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ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
2013/2014 н. р.

Гімн України написала Лариса ТРЕТЬЯК, випускниця
Дніпропетровського державного університету 1968 року (так тоді називався наш
університет). Композитори
Во лодимир Скоробогатов
і Олег Мелещук написали кожен свій варіант мелодії. На
одному із шоу «Україна має
таланти» Лариса й Олег виконали твір і мали успіх. Гімн
України Л. Третьяк опублікувала в газеті «Днепр вечерний» і відправила текст і ноти
в Адміністрацію Президента
та Верховну Раду України із
пропозицією затвердити його
як головну пісню країни.

І місце
Олена МОРОЗОВА (гр. СМ-10) – з міжнародних відносин.
ІІ місце
Анастасія РЕБРИСТА (гр. ТК-13м) – з приладобудування,
Ганна КОРАБЛЬОВА (гр. ТК-13м) – з приладів і систем неруйнівного контролю,
Марія КОРОТКОВА (гр.СЦ-10) – із соціології,
Дмитро КУЗЬМЕНКО (гр. ММ-13м-1) – з математики,
Олександр КОЗИНЕНКО (гр. ММ-10-1) – з математики.
ІІІ місце
Таїсія МІНГАЛІЄВА (гр. ВЕ-10-1) – з міжнародної економіки,
Анастасія КУНДРЮКОВА (гр. УН-14с) – з німецької мови,
Павло МІНАЄВ (гр. КФ-13-1) – з фізики,
Юлія ЛАПТЄЄВА (гр. УУ-13м) – з української мови та літератури.

Гімн України

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ
РОБІТ 2013/2014 н. р.
І місце
Павло ГОРБОНОС (гр. КТ-11-1) – з прикладної геометрії, інженерної графіки та ергономіки,
Антон СТАНЧИЦ (гр. КС-12-1) – з прикладної геометрії, інженерної графіки та ергономіки,
Юлія ЗОЗУЛЯ (гр. ПС-10-1) – з інформатики та кібернетики,
Вадим ПРОКОПОВ (гр. ІІ-13м-1) – з історичних наук,
Оксана ВОЗНЮК (гр. ВЕ-10-1) – з актуальних питань співробітництва з Євросоюзом.
ІІ місце
Анастасія СВИРИДЧЕНКО (гр. БЕ-11-1) – з біологічних наук,
Світлана МЕЛЬНИК (гр. ББ-13м-1) – з екології та екологічної
безпеки,
Олександр СУХОМЛИН (гр. ІІ-10-1) – з історичних наук,
Ельвіра СИДОРОВА (гр. ЕФ-13м) – з банківської справи,
Іван КРАВЦОВ (закінчив університет у 2014 році) – із зоотехнії.
ІІІ місце
Дар’я СИНЯЄВА (гр. ББ-13м-1) – з біологічних наук,
Катерина ЯКИМЕЦЬ (гр. ББ-13м-1) – з екології та екологічної
безпеки,
Людмила ВОВК (гр. БР-13м-1) – із зоотехнії,
Артем СОСЮРА (гр. КС-12-1) – з прикладної геометрії, інженерної графіки та ергономіки,
Роман ПЕТРЕНКО (гр. ТД-10) – з авіаційно-космічної техніки
та аеронавігації,
Марина СТРІЛЬЧУК (гр. ІА-13м-1) – з історичних наук,
Олексій ПАРОКІННИЙ (гр. ЕК-13м) – з кількісних методів в
економіці,
Ольга ЛЯЩЕВСЬКА (гр. ЕК-13м) – з кількісних методів в економіці,
Юлія ЛАПТЄЄВА (гр. УУ-13м) – з української мови та літератури,
Анастасія НЕЧЕПОРЕНКО (гр. УФ-13м) – з романо-германської мови та літератури,
Марія КОРОТКА (гр. СЦ-13) – із соціологічних наук,
Марина АРТЕМЕНКО (гр. СМ-14м) – з актуальних питань
співробітництва з Євросоюзом,
Ірина ХМІЛЕНКО (гр. СР-12) – з гендерних досліджень,
Владислава СКОТАРЬ (закінчила ДНУ у 2014 році) – з актуальних питань співробітництва з Євросоюзом).

ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОЇ ОЛІМПІАДИ
З ПРОГРАМУВАННЯ «КРІ-OPEN»
ІІІ місце
Владислав БАБКІН (гр. ПС-12-1),
Євген РАДЧЕНКО (гр. ПЗ-12-1),
Віктор ШАРАВАРА (гр. ПС-12-1).
(За наказом Міністерства освіти і науки України).

Команда ДНУ імені Олеся Гончара після успішної доповіді на Всеукраїнському конкурсі
«Професіонали майбутнього 2014» в Києві:
Владислав ПОПОВ (гр. КТ-10-1) – капітан, Руслан ЛИЗЬКО (гр. КТ-10-1),
Євгеній ПИРСЕНКОВ (гр. КТ-11у-1), Олексій БАЛАНЕНКО (гр. КС-10-1),
Вадим ЖЕРНОВИЙ (гр. КС-10-1) та науковий керівник, доцент В. П. БОНДАРЕНКО.
Про конкурс читайте на 2-ій стор. газети.

ТЕЛЕТАЙП НОВИН
* * *
Президент України П. О. Порошенко зустрівся зі студентами ДНУ імені Олеся Гончара і представив молоді «Стратегію розвитку-2020».
Президент запевнив, що в Україні є всі
можливості і політична воля для її реалізації.
* * *
Професорсько-викладацький колектив
ДНУ імені Олеся Гончара та Міністр освіти
і науки України С. М. Квіт обговорили першочергові кроки на шляху імплементації
нового Закону України «Про вищу освіту».
Йшлося про розширення автономії університетів, про зменшення аудиторного навантаження та заохочення викладачів до наукової роботи, необхідності зближення вищого
навчального закладу і Національної академії
наук та ін.
* * *
Представники Посольства США в Україні пан Алан Перселл, пані Енн Бенжамінсон та інші поспілкувалися з нашими майбутніми політологами, соціологами, міжнародними економістами та юристами.
Йшлося про економіку, реформи, інтеграцію у європейський ринок, подолання корупції в Україні. Відповідаючи на запитання щодо
реформування освітньої системи, американські гості порадили молоді заохочувати себе
до дискусій і підвищувати свої аналітичні здібності.
* * *
Психолог соціально-психологічної служби А. А. Денисенко провела заняття із кураторами-початківцями, які очолюють академічні групи першокурсників.
Обговорювалася тема, як повинен діяти
куратор, щоб зберегти контингент студентів.
Надалі психологи планують навчити курато-

рів ефективно управляти колективом, долати
бар’єри спілкування, не допускати конфліктів
і т. і.
* * *
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Міжнародна асоціація істориків України та юридичний факультет ДНУ імені Олеся Гончара провели
Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми вітчизняного права».
На конференції відбувся обмін думками
між ученими і юристами-практиками про стан
правових реформ у світі та в Україні, про вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і
практики, гармонізацію національного законодавства з найважливішими положеннями
міжнародного права.
Цей захід присвячувався пам’яті В. М. Корецького та 25-річчю відновленого юридичного факультету ДНУ.
* * *
Університет імені Олеся Гончара сформував на своїй базі спеціальний загін громадської самооборони чисельністю 290 осіб.
У разі виникнення воєнної небезпеки його
призначення – охорона й оборона життєво
важливих об’єктів на території Жовтневого
району м. Дніпропетровська.
* * *
Охочих узяти участь у змаганнях із військової підготовки виявилося багато, а перемогли команди фізико-технічного, економічного та хімічного факультетів (відповідно перше, друге, третє місця).
Кожній команді треба було якнайшвидше
проповзти 50 метрів, пробігти з «пораненим»
100 метрів до медпункту, де пораненому робили перев’язку, пробігти ще 100 метрів, віджатися 40 разів і добігти до фінішу.
(За інформацією на сайті ДНУ імені Олеся Гончара).

Україно-Русо!
Рідна наша мати!
І про неньку рідну
мусить кожен дбати.
Ми – народ великий:
досить в нас сумління,
Розуму чимало,
хисту і уміння.
Маєм крила вірні,
доброту і вроду.
Ми бажаєм Миру
і в усьому Згоду.
Приспів:
Незалежна, вільна.
сильна та єдина,
Україно, слався,
наша Батьківщино!
Хай у всьому світі
нас шанують люди,
Хай життя квітує,
доки сонце буде!
В славній Україні,
де земля багата,
Храм Добра, Любові
будем споруджати.
Щоб жили ми в Вірі,
був закон у поміч
І були б сусіди добрі
з нами поруч.
Щоб доволі хліба
й все було до нього,
І в людей пошана
до всього святого.
Приспів.
Наш козацький краю,
вольниця єдина,
Колоски шовкові,
ружа та калина –
Ця краса барвиста
сяє перед світом
І пісні омиті дружбою,
привітом.
Ти міцній, державо!
Розквітай, як чудо!
Хай завжди з тобою
наша вірність буде!
Приспів.
Л. ТРЕТЬЯК.

Шановні читачі!
Редакція газети «Дніпропетровський університет»
приймає матеріали, у тому
числі і фото, присвячені
100-річчю нашого університету.

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER
* * *
Іменну стипендію імені В. І. Моссаковського в першому семестрі ц. н. р.
отримували Аліна Годес (гр. МХ-13м),
Катерина Сенчик (гр. МК-13м) та Костянтин Василевський (гр. МК-13м).
* * *
Іменну стипендію імені С. М. Конюхова у минулому семестрі одержува ли Юрій Андрієвс ьк ий (гр. ТД-

13м), Марія Горська (гр. ТМ-13м) та
Вікторія Сіренко (гр. ТП-13м).
* * *
Стипендію міської ради кращим
студентам отримували у першому
семестрі ц. н. р. Лариса Неруш (гр.
ПК-13м), Анастасія Нікуліна (гр. ЮП12-4), Ірина Хміленко (гр. СР-13м),
Ольга Білостоцька (гр. ГГ-11-1), Ганна Корабльова (гр. ТК-13м).

* * *
Обласну іменну стипендію в цьому семестрі мали Микола Буланий
(гр. ІІ-12-1), Вікторія Дмитренко (гр.
ДС-11-3) та Дмитро Бондар (гр. КЛ13м-1).
* * *
Стипендію Вченої ради ДНУ імені Олеся Гончара було призначено
на минулий семестр Юлії Маркозі
(гр. УЯ-12-1), Оксані Дорфман (гр.

УУ-11-4), Евеліні Крохмаль (гр. УА11-4), Дар’ї Вергазовій (гр. УУ-12-1),
Марині Хлистовій (гр. ІІ-12-2), Анні Анастасовій (гр. СФ-11-1), Юрію
Сизоненку (гр. ТЗ-11-1), Ользі Панасенко (гр. ТД-11-1), Олександру
Жугану (гр. ТП-11-1), Аліні Гроховській (гр. ВЕ-12-1), Евеліні Михайленко (гр. ЗВ-12-1), Інесі Сергієнко
(гр. ДС-13м-1), Анні Мережко (гр.
ЮП-11-2), Карині Дейнезі (гр. ЕП-

11-1), Дмитру Лиженку (гр. ЕМ-12-1),
Па в л у Го р б о н о с у (г р. К Т-11-1),
Анастасії Мізюмській (гр. КІ-11-1),
Сергію Хрещику (гр. ХФ-11-1), Василині Іванишин (гр. ББ-11-1), Юлії
Альонкіній (гр. ББ-12-4), Олені Курк уріній (гр. ГМ-11-1), Олекс андру
Книшу (гр. МХ-11-1), Олександрі
Назаренко (гр. ПЗ-11-1).
(За наказами по університету).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ЗАСЛУЖЕНІ ВИКЛАДАЧІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

КАЛАШНИКОВ
Віктор Михайлович
Завідувач кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

ЛАМЗЮК
Володимир Дмитрович
Завідувач кафедри
математичного
моделювання

СОПІЛЬНИК
Олександр Володимирович
Професор кафедри
електронно-обчислювальних машин

ПРИСТАЙКО
Тамара Степанівна
Завідувач кафедри загального та російського
мовознавства

КЛІВЕЦЬ
Павло Григорович
Доцент кафедри
економіки та управління
підприємством

БАЙСАРА
Людмила Іванівна
Доцент кафедри
загальної та педагогічної
психології

КРИВИЙ
Іван Опанасович
Доцент кафедри
української історії
та етнополітики

КАТАН
Володимир Олександрович
Старший викладач
кафедри математичного
моделювання

КОВАЛЬЧУК
Микола Савелійович
Завідувач кафедри
української мови

КАРПЛЮК
Володимир Іванович
Доцент кафедри
аерогідромеханіки

ІВОН
Олександр Іванович
Професор кафедри
електронно-обчислювальних машин

ОЛІЙНИК
Наталія Петрівна
Завідувач кафедри
української літератури

Цим викладачам університет присвоїв звання заслужених у 2007-2010 роках. Назви посад подаємо на момент присвоєння почесного звання.
Знімки з книжок, що вийшли у світ до 90-річчя ДНУ ім. О. Гончара, та власних фотоальбомів працівників.

ЕКО НО М ІЧНЕ в ідр од ж ен ня
Укр аїни в из нача льн ою м ірою
з ал еж ить ві д того, нас кі льки
ефективно у вищій школі формується і виявляється фаховий потенціал студентів старших курсів – невдовзі інженерів
(конструкторів, технологів, керівників виробництва) і вчених,
організаторів науки. Усе зростаючого значення у стимулюванні
творчої діяльності майбутнього фахівця набуває об’єктивно
орієнтована науково-дослідна
робота студентів, що стає нині
невід’ємною і все важливішою
складовою їхньої освіти. Саме
на це й спрямована Всеукраїнська освітня програма «Професіонали майбу тнього», як у за
підтримки Міністерства освіти
і науки України, Національної
ко міс і ї, що з ді йс нює дер жа вне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації, Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації із 2006 року
проводить оператор мобільного
зв’язку «МТС Україна» для студентів 4-го курсу напряму підготовки «Телекомунікації» у дванадцяти університетах України.
Нововведенням цього року, ювілейного для мобільного зв’язку

в Україні, стало залучення до
участі в конкурсі також студентів
галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» (напрями
підготовки «Комп’ютерні науки»/
«Комп’ютерна інженерія»/«Програмна інженерія»).
Під час роботи над конкурсним
завданням студенти вирішують реальні технічні проблеми ринку мобільного зв’язку, виходячи з актуальних завдань оператора зв’язку, з
урахуванням новітніх світових тенденцій розвитку телекомунікаційної
сфери. Цього року фахівці МТС запропонували учасникам конкурсу
тему «Перспективи впровадження
SDN-рішень на транспортній мережі операторів зв’язку». Йдеться
про принципові зміни у підвищенні
якості обслуговування споживачів
мобільного зв’язку.
До ск ладу команди Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за підсумками відбіркового етапу конкурсу вчена рада факультету фізики, електроніки та комп’ютерних
систем рекомендувала студентів
4-го курсу напряму підготовки «Те-

лекомунікації» Владислава Попова (гр. КТ-10-1), Руслана Лизька
(гр. КТ-10-1), Євгенія Пирсенкова
(гр. КТ-11у-1) та напряму підготовки
«Комп’ютерні науки» Олексія Баланенка (гр. КС-10-1) і Вадима Жернового (гр. КС-10-1). Усі вони відмінники, мають досвід студентської
наукової роботи, що втілився в їхніх перемогах на Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових
робіт, виступах на наукових конференціях, наукових публікаціях
тощо. Капітаном команди обрали
безумовного лідера – Владислава
Попова, лауреата стипендії Президента України, у науковому доробку якого два Дипломи третього
ступеня Всеукраїнського конк урсу студентських наукових робіт із
природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі «Прикладна
геометрія, інженерна графіка та
ергономіка», виступи на чотирьох
наукових конференціях, п’ять наукових публікацій.
Після зимової сесії-2014 розпочалася напружена, часом навіть
самовіддана командна робота з
пошуку найперспективнішого на-

пряму досліджень, наполегливого
опрацювання чис ленних джерел
науково-технічної інформації, іноді навіть суперечливої, уточнення
перспективної теми конкурсного
проекту. Як підсумок тривалих і напружених наукових дебатів серед
членів команди була визначена,
врешті-решт, актуальна, практично вагома тема, яка стосується
формування пакетів послуг зв’язку,
що надають миттєвий захищений
доступ до них мільйонам споживачів. Безпосередній розробці проекту передувало ретельне й глибоке
дослідження чинної найактуальнішої за часом національної та міжнародної технічної й нормативнотехнічної документації. Підсумки
цих досліджень опубліковані в Матеріалах 10-ої Міжнародної молодіжної науково -технічної конференції «Сучасні проблеми радіотехніки і телекомунікацій РТ-2014»
(м. Севастополь, 13-15 травня 2014
р.) – п’ять доповідей.
У фіна лі в осьмого Всеукраїнського конк урсу «Професіонали
майбутнього 2014» наукові проекти
оцінювалися так: 15-хвилинна ко-

лективна доповідь із презентацією,
детальні, за змогою вичерпні відповіді на вельми численні, часом
навіть каверзні, запитання «друзів-суперників» і членів конкурсної
комісії, яка складалася із «теоретиків» – представників академічної науки та практиків – інженерів
компанії «МТС Україна» й фахівців
компанії Alcatel-Lucent; після запитань-відповідей інколи виникали
напружені наукові дискусії.
Було досить тривале опрацювання великої кількості різноманітних оцінок, виставлених учасникам членами конкурсної комісії
за інноваційність, практичне значення, логіку та архітектуру проек ту вання, швидкіс ть реа лізації
та презентаційні навички. Команду
Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара
компанія Alcatel-Lucent відзначила спеціальним призом у номінації
«За найбільш практичне рішення».
Гідна оцінка для справжніх професіоналів майбутнього!
В. БОНДАРЕНКО,
науковий керівник команди,
доцент.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ В ДНУ ім. О. ГОНЧАРА КОШТОРИСУ 2014 РОКУ

ДОХОДИ І ВИТРАТИ
На 2014 рік для нашого навчального закладу спочатку
було затверджено 284,5 мільйона гривень лімітів. Планувалися витрати навіть на поточні ремонти. Але двічі вносилися зміни в Закон України про Державний бюджет на
зменшення витрат на освіту, і відповідно зменшувалося
фінансування університету. В результаті на підготовку
кадрів по загальному фонду надійшло 187,8 мільйона гривень (більше, ніж у 2013 році), на наукову діяльність – 9,7
мільйона (менше, ніж у 2013 році).
Зменшення фінансування науки відобразилося помітно. 96 науковців довелося звільнити.
На підготовку кадрів із
спецфонду на початку року
затверджували 57,2 мільйона гривень, але в кінці року
цю цифру ми підкорегували
згідно з надходженнями –
зменшили на 5 мільйонів через недоодержання грошей
від оренди (зупинив договір
оренди банк «Аваль»); недоотримані заплановані один
мільйон за рахунок навчан-

ня та півмільйона – від господарської діяльності.
У натуральних показниках
наш зак ла д освіти торік
зменшив споживання електроенергії, газу й води, але
через підвищення тарифів
витрати збільшилися. Тому 7
мільйонів гривень (на таку суму було збільшено загальний
фонд фінансування підготовки кадрів) ми витратили на
оплату комунальних послуг.
Усього за комунальні послуги виплачено 20,6 мільйона
гривень із загального фонду і

5,1 мільйона – із спеціального.
По спецфонду за доручен нями отримано дохо дів на 2,7 мільйона гривень
(більше ніж у 2013 році). В
основному це спонсорська
допомога у вигляді виконаних робіт, ремонтів, обладнання і матеріалів, а саме:
для поповнення бібліотечного фонду від різних організацій, банк «Аваль» залишив нам обладнання, «Енергосистеми» зробили ремонт
у корпусі №9, КБ «Південне»
відремонтувало аудиторію в
корпусі №10 на 25 тисяч гривень і т. д. Науковці заробили всього-на-всього 638 тисяч гривень.
Ок ремо про заробітну
платню. Це левова частка
витрат. Тарифна сітка посадових окладів не змінювалася. Мінімальна зарплата
з 1 грудня 2013 року – 1218

гривень. Усі співробітники,
які належать до педагогічного персоналу, отримали
щорічну винагороду. До відпускних виплачено 100 процентів допомоги на оздоровлення. 80-и співробітникам
виплачено матеріальну допомогу на суму 132 тисячі
гривень. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів виплачено надбавки за престижність працівникам наукової бібліотеки в розмірі
50 процентів та педагогічним працівникам у розмірі 20
процентів пос адових ок ладів, 100 процентів від граничного розміру доплат за
вчений ступінь і звання, надбавки за вислугу років, проіндексовано заробітну плату
в повному обсязі.
82 проценти студентів, які
навчаються за державним
замовленням, отримували

с ти пен дію. Їм в ипл ач ен о
62,7 мі льй о на гр и в ен ь. У
кінці року студентам (переможцям олімпіад, спортивних і культурних заходів,
відмінникам і малозабезпеченим) виплачено 69 тисяч
гривень премій і матеріальної допомоги.
Студентам-сиротам виплачено 4,1 мільйона гривень матеріальної допомоги,
компенсації на харчування,
на придбання взуття і одягу,
навчальної літератури. Крім
того, десять випускників педагогічних спеціальностей
уклали договори з навчальними закладами про роботу
в сільській місцевості і отримали допомогу від університету – п’ять мінімальних
зарплат.
По спеціальному фонду
витрати на захищені статті
склали 95 процентів. Решта
грошей була спрямована на
першочергові витрати: для
роботи приймальної комісії,
на виготовлення документів

про освіту, відрядження, витрати на друкарню, податки,
підготовку до опалювального сезону, тобто щорічні поточні витрати, пов’язані з діяльністю університету.
Кредиторська заборгованість за матеріали і послуги
за 2014 рік складає 599,5 тисячі гривень – із жовтня казначейство призупинило платежі по незахищених статтях. По спеціальному фонду
торік ми планували витрати в
сумі 379,6 тисячі гривень: на
поточний ремонт корпусів і
гуртожитків – ці витрати, щоб
не збільшувати кредиторську
заборгованість, ми вирішили
перенести на 2015 рік.
Фінансовий результат
діяльності за рік становить
усього мінус 200 тисяч гривень. Для порівняння: на
1 січня 2013 року – мінус 6
мільйонів, на 1 січня 2014 року – мінус 4 мільйони.
(Із виступу
головного бухгалтера С. О. Руссу
на засіданні ректорату).

6 лютого 2015 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3 стор.

200-річчю ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА ПРИСВЯЧЕНО
* * *
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались
Та ясен раз у раз скрипів.
З балади «Причинна».

Спільною мовою: переклади поезій
Тараса Шевченка /Редкол. проф.
М. В. Поляков (голова) та ін.
– Д.: Ліра, 2014. – 200.

У виданні представлені переклади поезій Т. Г. Шевченка європейськими та східними мовами студентів факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, які стали переможцями
першого етапу конкурсу «Кращий переклад поезії Тараса Шевченка». В оформленні книги використані роботи студентів університету
спеціальності «Образотворче мистецтво та дизайн».

ТЕМА ДЛЯ РОЗДУМІВ

БЕРЕЖІМО ГАРНЕ МОВЛЕННЯ!
Сьогодні ми, студенти гр. УУ-12-2 разом
із доцентом С. А. Ганжею, обговорювали
цікаву тему, що стосується культури мовлення.
Ще з давніх часів уміння правильно і красиво говорити вважалося невід’ємною частиною виховання. У перших навчальних закладах Древньої Греції ораторське мистецтво
було одним із семи головних наук. Чи можна
сказати, що зараз у нашому суспільстві, як і у
Древній Греції, культура мовлення перебуває
на належному рівні?
Мовознавець Павло Усенко писав, що
«Барвистість одвічна народної мови – це
щось невимовне, прекрасне, казкове: і ласка
любові, й червона калина, і пісня досвітня в
гаях – солов’їна». Але серед сучасної молоді
зараз дуже популярна своя, особлива мова,
її називають сленгом або жаргоном. «Напевне, – говорить студентка Ельвіра Дрожжина,
– що такі слова, як «врубаться», «прикид»,
«відморожений», «ушатать» студенти вжи-

вають, щоб здаватися «крутішими». Марина
Гришкевич додає, що, досягнувши певного
віку, людина розуміє, що цим вона себе не
прикрашає, але на підліткову молодь більше
впливає оточення і стереотипи.
Як ми знаємо, одним із найголовніших правил культури мовлення є повага до співрозмовника, незалежно від особистого ставлення до нього, його соціального статусу, національної приналежності. У наш час чомусь
цим правилом усе частіше нехтують. Сумно
дивитися на постійно невдоволеного студента, який дозволяє собі підвищувати голос на
інших, грубити, вживати нецензурну лексику,
бо найбільшої шкоди від такого поводження
отримує він сам: його душа згодом перетвориться на камінь, він стане безкультурною
людиною, через що втратить повагу друзів.
Запитали Марію Найду: «Що це за такий
процес ми спостерігаємо і що на нього впливає?» і Марія відповіла: «Агресія у сучасному
світі є досить поширеним явищем. Вона ви-

никає внаслідок реакції людини на те, що її не
задовольняє, і проявляється в жорстокому й
нешанобливому ставленні до людей і природи, проявляється в погрозах, звинуваченнях,
негативних висловлюваннях, які можуть образити співрозмовника. Усе більше поширюється мовна агресія».
Засоби масової інформації відіграють неабияку роль у нашому мовленні, адже ми
слухаємо новини, бачимо відео, читаємо газети
і потім передаємо інформацію один одному.
Але, на жаль, зараз редактори, сценаристи,
режисери використовують усе, аби привернути до себе увагу. Просторічні та лайливі
слова, розмовна лексика, «мова вулиць», заголовки-звинувачення також відносяться до
мовної агресії. Такі слова, як «врубаться»,
«прикид», «відморожений», «ушатать» та інші, потрібні іноді як протест проти стандарту,
мовних штампів, проти марнослів’я.
Чистота мовлення є настільки ж очевидною необхідністю, як, наприклад, чистота по-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ
РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
ДНУ ім. О. ГОНЧАРА

ЦЕ ПІД СИЛУ КОЖНОМУ!

ЩО РОБЛЯТЬ УСПІШНІ ЛЮДИ:
19 ЖОРСТКИХ ПРАВИЛ
Звичайно ж, за красивою картинкою успіху стоїть каторжна праця. Щодня, щоб закріпити свій успіх, треба приймати
жорсткі рішення. Читай і вчись досягати вершин.
1. Ви повинні зробити дзвінок, який боїтеся зробити.
2. Ви повинні щодня уставати раніше, ніж вам хочеться.
3. Ви повинні давати натомість більше.
4. Ви повинні турбуватися
про інших більше, ніж вони
турбуються про вас.
5. Ви повинні боротися, незважаючи на «поранення» і
біль.
6. Ви повинні відчувати себе
невпевненими, беззахисними,
навіть коли займатися самонавіюванням, що ви в безпеці,
здається розумнішим.
7. Ви повинні бути провідними,

коли ще ніхто не йде за вами.
8. Ви повинні інвестувати
в себе, хоча ще ніхто про вас
всерйоз не говорить і не планує з вами працювати.
9. Ви повинні мати вигляд
нетямущої людини, якщо шукаєте важливі відповіді.
10. Ви повинні розмінюватися на деталі, якщо часом
легше відмахнутися від них.
11. Ви повинні добиватися
результату навіть у тому разі,
коли є можливість виправдатися збігом обставин та іншими факторами.
12. Ви повинні шукати свої
власні пояснення, навіть ко-

ли вам говорять просто взяти
«факти».
13. Ви повинні робити помилки і часом мати вигляд
ідіота.
14. Ви повинні пробувати і
повторювати спроби.
15. Ви повинні працювати
швидше, навіть якщо зовсім
немає сили.
16. Ви повинні бути добрими до людей, які були жорстокими з вами.
17. Ви повинні вкластися у
терміни, які звучать безглуздо
і неможливо, і досягти вищості у своїй справі.
18. Ви повинні відповідати
за свої дії, навіть коли справи
йдуть надзвичайно погано.
19. Ви повинні продовжува-

мешкання. Ніхто ж не буде жити у засміченій
квартирі, якщо можна прибрати в ній, навести лад. Так само кожен має «навести лад» у
власних думках і у власному мовленні.
Студентка Катерина Бєля закликає пам’ятати, що мова – це також людська гідність,
яку ми маємо оберігати. І якщо щось змінювати у своєму мовленні, то лише у кращий бік.
А наша одногрупниця Марія Найда додає, що
суспільству необхідно боротися з усіма проявами мовної агресії. Але розпочинати треба
з себе, бо соціум формується з людей, а тому кожен повинен пам’ятати і дотримуватися
основних постулатів культури мовлення.
Ви, мабуть, не раз бачили таку сцену: біля
ліфта стоїть велика юрба студентів і викладачів. Усі штовхаються, забуваючи, що чоловіки повинні пропустити дівчат. У кабінці ліфта ми чуємо нецензурну лексику від молоді у
присутності старших... Ми втрачаємо повагу
один до одного під впливом нових технологій,
соціальних мереж, Інтернету, агресії.
Будьмо людьми, збережімо нашу культуру,
правильне й гарне мовлення для майбутніх
поколінь!
Анна-Марія ПЛЄВНЯК,
студентка гр. УУ-12-2.

З НАГОДИ 70-річчя
ти рухатися в потрібному напрямку, незалежно від того,
що стоїть перед вами.
Інакше кажучи, щоб ви стали успішнішими, треба робити
те, що не робить ніхто. Те, що
лякає. Те, що відрізняє Посередність і Успіх.
Пам’ятайте: жорсткі правила – це прості правила, яких
завжди простіше уникнути.
Дуже легко виправдатися і
зробити вигляд, що вас це не
стосується. Але саме жорсткі
правила допомагають звичайним людям стати Успішними.
О. ГОЛОВІНА.
(За інформацією в Інтернеті).

Викладачів і студентів привітав директор коледжу, доц. О. М. Романовський та ректор університету,
проф. М. В. Поляков, який вручив викладачам Грамоти за сумлінне виконання посадових обов’язків.
Привітання надіслали губернатор І. В. Коломойський,
мер І. І. Куліченко, генеральний директор «Південмашу»
С. М. Войт.
Голова профспілки ДП «ВО «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» В. В. Васильєв представив модель постаменту, який буде встановлений на території коледжу. Заступник генерального директора ДКБ
«Південне» імені М. К. Янгеля В. Д. Жовтяк передав у бібліотеку коледжу літературу про досягнення ДКБ. Випускник В. Шибко презентував книгу «70 років. Дніпропетровський механічний технікум. Історія продовжується».
Свято завершилося концертом.
Т. МАНДРИКА,
викладач.

СТУДЕНТИ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА ВМІЮТЬ ВІДПОЧИВАТИ ЗМІСТОВНО!

КОНКУРС «СТУДЕНТ
РОКУ-2014»
В обласному конкурсі «Студент
року-2014» ДНУ ім. О. Гончара переміг у трьох з десяти номінацій
і став лауреатом у двох номінаціях.
Дар’я Одєгналова з факультету
української й іноземної філології
та мистецтвознавства стала «Волонтером року», майстер спорту
міжнародного к ласу з плавання,
багаторазовий чемпіон України
Андрій Говоров з факультету суспільни х нау к і міжн аро дних ві дносин здобув звання «Спортсмен
року», університетський проект інтернет-телебачення «Гончар ТВ»
– «Студентське ЗМІ року». Лауре-

ати конкурсу – студентка історичного факультету Олеся Сміянова
(в номінації «Інноваційний прорив
року») та народна студія сучасного вокалу «Мрія» (в номінації
«Художня самодіяльність року»).

КОНКУРС «КУБОК
РЕКТОРА»
На конкурсі-огляді художньої
самодіяльності «Кубок ректора»
лунали ліричні композиції, популярні пісні, реп і рок, були представлені КВНівські номери, сучасні й народні танці.
Змагалися більше 300 першокурсників. Гран-прі отримав факультет біології, екології та медицини.

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ
«ТЕАТРАЛЬНА СЕСІЯ-2014»

ване рішення» і «Приз глядацьких
симпатій». Наш театр презентував
вистави: «Мамуля» за п’єсою С. Белова та «Танець семи покривал» за
п’єсою Ю. Ломовцева.

На університетському танцювальному фестивалі всі поринули
в особливий світ – світ руху, музики, гармонії, пристрасті. Це один із
найпопулярніших видів змагань
студентів молодших курсів.
Кращими у різних номінаціях стали команди факультету прикладної
математики, хімічного, геолого-географічного, історичного, механікоматематичного, економічного, фізико-технічного факультетів, факультету біології, екології та медицини,
факультету української й іноземної
філології та мистецтвознавства,
психології, фізики, електроніки і
комп’ютерних систем.

У XIV фестивалі молодіжних театрів «Театральна сесія-2014» взяли участь київські театри «Чорний
квадрат», «ГоДо» і «Студія 5.1», новомосковський «Мурашник», дніпропетровський народний театр
«Чародій», театр «Ну і дітки» з Полтави, народний театр «Бам-Бук»
із Краматорська, сумський театр
«Кураж» та народний театр-студія
«Маски» ДНУ ім. О. Гончара.
«Маски» перемогли в номінаціях:
«Краща чоловіча роль другого плану» (актори Дмитро Свинаренко,
Антон Ітсон), «Краща жіноча роль»
(Наталія Сириця), «Краща режисура» (Ігор Трахт), «Краще костюмо-

КРОС
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЯ
160 юнаків і 104 дівчини взяли
участь у кросі пам’яті Героя Радянського Союзу, колишнього
доцента історичного факультету,
фронтовика, який у Велику Вітчизняну війну втратив ноги, Василя Юбкіна.
Найшвидше пробігли дівчата факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства і факультету міжнародної економіки та хлопці
фізико-технічного факультету.
(За інформацією на сайті ДНУ імені
Олеся Гончара).

ЛІД МОЖЕ ПІДВЕСТИ ВОСЕНИ, ВЗИМКУ І НАВЕСНІ
ЦІ ЗАХОДИ ДОЗВОЛЯТЬ ЗНИЗИТИ РИЗИК ВІД НЕБЕЗПЕКИ НА ЛЬОДУ

Заходи безпеки на льоду
Знайдіть для початку стежку
або сліди на льоду. Якщо їх немає,
позначте з берега маршрут свого
руху.
l Подивіться заздалегідь, чи немає пі дозрілих місць:
o лід може бути неміцним біля
стоку води (наприклад, із ферми
або фабрики);
o тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у
місцях, де водорості вмерзли у лід;
o обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу - під снігом
лід завжди тонший;
o тонкий лід і там, де б’ють ключі,
де швидкий плин або струмок впадає в річку;
o особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно
з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
l Візьміть із собою палицю для
того, щоб перевіряти міцність льоду. Якщо після першого удару палицею на ньому з’являється вода, лід
пробивається, негайно повертайтеl

ся на те місце, звідки ви прийшли.
Причому перші кроки треба робити,
не відриваючи підошви від льоду.
l Ні в якому разі не перевіряйте
міцність льоду ударом ноги.
l Пошукайте, чи немає вже прокладеної лижні, якщо ви на лижах.
Якщо немає і вам треба її прокладати, кріплення лиж відстебніть
(щоб, у крайньому разі, швидко від
них позбутися), палиці тримайте в
руках, але петлі лижних палиць не
накидайте на кисті рук. Рюкзак повісьте лише на одне плече, а краще
волочіть на мотузці на 2-3 метри
позаду. Якщо ви йдете групою, відстань між лижниками (та й пішоходами) не скорочуйте менше, ніж на
5 метрів.
l Пробийте лунки по різні боки
переправи, щоб виміряти товщину
льоду (рекомендується відстань
між ними п’ять метрів), і проміряйте
їх. Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків - верхнього
(каламутного) і нижнього (прозорого і міцного). Виміряти точну товщину, можна лише знявши спочатку
верхній (каламутний) прошарок від

ПРОСТУДИЛИСЯ? ПИЙТЕ ЧАЙ –
ШВИДКО ОДУЖАЄТЕ!
* * *

Теплий чай з медом і
лимоном. У неміцний чорний або зелений чай додайте 1 чайну ложку меду
і пару дольок лимону (але
не в окріп, щоб зберегти
корисні речовини).

* * *

Малиновий чай із квітами липи. Із сухих квітів
липи заваріть чай, до дайте сухі ягоди і листя
малини (або варення).
Настоюйте півгодини.

* * *

Шипшиновий чай. По-

дрібнені сухі плоди шипшини (3 ст. ложки) залийте 0,5 л окропу і залиште
в термосі на ніч. Вранці
процідіть і пийте по півск лянки чотири рази в
день за півгодини до їди.

* * *

Імбирний чай з лимоном. 1 ск лянку гарячої
води змішати з 1 ст. ложкою меду, 1 ст. ложкою
соку лимона, 0,5 чайної
ложки подрібненого імбирного кореня і пучкою
кориці. Можна трохи додати в чай сухого подрібненого листя м’яти.

Йде передплата на періодичні
друковані видання на 2015 рік.
Передплата на газету «Дніпропетровський університет»
приймається в усіх відділеннях
поштового зв’язку, операційних
залах поштамтів, центрів поштового зв’язку на півріччя, квартал або помісячно. Приймання передплати здійснюється до
25 числа попереднього передплатному місяця.
Передплатна вартість видання, яка складається з вартості
послуг зв’язку на розповсюдження (приймання передплати і доставку) та його видавничої вартості, визначається працівником
поштового зв’язку безпосередньо
при оформленні передплати.
Газета «Дніпропетровський
університет» – це цікава інформація про життя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, одного
з найбільших вищих навчальних закладів регіону.
Учителі, батьки, абітурієнти
ознайомляться зі сторінок газети з умовами навчання в ДНУ
імені Олеся Гончара, дізнаються
про спеціальності, які можна тут
здобути, про науковців і викладачів, які вчать студентів.
Наша газета зазначена на 6-ій
сторінці Каталога місцевих періодичних видань на 2015 рік.
Одна газета «Дніпропетровський університет» на місяць з
доставкою коштує 1,78 грн.
Телефони для довідок з питань
передплати: 770-82-70, 770-33-62.

снігового, зовс ім у же неміцного
льоду.
l Безпечним вважається лід: для
одного пішохода - лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7
сантиметрів; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 сантиметрів
(масове катання - 25 сантиметрів);
масова переправа пішки може бути
організована при товщині льоду не
менше, ніж 15 сантиметрів.
l Катайтеся на ковзанах лише у
перевірених та обладнаних місцях.
l Як що л і д по ч а в тр і щ а ти і
з’явилися характерні тріщини, - негайно повертайтеся. Не біжіть, а
відходьте повільно, не відриваючи
ступні ніг від льоду.
Якщо хочете ловити рибу:
o не пробивайте поруч багато лунок;
o не збирайтеся великими групами на одному місці;
o не пробивайте лунки на переправах;
o не ловіть рибу поблизу вимоїн
та занадто далеко від берега, яке б
клювання там не було;
o завжди майте під рукою міцну

мотузку 12-15 метрів;
o тримайте поруч з лункою дошку
або велику гілку.
Якщо ви провалилися на льоду
річки або озера
l Широко розкиньте руки по крайках льодового пролому й утримуйтеся від занурення з головою. Дійте
рішуче і не лякайтеся, тисячі людей
провалювалися до вас і врятувалися.
l Намагайтеся не обламувати
крайки льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати
своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори.
l Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у
той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи на те, що вогкість
і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого
берега, а там не зупиняйтеся, поки
не опинитеся в теплі.
l Якщо на ваших очах на льоду
провалилася людина, негайно спо-

в іс ті ть, що й дете на до по мог у.
Підк ла діть пі д с ебе лижі, дошку,
фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь
до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До
самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже
двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть
врятувати людину. Кидати пов’язані
ремені, шарфи або дошки треба за
3-4 метри.
l Якщо ви не один, тоді, узявши
один одного за ноги, лягайте на лід
ланцюжком і рухайтеся до пролому.
Дійте рішуче і швидко - постраждалий швидко мерзне в крижаній воді,
мокрий одяг тягне його донизу.
l Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте
його на лід і повзіть з небезпечної
зони. Потім укрийте його від вітру і
якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в сухий
одяг і напоїть чаєм.
Пам’ятайте: іти на водойми поодинці небезпечно!
(За матеріалами в Інтернеті).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
доцента кафедри педагогіки
та корекційної освіти – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 –
корекційна педагогіка, досвід
науково-педагогічної роботи у
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 5 років, вільне володіння державною. мовою України),
доцента кафедри харчових
технологій – 1 штатна одиниця
(0,5 ставки)
(наявність ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю, що відповідає профілю
ді ял ьн ос ті к аф е др и, в іл ьн е

володіння державною мовою
України),
професора кафедри геології
та гідрогеології - 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність ступеня доктора
геологічних наук, досвід науково-педагогічної та організаційної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації не менше 5 років,
вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри соціології – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата соціологічних наук, науково-педагогічний стаж

у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
не менше 2 років, вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача кафедри політології – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність наукового ступеня
кандидата політичних наук, наукові праці за профілем діяльності кафедри, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня від дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації).
На к о н к у р с пр и й м ают ь с я
док ументи: за ява, ос обов ий

листок з обліку кадрів, фото
3х4, автобіографія, копія док у ме нтів пр о вищу ос ві ту (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
науков их робіт та винаходів
(завірених за останнім місцем
роботи).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,
навч. корпус №1, кімн. 217, тел.:
(056) 374-98-27.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ:

2015

2015

заг ублений студентський
квиток НР №09092440, виданий Дніпропетровс ьк им
національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Устименко Тетяни Юріївни;
заг ублений студентський
квиток НР №09489159, виданий Дніпропетровським націона льним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Падалки Катерини Олександрівни;
заг ублений студентський
квиток НР №09286026, вида ний Дніпро петров с ьки м
національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Олефір Дар’ї Вікторівни;
заг ублений студентський
квиток НР №09286729, вида ний Дніпро петров с ьки м
національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Алтухова Сергія Олександровича;
заг ублений студентський
квиток НР №09286734, вида ний Дніпро петров с ьки м

національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Буряка Дениса Вадимовича;
заг ублений студентський
квиток НР №09286234, виданий Дніпропетровським
національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Несторової Анни Костянтинівни;
заг ублений студентський
квиток НР №09286224, виданий Дніпропетровським національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Говорухи Христини Сергіївни;
заг ублений студентський
квиток НР №09735570, виданий Дніпропетровс ьк им
національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Родіна Артема Денисовича;
заг ублений студентський
квиток НР №09735562, виданий Дніпропетровським національним університетом
імені Олеся Гончара на ім’я
Ладного Ярослава Олеговича.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Дні відкритих дверей ДНУ імені Олеся Гончара відбудуться 22 лютого, 29 березня 2015 р. на факультетах та 26 квітня 2015 р. – у Палаці студентів імені
Ю. Гагаріна.
Початок заходу о 10.00.
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