Газета виходить із вересня 1934 року.
ЛАУРЕАТИ Державної премії-2013 ДНУ імені
Олеся Гончара подарували вихованцям дитячого будинку №1 м. Дніпропетровська обладнання
для проведення занять в інтерактивному режимі: комп’ютер, проектор, проекційний екран та
багатопрофільний пристрій (принтер і сканер).
ДНУ імені Олеся Гончара давно дружить із
цим дитбудинком. Волонтери Центру соціаль-
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них ініціатив та волонтерства університету відвідують малечу, проводять із ними ігри, різні
виховні заняття, носять гостинці. Викладачі готують талановитих дітей до вступу в університет. Кілька юнаків та дівчат здобули у нас вищу
освіту – на факультеті психології і на факультеті
біології, екології та медицини.
Ректор М. В. Поляков запросив вихованців

№9 (2912)

дитбудинку вступати на всі факультети ДНУ
імені Олеся Гончара, а генеральний директор
Національного центру аерокосмічної молоді
імені О. М. Макарова В. В. Хуторний запросив
юних друзів на екскурсію в Центр: «Там ви дізнаєтеся багато про Всесвіт і про сучасні космічні дослідження. Можливо, і ви станете ракетниками.»

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ 2013 РОКУ
У НОМІНАЦІЇ
«ВИЩА ОСВІТА» ЗА ЦИКЛ
РОБІТ «НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНЕ ТА НАУКОВОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ
В МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ
ПРОСТІР»

ТЕЛЕТАЙП
НОВИН
* * *
Відбулися збори трудового колективу університету. Із доповіддю
«Про підсумки роботи університету
у 2013/2014 навчальному році» виступив ректор, проф. М. В. Поляков.

* * *
Аудиторія №305 навчального
корпусу №10, де розміщується фізико-технічний інститут, відтепер є
аудиторією ДП «Конструкторське
бюро «Південне» імені М. К. Янгеля».
Вона обладнана сучасними технічними засобами, у ній представлені
інформація про конструкторів, макети та справжні двигуни й деталі
сучасної ракетно-космічної техніки,
розробленої в конструкторському
бюро, яке цього року відзначило
своє 60-річчя.

* * *

ДЖУР
Євген Олексійович,
д. т. н., професор, зав. кафед ри
технології виробництва.

ПЕТРЕНКО
Олександр Миколайович,
д. т. н., професор, декан фізико-технічного факультету.

ПОЛЯКОВ
Микола Вікторович,
д. ф.-м. н., професор, ректор
ДНУ ім. О. Гончара.

У НОМІНАЦІЇ
«НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
В ГАЛУЗІ ОСВІТИ»
ЗА ЦИКЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ:
ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ»

Благодійний фонд «Україна», який
очолює випускник і почесний доктор нашого університету, Президент
України (1994-2005 р. р.) Л. Д. Кучма,
виділив у цьому навчальному році
стипендію студентам фізико-технічного інституту Антону Головку, Анастасії Козиненко, Катерині Мороз,
Ярославі Кривенко, Сергію Плетіню,
Іллі Сидорову та Дмитру Утві.

* * *
На засіданні Вченої ради університету виступив ректор, професор М. В. Поляков із доповіддю
про 95-річчя від дня народження
видатного вченого-механіка, академіка В. І. Мосс аковс ького, почесного ректора ДНУ, який 22 роки
очолював наш навчальний заклад.

* * *
Волонтери Центру соціальних
ініціатив і волонтерства ДНУ імені
Олеся Гончара влаштували концерт
для поранених бійців, учасників
АТО, які лікуються у Дніпропетровському військовому госпіталі.
САНІН
Анатолій Федорович,
д. т. н., професор кафедри
технології виробництва.

ХУТОРНИЙ
Віктор Васильович,
к. т. н., генеральний директор
Національного центру аерокосмічної
освіти молоді імені О. М. Макарова.

ШЕПЕЛЄВ
Максиміліан Альбертович,
д. п. н., професор,
зав. кафедри міжнародних
відносин.

* * *
Ст уден тс ько му театру танцю
«La Vie» ДНУ імені Олеся Гончара присвоєно звання «Народний
аматорський колектив профспілок
України».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2014/2015 н. р.
1. Створити нові освітні програми, які передбачають зменшення
обсягу одного кредиту європейської кредитно-трансферної системи до 30 годин і зменшення максимального навчального навантаження науково-педагогічного працівника до 600 годин на рік. Нові
освітні програми почнуть діяти з 1
вересня 2015 року.
2. Відповідним випусковим кафедрам провести повторну акредитацію напрямів підготовки «Прикладна статистика», «Статистика»,
«Інформатика» і спеціальностей
«Прикладна статистика», «Інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр»; первинну акредитацію спеціальностей «Географія рекреації
та туризму», «Медіакомунікації» за
освітньо -кваліфікаційним рівнем
«магістр».
3. Відповідним випусковим кафедрам, що розпочали процедуру
збільшення ліцензованого обсягу:

напряму підготовки «Програмна інженерія», спеціальності «Мова і література (російська)» за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр»
або розпочали процедуру ліцензування нових спеціальностей: «Бізнес а дміністрування», «Релігієзнавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «Облік і
аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» для заочної
форми навчання, отримати позитивний висновок акредитаційної
комісії до 1 травня 2015 року.
4. Продовжити термін дії ліцензії
для напряму підготовки «Туризм»
факультету міжнародної економіки.
5. Кожному вик ладачеві-лектору підготувати не менше трьох
навчально-методичних видань в
електронній формі і передати їх
для розміщення на цифровому репозиторії ДНУ імені Олеся Гончара.
6. Завідувачам випускових кафедр забезпечити практичну під-

готовку студентів тільки на підприємствах, переважно на основі довгострокових угод.
7. Розробити заходи щодо збереження у спектрі напрямів наукових
досліджень університету роботи
підрозділів, які не отримуватимуть
базового фінансування.
8. Активізувати у час ть університету у формуванні та реалізації
державних цільових, галузевих і
регіональних наукових, науковотехнічних, соціально-економічних
проектів і програм.
9. Виконувати інноваційні проекти з розроблення, виробництва та
впровадження нової високотехнологічної продукції (машин, приладів,
устаткування, матеріалів, технологічних процесів, систем управління
тощо), інноваційних організаційноекономічних структур і механізмів.
10. Розвивати інфрас трук ту ру
для підтримки інноваційної діяльності (експериментальних лабораторій, проблемних груп, відділу

інноваційної діяльності, трансферу технологій) для забезпечення
ефективної реалізації партнерства
університетської науки і бізнесу.
11. Удосконалювати маркетингову діяльність з упровадження науково-технічних та технологічних
розробок.
12. Активізувати роботу студентського наукового товариства.
13. Активізувати реалізацію англомовних програм навчання іноземних студентів.
14. Створити франкомовний клуб
за участі іноземних та українських
студентів.
15. Провести на базі ДНУ ім. О.
Гончара міжрегіональну науковопрактичну конференцію «Динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації».
16. Підбити підсумки конк урсу
на кращий проект символічного
Пам’ятного знаку на честь 100-ліття ДНУ ім. О. Гончара.

17. Взяти участь у проекті Дніпропетровської обласної ради «Козацькі пісенні скарби Дніпропетровщини».
18. Розширити спектр послуг центру заочної та вечірньої форм навчання та центру післядипломної
освіти.
19. Надавати матеріальну підтримку ветеранам університету,
студентам-сиротам, інвалідам, чорнобильцям та студентам із малозабезпечених сімей.
20. Забезпечити студентів безперебійним якісним харчуванням у
їдальнях та буфетах університету.
21. Провести в гуртожитках ремонтні роботи, придбати м’який інвентар.
22. Відремонтувати зовнішні мережі з локальною заміною трубопроводів тепла, гарячої і холодної води,
електричних, кабельних мереж.
23. Завершити будівництво блоку
поточних аудиторій та гуртожитку
по вулиці Казакова.

(Із доповіді ректора, проф. М. В. Полякова на зборах трудового колективу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Опубліковано у скороченому вигляді).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.
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ЗАСЛУЖЕНІ ВИКЛАДАЧІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

РИБНІКОВА
Тамара Іллівна
Доцент кафедри
математичного аналізу

ЛИПОВСЬКА
Тамара Дмитрівна
Доцент кафедри
російської історії

ОРЛИК
Нінель Петрівна
Доцент кафедри
зарубіжної літератури

КАРЦЕВ
Юрій Андрійович
Професор кафедри
економічної теорії

ДУБИНА
Антоніна Олександрівна
Доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та
екології

ТУРЧИНА
Валентина Андріївна
Доцент кафедри обчислювальної математики та
математичної кібернетики

ТРОФИМЕНКО
Віталій Володимирович
Доцент кафедри фізичної
хімії та електрохімії

ПЕРЕТОКІНА
Віра Федорівна
Доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних
факультетів

ТЕТЕРІНА
Лілія Михайлівна
Доцент кафедри
англійської філології

РИЖИКОВА
Світлана Юріївна
Завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

МУРЗІН
Олексій Борисович
Професор кафедри
фізіології людини
і тварин

КОВАЛЕНКО
Валерій Сергійович
Доцент кафедри фізичної
хімії та електрохімії

Цим викладачам університет присвоїв звання заслужених у 2002-2006 роках. Назви посад подаємо на момент присвоєння почесного звання.
Знімки з книжок, що вийшли у світ до 90-річчя ДНУ імені Олеся Гончара, та власних фотоальбомів викладачів.

ДО 95-річчя ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ЗА СУМЛІННЕ Й БЕЗДОГАННЕ ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ
ОБОВ’ЯЗКІВ, БАГАТОРІЧНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ ТА ПЛІДНУ
НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВАГОМИЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У
ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА З НАГОДИ 95-ї РІЧНИЦІ
СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

ОТРИМАЛИ ПОЧЕСНУ
ГРАМОТУ МІСЬКОЇ РАДИ

завідувач кафедри проектування та конструкцій.

БАЛАНЕНКО Ірина Григорівна, ст. викладач кафедри диференціальних рівнянь,
ДОЛГОВ Валерій Михайлович, декан факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем,
ЛОБОДА Володимир Васильович, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки.

ОТРИМАЛИ ПОДЯКУ ГОЛОВИ
ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ
У м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
РАДИ

ОТРИМАЛИ ПОДЯКУ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

В. С. Коваленко, Ф. О. Чмиленко,
В. Ф. Варгалюк. Історія хімічного факультету
Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара
(Дн-ськ, Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011).

Розглянуто основні віхи становлення та
розвитку хімічного факультету імені Олеся
Гончара, тематику наукових досліджень кафедр. Наведено відомості про викладачів,
співробітників та найвідоміших випускників
факультету за всі роки його існування.

ПОЛІШКО Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики,
КОЗОРОГ Сергій Борисович, заступник голови профспілкового комітету університету,
ЛИСИЧЕНКО Олена Вікторівна, начальник відділу зв’язку з виробництвом
та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету,
ПАЩЕНКО Віктор Іванович, заступник
декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин,
Д А ВИ ДОВ С е рг ій Оле к с а н д р ов и ч,

ШЛЯХОВА Тетяна Василівна, провідний юрисконсульт юридичного відділу,
СМІЛЯНЕЦЬ Дмитро Олександрович,
начальник відділу матеріально-технічного постачання,
ТИМОШЕНКО Ксенія Владиславівна,
заступник директора Палацу культури
студентів,
МАР’ЇНА Людмила Миколаївна, старший лаборант кафедри російської історії,
КАТРИШЕВ Віктор Дмитрович, заступник директора Ботанічного саду,
ЗАЙЦЕВА Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри української мови,
КІРКОВСЬКА Інга Станіславівна, професор кафедри романської філології,
ЛОСЬ Світлана Василівна, директор
торгово-промислового підприємства,
МАЯКОВА Алла Іванівна, начальник
загального відділу.

МІСЬКИЙ КОНКУРС
«ІНТЕЛЕКТ – ТВОРЧІСТЬ – УСПІХ»

КОНКРЕТНІ РОЗ РОБКИ
З А РЕАЛЬНОЮ ТЕМАТИКОЮ
13 представників ДНУ ім. О. Гончара стали переможцями конкурсу «Інтелект – творчість – успіх» й
отримали премії та цінні подарунки.
Диплом І ступеня і перша премія (1500 грн.)
Марія Хоменко (гр. УФ-13м),
Наталія Капітанова (гр.ББ-10-3),
Микита Капітанов (гр. ББ-10-3),
Надія Гудим (гр. БЗ-13с),
Марина Зоріна (гр. ББ-11-1).
Диплом І ступеня і цінний подарунок
Світлана Хопричкова (гр. БВ-13с-1з).
Диплом ІІ ступеня і друга премія (1000 грн.)
Владислав Дозоренко (гр. УФ-10-1),
Наталія Зозуля (гр. УФ-10-1),
Олексій Дроганов (гр. УФ-10-1).
Диплом ІІІ ступеня і третя премія (500 грн.)
Анастасія Канарська (гр. ВУ-10-1),
Ольга Христянова (гр. ВУ-10-1),
Яна Лузан (гр. ВЕ-10-1).
Студенти представили на конкурс конкретні науководослідні розробки або бізнес-плани за реальною тематикою, запропонованою роботодавцями: керівниками
підприємств, фінансових установ та приватних фондів і
компаній. Захист поданих робіт відбувся у міській організації роботодавців.
Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара в особі ректора, проф. М. В. Полякова
нагороджено Дипломом за активне сприяння розвитку
студентської наукової творчості, багаторічне плідне та
змістовне співробітництво в організації і проведенні
міського конкурсу «Інтелект – творчість – успіх».
О. ПОЛІШКО, начальник наукової частини.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА:

МІСЦЕ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців в університеті є виробнича практика:
педагогічна, переддипломна, викладацька, науково-дослідницька, управлінська, стажування з
фаху. Її мета – ознайомити студентів з умовами і сучасними методами роботи за майбутньою
професією.
Місце для практики багато студентів знаходять самі і укладають
із підприємствами (організаціями,
зак ладами) індивідуальні угоди.
А взагалі, як правило, договори з
базами виробничих практик укладають факультети. Останнім часом
довгострокових договорів по університету збільшується на півсотні
в рік. Багато це чи мало? Нас турбує інше – те, що не всі договори
використовуються. Лише студентів
декількох напрямів: філологічних,

«Історія», «Археологія», «Архівознавство», «Прикладна статистик а», «Теле комун іка ці ї», «Ра діо електронні апарати», «Лабораторна діагностика», «Хімічна технологія», «Статистика», «Прикладна математика», «Програмна інженерія»
випускові кафедри направляють на
всі підприємства, з якими укладені
угоди. А кафедри обчислювальної
механіки та міцності конструкцій;
мікробіології, вірусології та біотехнології, наприклад, минулого року
за деякими договорами не відправили на практику жодного студента.
Основну проблему практичного
навчання факультети бачать у відсутності фінансування. Особливо,
якщо практика відбувається за містом чи в інших областях.
Організації, з якими налагоджені
договірні зв’язки, беруть на практи-

ку мало студентів. Деякі підприємства погоджуються брати студентів
на практику, але відмовляються
підписувати офіційні угоди – вони
визнають тільки листи-погодження. А за листами-погодженнями
студентів можна направляти на
практику тільки у виняткових випадках.
Слід пам’ятати, що у виробничої
практики є дуже вигідна особливість. На підприємстві студентпрактикант має змогу якнайкраще
зарекомендувати себе й отримати
пропозицію про подальше працевлаштування. Як свідчать факультети, так буває часто. Минулого
року працевлаштовано за спеціальністю: 90 випускників фізтеху, з
них 67 – за місцем практики; 100 випускників факультету систем та засобів масової комунікації, з них 56 –
за місцем практики; 98 економістів,

із них 70 – за місцем практики; 81
випускник факультету української
й іноземної філології та мистецтвознавства, 30 із них – за місцем практики. Але факультети: юридичний,
історичний, хімічний, механіко-математичний, прикладної математики; біології, екології та медицини;
психології не працевлаштували за
місцем виробничої практики – жодного. Отже, якщо факультети взаємодіють із потенційними роботодавцями в межах довгострокових
угод, то студенти залишаються
працювати, як правило, на тому
підприємстві (в організації, закладі), де вони проходили практику.
Кафедрам треба адаптувати
програми виробничого навчання до
вимог роботодавців, узгодити його
терміни і тривалість. Удосконалювати треба систему договорів, віддаючи перевагу довгостроковим.
С. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,
проректор з науковопедагогічної роботи.

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРО КУЛЬТУРУ
МОВИ
З ініціативи Центру історії та розвитку української мови і кафедри
української мови у ДНУ імені Олеся Гончара відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура мови в українському
суспільстві».
Секційна робота проходила за
трьома напрямами: «Культура мо ви як соціолінгвістична категорія»,
«Культура мови в державних установах і закладах освіти». «Культура мови і сучасний літературний процес».
Доповіді опубліковано у збірнику з
лексикології та граматики української
мови.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3 стор.

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
ТЕЗИ ДОПОВІДІ РЕКТОРА М. В. ПОЛЯКОВА НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВУ
1. Навчальна робота
За кош ти держав ного бюд же ту здобували вищу освіту за всіма
освітньо-кваліфікаційними рівнями
7944 студенти, а за кошти фізичних
та юридичних осіб – 4713.
На початок року університет мав
ліцензію на підготовку студентів за
освітньо-кваліфікаційними рівнями:
«бакалавр» – із 69 напрямів підготовки, «спеціаліст» – із 86 спеціальностей, «магістр» – із 80 спеціальностей.
За рік пройшли акредитацію 5 напрямів підготовки, 9 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «спеціаліст», 12 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «магістр», 2 спеціальності
перепідготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
Збільшено ліцензований обсяг за
напрямами підготовки «Образотворче мистецтво» та «Дизайн» і спеціальністю «Соціологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Розроблено стандарти вищої
освіти для 63 напрямів підготовки,
для 80 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», для 74 спеціальностей за
освітньо -кваліфікаційним рівнем
«магістр», що є на теперішній час в
університеті, та 1 стандарт для відкриття нової спеціальності «Релігієзнавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Університет не виконав ліцензійні вимоги щодо абсолютної та відносної успішності за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і
«спеціаліст». За всіма формами навчання абсолютна успішність склала 78%, а відносна - 42% (треба відповідно 90% і 50%).
Не склали державний екзамен за
освітньо -кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» 35 осіб (тут «лідерами»
є факультет фізики, електроніки та
комп’ютерних систем, економічний
факультет і факультет української
й іноземної філології та мистецтвознавства).
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» не склали державний екзамен за денною формою
навчання зі спеціальності «Роботомеханічні системи та комплек-

си» – 1 особа (бюджет), за заочною
формою навчання зі спеціальності
«Географія» – 1 особа (бюджет).
У цілому якість та абсолютна
успішність захисту дипломних робіт
відповідає нормам. Але не захистили дипломну роботу за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр»
32 студенти шести факультетів
(найбільше на факультеті фізики,
електроніки та комп’ютерних систем). Не захистили дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 28 студентів, 15 із
них – із центру заочної та вечірньої
форм навчання.
Усього підготовлено 4462 фахівці, у т. ч. за освітньо-квалікаційними рівнями «бакалавр» – 2637,
«спеціаліст» – 1529, «магістр» –
296.
Університет не виконав план випуску за державним замовленням
за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» по 3
особи. За освітньо-кваліфікаційним
рівнем «бакалавр» не виконано
план випуску на 46 осіб, із них на 36
– за денною формою навчання і на
10 – за заочною. Основна причина –
незахист випускниками дипломних
робіт.
За рік університет відрахував 746
студентів, із них за невиконання навчального плану – 465 (290 за державним замовленням). На вакантні
місця державного замовлення переведено 148 осіб із числа студентів, які навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб, які були найкращі у рейтингу або потребували
соціального захисту.
На всі форми навчання у 2014 р.
прийнято 5 220 осіб, із них за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – 2870, «спеціаліст» – 1515,
«магістр» – 815. План державного
замовлення виконано.
2. Науково-дослідна робота
Зросла кількість молодих учених-стипендіатів Кабінету Міністрів
України (Д. С. Скороходов, А. Ю.
Гладченко, О. О. Пипка, О. В. Троценко).
Вперше за останні десять років
для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень (фі-

зико-технічний факультет) було залучено біля 535 тисяч гривень позабюджетних коштів завдяки участі
ДНУ ім. О. Гончара в проекті Українського науково-технічного центру.
За кількістю публікацій у виданнях, що входять до наукометричної
бази даних Scopus, університет посів сьоме місце.
Колектив кафедри теоретичної
фізики виграв тематичний конкурс
Фонду фундаментальних дос ліджень Міністерства освіти і науки
України для грантової підтримки
досліджень за програмами великого адронного колайдера (м. Церн,
Щвейцарія). Колаборатором із проведення цих досліджень з української сторони буде Проблемна лабораторія фізики високих енергій
НАН України, до складу якої включено завідувача кафедри, професора В. В. Скалозуба.
На фізико-технічному факультеті
велися роботи зі створення першого Українського молодіжного супутника (за участю Національного технічного університету України «КПІ»
та Національного аеро-космічного університету «Х АІ», які триватимуть до 2016 року.
За результатами Всеукраїнського
конкурсу кращих винаходів університет нагороджено Дипломом переможця за II місце у номінації «Кращий винахід року».
Університет активно співпрацював із Євразійським національним
університетом імені М. Л. Гумільова, Космічним агентством Республіки Казахстан, Національною компанією «Гариш Сапари» (м. Астана) та
Інститутом космічних досліджень
(м. Алмати).
Випускник и фізико-технічного
факультету – провідні фахівці ДКБ
«Південне» брали участь у роботах
зі створення спільного українськобразильського космодрому в Алькантарі (Бразилія).
До 95-річчя університету випущено серію видань, серед яких – збірка «Науково-технічні розробки ДНУ
ім. О. Гончара».
3. Міжнародне співробітництво
Укладено 8 міжнародних угод.
Успішно виконува ли ся угоди,

пов’язані з ака демічною мобільністю, із Університетом прикладних
наук м. Міттвайда (Німеччина) та
Університетом Мен (Франція), Джексонським університетом (США) стосовно спільного керівництва аспірантами, з Мережевим університетом СНД.
Університет бере участь у виконанні двох ТЕМПУС-проектів, трьох
міжнародних науково-дослідницьких проектів та у двох міжнародних
програмах, пов’язаних з академічною мобільністю (Еразмус Мундус,
державна програма навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових та науково-педагогічних
працівників у провідних закордонних навчальних закладах).
За рік за кордон було направлено 52 співробітники та 53 студенти
для участі в наукових конференціях, науковій роботі, для стажування
та навчання.
Пр отягом р ок у на фак ультеті
української й іноземної філології та
мистецтвознавства працювали чотири іноземні викладачі.
Університет отримав ліцензію на
підготовку іноземних громадян за
всіма акредитованими спеціальностями в обсязі 500 осіб терміном
на 10 років.
4. Гуманітарно-виховна робота
Університет відзначив 200-ліття
від дня народження Т. Г. Шевченка
і 95-річчя університету.
Примножено позитивну динаміку
розширення системних форм повсякденної роботи з молоддю й насамперед мережі студентських клубів, студій. Популярністю у молоді
користуються, як і раніше, креативні загальноуніверситетські дискусійні клуби, а також Юридична клініка (керівник проф. О. Л. Соколенко), Школа соціального працівника
«Хочу знати, як …» (керівник проф.
О. О. Осетрова), Школа здорового
способу життя (керівник проф. Т. М.
Шевченко) та ін.
Забезпечено помітну активізацію та розвиток системи студентського самоврядування на всіх
рівнях, посилення координуючої
ролі ради студентів ДНУ імені
Олеся Гончара (голова А. В. Худа)

в управлінні молодіжними справами.
Підготовлено збірку матеріалів
про досвід кращих кураторів університету, роботу соціально-психологічної служби (керівник доц. В. І.
Лазаренко), Центру волонтерства
та соціальних ініціатив молоді (керівник доц. З. П. Бондаренко).
5. Фінансово-економічна діяльність
Загальний фонд становив 193,08
млн. грн., спеціальний – 55,94 млн.
грн.
На державну програму з підготовки кадрів витрачено 237 млн. грн.,
на науково-дослідницьку діяльність
– 12 млн. грн.
Основні видатки бюджету становили: заробітна плата – 61%
(152,36 млн. грн.), стипендії – 24%
(60,65 млн. грн.), комунальні послуги – 10% (24,48 млн. грн.), інші витрати – 5% (11,53 млн. грн.).
6. Соціально-економічна підтримка студентів та співробітників
Про фе с о рс ьк о - ви к ла д ацьк и й
склад отримав матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
За вислугу років надбавок виплачено на суму 7,7 млн. грн.
Матеріальна допомога надана
85 співробітникам на суму 63,7 тис.
грн.
Профспілковий комітет університету надав матеріальної допомоги
510 членам профспілки на суму 123
580 грн., преміював співробітників
та студентів на суму 22 100 грн.
7. Адміністративно-господарська діяльність
Адміністративно-господарська
частина та колективи факультетів
провели вибірковий капітальний
і поточний ремонти аудиторного
фонду й приміщень у навчальних
корпусах і гуртожитках.
(Подано у скороченому
вигляді. Факти, які протягом
року уже опубліковані в газеті
«Дніпропетровський університет»,
до публікації не ввійшли).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ КОЛЕДЖУ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – 70 РОКІВ

ТУТ НАВЧАЮТЬ І ВИХОВУЮТЬ НА ВИСОКОМУ РІВНІ
В Україні це єдиний державний вищий
навчальний заклад І рівня акредитації,
який здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів» і пов’язаних із
цим фахом напрямами.
Він організований у 1944 році як базовий
навчальний заклад Дніпропетровського автомобільного заводу і називався автомобільним технікумом. Перший випуск фахівців від-

бувся у лютому-червні 1947 року. Випускників
розподілили на роботу на Дніпропетровський
та Горьківський автомобільні заводи, Сталінградський та Харківський тракторні заводи.
Пізніше на базі технікуму організували
Павлоградський машинобудівний технікум
(1956 р.) та Дніпропетровський радіоприладобудівний (1962 р.) технікуми.
Значний внесок у становлення та розвиток
автомобільного технікуму, створення навчаль-

Навчальний корпус коледжу.

У навчально-обчислювальному центрі.

но-матеріальної бази, у підготовку кваліфікованих фахівців зробили керівники виробничого
об’єднання «Південний машинобудівний завод», ДКБ «Південне» В. С. Будник, М. К. Янгель, В. Ф. Уткін, С. М. Конюхов, О. М. Макаров,
Л. Д. Кучма, Ю. С. Алексєєв, директори технікуму Д. І. Шандра, М. Є. Плебанський, П. П. Караулов, М. О. Федоров, О. П. Сергєєв, Г. П. Тіссен, В. І. Усіченко. Коледж пишається тим, що
одним із його випускників є ректор ДНУ імені

Виставка студентського
конструкторського бюро
до Дня космонавтики.

У макетній залі коледжу.

У кабінеті «Бухгалтерський облік».

Олеся Гончара, професор М. В. Поляков.
Сьогодні життя навчального закладу проходить під керівництвом директора, к. т. н., доцента О. М. Романовського. Викладацький колектив працює над подальшим удосконаленням
навчально-виховного процесу та оновленням
матеріально-технічної бази. Як завжди, тут навчають і виховують молодь на високому рівні.
Т. МАНДРИКА,
викладач.

Заняття в кабінеті «Захист Вітчизни».

Участь у конкурсі «Студентська весна».

У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ

АКЦІЯ «ПОДАРУЙ КНИГУ БІБЛІОТЕЦІ!»
У скрутний час, коли держава скоротила кошти на поновлення бібліотечних
фондів, уся надія залишається на підтримку з боку шанувальників друкованого
слова. Велике спасибі дарувальникам за те, що вони це розуміють.
Під час творчих зустрічей з письменниками наша бібліотека отримала добірки творів Д. Павличка, О.
Ратнера, С. Жадана, В. Шкляра.
Постійно дарують свої наукові видання професори І. Ф. Аршава, А. Г.
Болебрух, О. Г. Гоман, В. О. Горпинич, О. О. Дробахін, В. С. Савчук,
С. І. Світленко, О. Є. Пахомов, В. Д.
Демченко, В. К. Якунін, доцент В. М. Турчин.
Віршовані твори надійшли від Е. Андієвської,
Є. Шаповалової, В. Вовк (м. Торонто). Свої домашні колекції передали в бібліотеку доцент
В. П. Клюєв, професори О. О. Кочубей, О. М.
Петренко. Зібрання книг і журналів подарували родичі колишніх співробітників університету – професора М. І. Дупліщева та доцента
М. І. Лиськова, випускників різних років О. С.

Завгороднього, В. В. Захарова, Л. Д. Залати,
О. С. Коваля, С. П. Малаха. Цікавими книжкаминовинками радують наші
постійні дарувальники –
користувачі бібліотеки доцент Ю. В. Беспалова та
випускник ДНУ, нині викладач Німецького технічного
університету О. Землич.
Акція «Подаруй книгу бібліотеці!» триває. Науко ва бібліотека ДНУ імені О.
Гончара чекає і вашої підтримки!
С. КУБИШКІНА,
директор наукової
бібліотеки.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
завідувача кафедри біохімії та біофізики – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «Біохімія», вчене звання професора, стаж науково-педагогічної
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, вільне володіння державною мовою України),
професора кафедри клінічної лабораторної діагностики – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора медичних наук, вчене звання
професора, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації складає не менше 20 років,
вільне володіння державною мовою
України),
професора кафедри біохімії та
біофізики – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «Біохімія», вчене звання професора, стаж науково-педагогічної
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, вільне володіння державною мовою України),
професора кафедри загальної
біології та водних біоресурсів – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора біологічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше 3 років,
вільне володіння державною мовою
України),
професора кафедри менеджменту та туристичного бізнесу – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора економічних наук, досвід науково-педагогічної та організаційної
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 10 років, володіння англійською мовою, вільне володіння
державною мовою України),
професора кафедри зарубіжної
літератури – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 20 років, вільне
володіння державною мовою України),
доцента кафедри гідрометеорології і геоекології – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата географічних наук, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 3
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри соціальної психології і психології управління – 1
штатна одниниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата психологічних наук, наяв-

ність наукових публікацій за фахом,
досвід науково-педагогічної роботи
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, вільне володіння державною мовою
України),
доцента кафедри міжнародних
відносин – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(на яв ні сть наук ового ст упеня
кандидата політичних наук, наукові
публікації за фахом, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації не менше одного
року, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри радіоелектронної автоматики – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата технічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 3
років, вільне володіння державною
мовою України),
старшого викладача кафедри соціології – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Соціологія», публікації у
фахових виданнях України із соціологічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації не менше одного року,
вільне володіння державною мовою
України),
викладача кафедри соціології – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю
«Соціологія», публікації у фахових виданнях України із соціологічних наук,
вільне володіння державною мовою
України),
вик ладача кафедри іноземних
мов для соціально-економічних спеціальностей – 1 штатна одиниця
(0,75 ставки)
(наявність повної вищої освіти за
спеціальністю «Мова та література
(англійська)» та здобули кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України),
вик ладача кафедри іноземних
мов для соціально-економічних
спеціальностей – 1 штатна одиниця
(0,75 ставки)
(наявність повної вищої освіти за
спеціальністю «Мова і література
(англійська)» та здобули кваліфікацію магістра, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5 років, вільне володіння державною мовою України),
викладача кафедри іноземних
мов для соціально-економічних
спеціальностей – 1 штатна одиниця
(0,5 ставки)

(наявність повної вищої освіти за
спеціальністю «Мова та література
(французька)» та здобули кваліфікацію філолога, викладача французької мови та літератури, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня від дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
професора кафедри зарубіжної
літератури – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(на яв ні сть наук ового ст упеня
доктора філологічних наук, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України),
професора кафедри економіки та
управління національним господарством – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня доктора економічних наук, досвід науково-педагогічної та організаційної
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідного профілю не менше
5 років, вільне володіння державною мовою України),
професора кафедри фізіології та
інтродукції рослин – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність наукового ступеня доктора біологічних наук, вчене звання
професора, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 20 років, вільне
володіння державною мовою України),
доцента кафедри безпеки життєдіяльності – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека», опубліковані праці у сфері моніторингу навколишнього природного середовища та переробки промислових
відходів, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри технології виробництва – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата технічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри англійської філології – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність повної вищої освіти зі
спеціальності мова та література
(англійська), кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та
літератури, кандидат філологічних
наук, наявність фахових публіка-

цій, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
не менше 3 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри перекладу та
лінгвістичної підготовки іноземців –
1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата філологічних наук, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 1
року, вільне володіння англійською
та державною мовою України),
доцента кафедри соціальної роботи – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата наук, 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 фізичного виховання та спорту – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
не менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України),
викладача кафедри образотворчого мистецтва та дизайну – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої художньої освіти за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (ОКР «Магістр»),
участь у різноманітних творчих
Всеукраїнських та міжнародних заходах, вільне володіння державною
мовою України),
викладача кафедри образотворчого мистецтва та дизайну – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність повної вищої художньої освіти за спеціальністю «Образотворче мистецтво» (ОКР «Магістр»), участь у різноманітних творчих Всеукраїнських та міжнародних
заходах, вільне володіння державною мовою України),
викладача кафедри порівняльної
філології східних та англомовних
країн – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Мова і література (японська)»,
вільне володіння державною мовою
України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня від дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
доцента кафедри української історії та етнополітики – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата історичних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ

ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 1
року, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри диференціальних рівнянь – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата наук, вчене звання доцента,
досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 10 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри всесвітньої історії – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня
кандидата історичних наук, наукові
праці, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри рек лами та
зв’язків з громадськістю – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій, мають наукові публікації в означеній сфері знань, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації, вільне володіння
державною мовою України),
старшого вик ладача кафедри
фізичного виховання та спорту – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти за спеціальністю фізичне виховання, досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 10
років, вільне володіння державною
мовою України),
асистента кафедри фінансів – 1
штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю
8.05030801 «Фінанси і кредит», закінчене навчання в аспірантурі за
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», вільне володіння
англійською та 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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