкість до умов
природи. Це також навчальна база
факультету біології, екології та медицини при викладанні спецкурсів,
при виконанні практичних, курсових
і дипломних робіт. А ще Ботанічний
сад – це природоохоронний об’єкт
загальнодержавного значення, одним із завдань якого є збереження
і наповнення генофонду рослин,
яким загрожує зникнення у природних місцях.
БОТАНІЧНИЙ САД розвивається
і сьогодні. Ми плануємо реконструювати його, щоб перетворити на туристичну перлину міста.
Відвідуйте Ботанічний сад, рослинний світ чекає Вас!
В. ОПАНАСЕНКО,
директор;
Н. МАРТИНОВА,
завідувач лабораторії
природної флори
Ботанічного саду.

СПОРТ
Андрій Говоров (гр. СП-121з) на ХХVІІ Всесвітній літній
універсіаді (м. Казань, Росія)
на дистанції 50 метрів вільним стилем виборов золоту
медаль.
Це був достойний внесок у
скарбничку студентської збірної
України – вона вийшла на другий
східець п’єдесталу пошани. Згідно з Указом Президента України,
за самовідданість, волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України спортсмен
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
На чемпіонаті Європи з плавання, що проходив у кінці минулого року на короткій воді в Данії,
Андрій здобув золоту та бронзову медалі й встановив два рекорди України і оновив власний
рекорд, встановлений того ж дня
на попередньому запливі.
Виграв золоту медаль у Міжнародному турнірі з плавання в
Італії. Під час церемонії нагородження на п’єдестал пошани
корінний кримчанин піднявся з
українським прапором, на якому

ПЕРЕМОГА І ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА!
було написано «Реасе» («Мир»
англійською мовою), і закликав
міжнародну спільноту підтримати мир в Україні.
Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України опитав спортивних жу рна ліс тів зага льн онаціональних і регіональних засобів масової інформації (газет,
ж у р н а л і в , р а д і о, т е л е б а ч е н ня, Інтернет-видань) на визначення десяти кращих спортсменів-студентів, які протягом
2013 року успішно представляли спорт на міжнародній арені.
До ТОП-10 увійшов А. Говоров,
до речі, єдини й с портс ме н з
Д н і п р о п е т р о в с ь к о ї о бл а с т і.
За успішну спортивну діяльність
він був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України.
Андрій закінчив Дніпропетровське вище училище фізичної к ультури. Зараз вчиться на
фа к ул ьтеті су с піль ни х н аук і
міжнародних відносин. Майбут-

ній політолог. Майстер спорту
міжнародного класу (спеціалізація – батерфляй і кроль). Багаторазовий переможець чемпіонатів та Кубків України, рекордсмен країни. Дворазовий
чемпіон Перших юнацьких ігор
у Сінгапурі 2010 року, призер
Чемпіонатів Європи 2012 року,
чемпіон Всесвітньої універсіади з плавання на 50 метрів батерфляєм, бронзовий призер з
плавання на 50 метрів вільним
стилем, рекордсмен Європи серед юніорів. У складі дорослої
збірної команди України брав
участь у фінальних змаганнях
Олімпійських ігор у Лондоні.
На чемпіонаті України з плавання у квітні 2014 року Андрій
виграв три золоті медалі.
На ХХХІІ Чемпіонаті Європи
з водних видів спорту в серпні ц. р. в Берліні плавець збірної України Андрій Говоров став
бронзовим призером.
Провідні вчені механіко-математичного факультету нашого

університету зголосилися розробити
для спортсмена (з урахуванням його
антропометричних даних та особливостей гідромеханіки) математичне
моделювання параметрів успішного
старту, а саме: підготувати циклограми найефективнішого занурення та

виходу з підводної частини дистанції,
що особливо цікавить Андрія. Попереду відповідальні олімпійські старти, і
він відчуває, що має сили встановити
новий світовий рекорд.
(За інформацією на сайті ДНУ
ім. О. Гончара).

ЗАСТЕРІГАЄ ЛІКАР

АСКАРИДОЗ
Усе живе на земній кулі потрапило в дуже міцну гельмінтологічну павутину, яка спліталася мільйони років. Поселяючись у живому організмі, ці агресори швидко освоюються і починають розмножуватися. Одні окупують легені, інші – м’язи, треті – кишківник, четверті – мозок. Їх можна виявити навіть у крові і кістках. Вони спроможні викликати в людини найрізноманітніші серйозні захворювання.
К. І. СКРЯБІН,
академік.
Гельмінти – це черв’яки, які паразитують в
організмі людини, тварин, риб, птахів і рослин.
Нараховується 256 видів гельмінтів, із них небезпечних для людини – 21. Одним із найбільш
розповсюджених є аскарида.
Аскариди – черв’яки довжиною 20-40 см. Самець
трохи менший і відрізняється від самки загнутим
у вигляді крючка хвостовим кінцем тіла.
У заражених аскаридами людей спостерігаються головний біль, нудота, блювання, дратівливість, швидка втомлюваність, зниження працездатності.
Потрапивши в порожнину глотки, потім у

трахею, бронхи, аскариди часом стають причиною задухи. Коли личинки потрапляють у бронхи, з’являється кашель, може
розвинутися кропивниця, бронхіт, пневмонія. Бувають випадки непрохідності кишківника в результаті спазму.
Як відбувається зараження?
Аскариди паразитують у кишківнику. Одна зріла запліднена
самка за своє життя відкладає десятки мільйонів яєць – 200
тисяч за добу! Виділяються вони з організму разом із фекаліями. Присадибні ділянки, сади нерідко удобрюють вмістом надвірних туалетів. У землі яйця аскариди протягом 3-4 місяців
дозрівають. Потім потрапляють на овочі, фрукти, ягоди, руки
і т. д. Якщо не мити руки перед їдою, вживати немиті фрукти,
овочі, зелень, можна заразитися. Якщо купувати хліб, овочі,
фрукти, зелень в один пакет або корзину, може відбутися обсіменіння продуктів яйцями аскарид, а потім, якщо ці продукти вживати без
обробки, можна захворіти на аскаридоз. Не
кип’ячена вода з рік, озер та інших водойм також
може бути причиною цієї хвороби.
Проблемою для міста є аскаридоз собак –
токсокароз. Міські жителі захоплюються собаками, а майданчиків для їх вигулу немає.
Отже, ґрунт інтенсивно забруднений яйцями
токсокар, і заразитися ними легко. В організмі
людини гельмінт не росте до дорослого стану, залишається на стадії личинки. Тому зви-

чайними методами обстеження
його виявити не можливо.
Як уберегтися від зараження?
Треба:
– ретельно мити руки перед
їдою, після відвідування туалету,
після ігор з тваринами, особливо
собаками, після роботи на землі і
т. д. Нігті стригти коротко, оскільки під ними можуть накопичуватися яйця гельмінтів;
– сирі овочі, фрукти, ягоди, полуницю, зелень перед їдою
мити під струменем води, потім обдавати окропом;
– суворо дотримуватися санітарних правил при купівлі і
транспортуванні продуктів харчування, оберігаючи їх від забруднення;
– воду з рік, ставків та інших водоймищ пити тільки кип’ячену;
– знищувати мух, захищати від
них продукти харчування.
Пам’ятайте, що заразитися можна протягом усього року!
(За інформацією міського Центру здоров’я та санітарноепідеміологічної служби).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
професора кафедри історії України – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора історичних наук, вчене звання
професора або старшого наукового
співробітника, наукові публікаці за
фахом, досвід науково-педагогічної
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5 років, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри історії України
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність нау кового ст упеня
кандидата історичних наук, наукові
публікації за фахом, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 10 років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри економік и
та управління підприємством – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявніс ть наукового ступеня
кандидата економічних наук, вчене звання доцента з профільної кафедри, наявність наукових публікацій за фахом, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації не менше 5 років, вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри статистики, обліку та економічної інформатики – 1

штатна одиниця (0,25 ставки)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності
8.03050901 «Облік і аудит», кандидат економічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 5 років,
вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача кафедри хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність диплома за освітньокваліфікаційним рівнем магістра зі
спеціальності «Хімічні технології
високомолекулярних сполук», закінчили аспірантуру, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ відповідного профілю не менше 3-х
років, вільне володіння державною
мовою України),
викладача кафедри перекладу та
лінгвістичної підготовки іноземців –
1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Англійська мова та література»,
вільне володіння державною мовою України),
професора кафедри зоології та
екології – 1 штатна одиниця (повна
ставка)

(наявність наукового ступеня доктора біологічних наук, вчене звання, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
не менше 10 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри педагогіки та
корекційної освіти – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня,
вчене звання доцента кафедри педагогіки або корекційної освіти, досвід науково-педагогічної роботи у
галузі педагогіки у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації не менше 10 років, вільне володіння державною мовою
України),
до це нта к афе др и е ко но мі к и
та управління підприємством – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність нау кового ст упеня
кандидата економічних наук, мають
наукові фахові публікації, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації складає не
менше 10 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри міжнародної
економіки і світових фінансів – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ст упеня 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 5 років, вільне володіння державною мовою
України, іноземною мовою),
старшого викладача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявніс ть вищої економічної
освіти, досвід науково-педагогічної
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 15 років, вільне володіння державною мовою України,
іноземною мовою),
старшого вик ла дача кафедри
електронних обчислювальних машин – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність наукового ступеня кандидата технічних наук, вільне володіння державною мовою України),
викладача кафедри статистики,
обліку та економічної інформатики
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої економічної
освіти, аспірантура за спеціальністю 08.06.04 – Бу хгалтерський
облік, аналіз та аудит, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 10 років, вільне володіння державною
мовою України, а також володіння
основними навичками роботи на

комп’ютері з відповідними програмними засобами),
викладача кафедри педагогічної
та вікової психології – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої освіти за
спеціальністю «Психологія», кваліфікація психолога, закінчена аспірантура за галуззю «Психологічні
науки», вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня від 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 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) 37498-27.
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