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1, 2, 3, 7 І 8 СТОРІНКИ ЦЬОГО НОМЕРА ГАЗЕТИ ПРИСВЯЧЕНІ СВЯТУ, ЯКЕ НАБЛИЖАЄТЬСЯ

ВЕЛИКІЙ ПЕРЕМОЗІ – 70 РОКІВ!
9 ТРАВНЯ 1945 РОКУ ЗАКІНЧИЛАСЯ НАЙКРОВОПРОЛИТНІША,
НАЙБІЛЬШ РУЙНІВНА ВІЙНА У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ.
НИЗЬКО ВКЛОНЯЄМОСЯ ТИМ, ХТО ЗАХИЩАВ ВІТЧИЗНУ ЗІ ЗБРОЄЮ В РУКАХ, ХТО
РОБИВ УСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ В ТИЛУ, У ПІДПІЛЛІ, СКРІЗЬ, ДЕ ЙШЛА ВІЙНА.
СХИЛЯЄМО ГОЛОВИ ПЕРЕД СВІТЛОЮ ПАМ’ЯТТЮ СМІЛИВИХ І МУЖНІХ СИНІВ
І ДОЧОК НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ, ЯКІ ЗАДЛЯ МИРУ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ.

Знамено полку

* * *
Руді вітрила підняла, пливе
Зловіща ніч на Україну.
Та поки серце в нас живе –
Нас не поставиш на коліна.
Безумна мати коси рве,
Зове повішеного сина.
Та поки серце в нас живе –
Нас не поставиш на коліна.
Колись історія назве
Наш час – народженням
людини,
Та поки серце в нас живе, –
Нас не поставиш на коліна.
1.ХІІ.1942 р.
* * *
Йдемо крізь ніч.
Останній вогник погас,
Як зманлива надія поета.
Якщо вмрем, на могилах
у нас
Виростуть прапори
і багнети.
3.ХІІ.1942 р.
В. БУЛАЄНКО,
колишній студент
філологічного факультету ДДУ.

Олесь ГОНЧАР, гвардії старший
сержант мінометної роти. 1945 р.

Я завтра їду в Україну,
Яку покинув так давно,
Цілую, ставши на коліна,
Своє полкове знамено.
Дивлюсь на нього я востаннє
У нез’ясованій журбі.
Всю кров мою, мої скитання
Воно зібрало у собі.
Мій стяг! Моя червона птице,
Усе з тобою ожива.
Вже бачу: хмарою куриться
Шляхів нестримна курява.
Вже бачу: стоїмо по груди
В траншеях в крижаній воді,
Ані хвороби, ні простуди,
Ні сталь – не брали нас тоді.
Звитягу нашу, наші болі,
Загиблих друзів імена
Читаю на шовковім полі
Свого ясного знамена.
Прощай, мій стяг, і не тьмарися:
На багрянім твоїм крилі
У дзвоні, в зойках пронеслися
Моїх поривів кораблі.
Усе, що разом пережито,
В походах вистраждано, – все,
Я знаю, інший гордовито
Прапороносець понесе!
Олесь ГОНЧАР.

(Із збірки «Фронтові поезії», К.: Дніпро. 1985).

* * *

* * *

* * *

У жовтні 1943 року із десятого класу мене призвали в лави Червоної армії. Бойове хрещення прийняв у Корсунь-Шевченківській операції. Там же одержав і перше
поранення. Після одужання знову був направлений на фронт, де з боями пройшов
від Ржева Калінінської області до Риги.
Після одужання у зв’язку з другим пораненням був направлений у навчальний радіополк. Там я набув кваліфікацію радіотелеграфіста.
Брав участь у війні з Японією.
Закінчення війни застало в Порт-Артурі.
За зразкове виконання урядових завдань
та командування під час Великої Вітчизняної
війни і в післявоєнний час нагороджений
чотирма бойовими орденами і більш ніж
двадцятьма медалями.

Свій перший курс
в окопах я скінчив –
Комбат для мене
строгим був деканом,
Йдучи у наступ, куль я не лічив,
І то був залік мій і мій екзамен.
І лейтенанти, мов професори,
Оцінки ставили мені в матрикул
З вогню і диму…
Я тої пори мав сесії лише
й не мав канікул.
Була наука і важка, й гірка.
Та з дня на день ждучи,
що куля вкусить,
Я всі пройшов зі зброєю в руках
Чотири роки, всі чотири курси…

Н а д о в г і 12 2 5 д н і в
та ночей Україна була
окупована німецькими
з аг а рб ни к а ми. На те риторії республіки було зруйновано 714 міст,
більше 28 тисяч сіл, 16
тисяч промислових підприємств. Загальна сума матеріальних збитків
склала 285 млрд. крб.

Микола Григорович ЄРМАКОВИЧ,
полковник у відставці.

С. МУШНИК.
(Із кн. Б. Зайцева
«Студбат». – Х., 2005).

ВИХОВАНЦІ УНІВЕРСИТЕТУ, УДОСТОЄНІ ЗВАННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

* * *
Ще на початк у війни
2,5 мільйона громадян
України було мобілізовано до Червоної армії,

близько півтора мільйона добровільно вступили
до лав народного ополчення, понад два мільйони працювали на будівництві оборонних споруд.

* * *
Україна втратила у війні майже 8 мільйонів чоловік.

* * *
За мужність і відвагу
2072 українці отримали
звання Героя Радянського Союзу, 32 з них –
двічі і один – тричі (Іван
Кожедуб).

Редакція газети висловлює щиру вдячність голові ради ветеранів В. О. Балакіну й усім авторам, які
на замовлення представили матеріали у святковий
номер.
При підготовці газети використано також інформацію
Історії університету, газети «Дніпропетровський університет» («За передову науку»), стенду «Вони захищали Батьківщину» тощо.

* * *
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
О. ОЛЕСЬ.
1917.
Василь Павлович ЮБКІН.

Яків Пантелеймонович ВЕРГУН.

Павло Антонович РИНДІН.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.
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НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

267 БОЙОВИХ ВИЛЬОТІВ!

Книга С. І. Швеця
«Під крилами – ніч».
Пам’ятний знак Героям
авіації дальньої дії,
встановлений 1983 року
в Полтаві.
Степан Іванович ШВЕЦЬ, льотчикбомбардувальник, Герой Радянського
Союзу, член Спілки письменників СРСР.
(31.05.1905 – 3.01.1998 р. р.)
Герой Радянського Союзу, пілот бомбардувальної авіації Степан Іванович Швець майже десять років працював в нашому
університеті – старшим техніком
н а м ех м а т і і н а вч а ль ни м м а й стром на фізтесі. Я тоді був секретарем парткому, і ми з ним регулярно організовували для студентів різні заходи на військовопатріотичну тематику. Студенти
слухали військового льотчика з
великою увагою, особливо про
його бойовий виліт на Берлін.
Степан Іванович народився на
Луганщині в сім’ї селянина-бідняка. У Донецьку закінчив робітфак і
працював коногоном у шахті. Потім
закінчив Сталінградську школу військових льотчиків і став пілотомпрофесіоналом.
Безпосередньо перед Великою
Вітчизняною війною працював на
пасажирському маршруті «МоскваБерлін». Останній політ до Берліна
відбувся 21 червня 1941 року. У той

Степан Іванович ШВЕЦЬ із родиною. 9 травня 1986 р. у гості завітали
проректор Є. Р. АБРАМОВСЬКИЙ, голова профкому А. І. ФІЛАТОВ,
голова ради ветеранів М. І. ЗОТОВ, комсомольці університету. Фото архівні.

день наш екіпаж німці несподівано затримали, але, незважаючи на
спротив, літак таки піднявся в повітря і взяв курс на Москву. Через
кілька годин, уже в столиці, пілоти
дізналися про початок війни.
Свою військову біографію, як у
Степан Іванов ич розпов ідав с тудентам, він описав у документальній повісті «Під крилами – ніч», коли
вже працював в університеті. Пізніше він видав книгу воєнних мемуарів – у ній він описав свої бойові
маршрути від першого до останнього дня війни.
Уже 28 червня 1941-го С. І. Швець
за штурвалом бойового літака був
під Ленінградом. Його, як досвідченого пілота, направили на випробування щойно сконструйованих і виготовлених бойових літаків. Розпочалися регулярні досить ризиковані польоти, тому що нова техніка за
браком часу не завжди була достатньо підготовленою для передавання у військові частини. Під час одно-

го такого польоту в літаку загорівся
мотор, полум’я почало наближатися до паливного бака. Екіпаж покинув літак на парашутах. Парашут
пілота повністю не розкрився – деякі стропи переплелись між собою.
Степан Іванович приземлився невдало і, коли спробував піднятись,
відчув жахливий біль у спині. На
колгоспному полі його підняли селяни. Відправили в госпіталь, а через деякий час лікарі сказали йому:
«До льотної служби непридатний».
Із таким вироком Степан Іванович погодитися не міг. Він самостійно добрався до Москви, зустрівся з
командиром авіаполку, сказав йому, що почуває себе добре, і попросив допустити до польотів. Його таки допустили до польотів – спочатку до пробних, а потім і до бойових.
У своїй повісті льотчик описує небезпечні бойові пригоди, коли його
літак потрапляв під вогонь зеніток
або коли його обстрілюва ли німецькі винищувачі. Майже кожного

разу повертався на базу із серйозними пошкод женнями. Командир
авіаполк у, цінуючи життя дос відчених пілотів, завж ди наказув ав
їм не йти на невиправданий ризик.
Степан Іванович у своїх спогадах
описує реакцію своїх побратимів на
наказ командира: «Все одно, рано
чи пізно…» або «У крайньому разі
вчинимо, як Гастелло». Та й сам він,
напевне, дотримувався тієї ж думки. Коли літак отримував серйозні
пошкодження над ворожою територією, першим відстібав парашут, а
потім це робили всі члени екіпажу.
Це означало, що вони не будуть покидати літак і спускатись на землю.
Перший бойовий виліт на Берлін
був дуже успішним, про його результати доповідали самому головнокомандувачу. Далі Сталінградський фронт, коли авіаполк зазнав
найбільши х втрат. Потім бой ові
вильоти під час битви на Курській
дузі, де радянські війська здобули
вирішальну перемогу. Фронт пере-

Народний художник
України, скульптор
В. П. Небоженко
виготовив погруддя
Героя Радянського Союзу
С. І. Швеця і передав його
в музей історії ДНУ імені
Олеся Гончара.
міщався на захід, але бої були не
менш запеклими. У цей час Степан
Іванович здійснив уже понад двісті
бойових вильотів і в вересні 1943
року йому присвоїли звання Героя
Радянського Союзу. Цю звістку йому передали радіограмою, оскільки він був за штурвалом літака, що
прямував на бойове завдання.
Б е з пер е рв н і в и л ьо ти пр о до вжувалися до кінця війни. Їх було
всього 267. День Перемоги зустрів
у Берліні.
Степан Іванович Швець отримав
звання гвардії підполковника і посаду командира авіаполку. А в 1980-х
Степана Івановича прийняли у Спілку радянських письменників.
…Зустрічі зі студентами чи колегами університету Герой завершував словами «Бажаю вам мирного
неба над головою». У його вустах
це звучало вагомим і щирим побажанням.
Є. АБРАМОВСЬКИЙ,
професор.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

ЦЕ – СВЯЩЕННА ПАМ’ЯТЬ

Михайло Олексійович ПАВЛЮСЮК.

* * *

Федір Булич, студент хімічного факультету в 1939-1940 р. р. був секретарем комітету комсомолу університету. У 1941 році пішов на фронт, воював
в артилерії, був нагороджений двома
орденами Вітчизняної війни, орденом
Бойового Червоного Прапора.
Цей лист, рядки з якого ми друкуємо,
датований 21 січня 1944 року. Федір
Булич написав дружині, сім’ї, яку розшукував після звільнення Дніпропетровська. А через півроку він загинув.
«…Розкажи їй (дочці), що коли її
батько в останні хвилини перепливав
Дніпро на легкому дерев’яному човні,
мости вже було зруйновано; він дивився, як палають будинки, де живе вона,
і думав, що, можливо, в цих руїнах і вона, простягаючи свої маленькі рученята, кличе на допомогу.
…Серце обливалося кров’ю… Я поклявся помститися.
…Ти розкажи Вітусі, що батько, буде
він живий чи ні, помстився за її дитяче
горе…»

День Перемоги – це, вважаю, моя найвища нагорода за
участь у Великій Вітчизняній
війні.
9 травня 1945 року я йшов до
школи. Чую – стріляють. «Що
це?» – подумалось. «Перемога!»
– пояснив директор на уроці.
Стрілянину – своєрідний салют
Перемозі – влаштували наші
люди, які мали зброю.
Новину ми, школярі, пам’ятаю,
сприйняли спокійно. Як логічне
завершення подій.
Ве ли к и й е мо цій н ий с пл ес к
був раніше, коли дізналися, що
звільнили від окупантів наше
село. Дні в очікуванні звільнення тяглися повільно. Ми, комсо-

мольці села Козій-Брід, разом із
партизанами в кінці травня 1944
року здійснили результативну
операцію по знищенню німців
мінами-пастками. У червні – сутичка партизанів із німцями на
хуторі. Убитий німець. За це фашисти спалили хату. Жандарми
приїхали арештувати мого батька, партизанського зв’язківця,
але наша сім’я вже за БрестМосковською залізницею в Дахловському лісі в родичів, на хуторі серед боліт. Від рук карателів у Козій-Броді тоді загинули
десятеро, у тім числі – два мої
товариші. Потім ще чотири хати
полетіли з димом. Стрімко розвивається Білоруська операція.

ВЕТЕРАН – ПРИКЛАД ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
На стенді «Партизанська слава» музею бойової слави «Герої
живу ть поруч» комунального закладу освіти «Середн я
загальноосвітня школа №52»
Дніпропетровської міської ради, що на житловому масиві
Тополя 1, – портрет Елізе Вільгельмовича Стауера. Із статті,
що поруч, дізнаємося, що це
мужня і смілива людина, ветеран Великої Вітчизняної війни.
…Н а п о чат к у ф а ши с тс ь кої
окупації Елізе з матір’ю рятували єврейські сім’ї від загибелі:
забезпечували їх їжею, житлом.
Щоб не вивезли в Німеччину,
він вступив на курси чабанів. А
трохи пізніше ввійшов до складу Сімферопольської підпільної
організації, якою керував друг і
однок ласник Анатолій Косухін.
Павлик – підпільне ім’я Елізе. Він

допомагав друкувати листівки,
брав участь у диверсіях проти
окупантів. У кінці листопада 1943
року став зв’язківцем у підпільному міськкомі партії. Ось тоді і
пригодилася довідка чабана.
Із допомогою Елізе в ліс доставлялись інформація розвідки, їжа, медикаменти і одяг. Від
партизанів п риносили листівки і зброю. Павлик вчасно надав штабу Північного з’єднання
кримських партизанів розвіддані, зібрані сімферопольськими
підпільниками, про підготовк у
фашистів до прочісування лісу
і т. п.
Елізе Вільгельмович Стауер
багато років працював доцентом
нашого радіофізичного факультету.
(За інформацією в газеті
«Сім днів»).

3-го липня звільнений Мінськ,
8-го – Барановичі, 16-го – наш
райцентр Пружани…
…Із -з а лі с у до н о с ит ьс я бій
партизанів із німецькими армійськими час тинами. А може, й
Червона армія тут?
Бачимо в небі два штурмовики, вони здійснюють заходи,
скидають бомби. Можуть загнати німців до нас у болото, тоді
нам кінець. Ми ховаємося під
кущами, відганяючи зміїв. Я вмів
орудувати зброєю, тому мені дали гранати. Дорослі й діти ніби
завмерли, з нетерпінням відраховують час по сонцю. А воно
повільно-повільно рухається по
небосхилу.

Ще один ранок. Бою не чути.
Ми вийшли з лісу на садибу поміщика Козловського. Червоноармійці!!! З радості ми викрикуємо, плачемо – емоцій не перерахувати: нас звільнили!
А з 1 вересня 1944 року діти
знову пішли до школи, я – у Городечнянську семирічку, у якій
до війни закінчив п’ять класів.
М и н а в ч а л и с я й ч е к а л и де н ь
Великої Перемоги. Дуже вірили,
що цей день прийде. І він прийшов.
М. ПАВЛЮСЮК,
ветеран Великої Вітчизняної
війни, учасник партизанського
руху в Білорусії 1942-1944 р. р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОБРІЇ НАУКИ

10 квітня 2015 року

3 стор.

АКАДЕМІК В. І. МОССАКОВСЬКИЙ
Під керівництвом В. І. Моссаковського та за його активною
участю розроблені унікальні методики розрахунку силових конструкцій. Його заслуги на цій царині відзначені Державною премією СРСР (1970 р.) і премією Ради Міністрів СРСР (1981 р.).
У 1953 році на фізико-технічному факультеті ДДУ було відкрито
кафедру механіки суцільного середовища, яку перейменували в
кафедру аеромеханіки та теорії пружності. Нею майже сорок років завідував проф. В. І. Моссаковський. При кафедрі він створив
(1969 р.) проблемну науково-дослідну лабораторію міцності і надійності конструкцій, де велися фундаментальні та прикладні дослідження задач механіки контактної взаємодії, статики й динаміки тонкостінних конструкцій, механіки руйнування та оптималь-

ного проектування конструкцій. Колективи кафедри та лабораторії одержали вагомі наукові результати, багато з яких мали як
фундаментальне наукове значення, так і широке впровадження в
інженерну практику. Склалася відома наукова школа в галузі механіки деформівного твердого тіла, яка стала одним із провідних
підрозділів цієї галузі, а вихованці створеної академіком кафед ри
продовжують справу вченого в науково-дослідній та педагогічній роботі ДНУ ім. О. Гончара, у провідних конструкторських бюро
ракетно-космічної й авіаційної техніки, вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах НАН України.
(Із кн. «В. І. Моссаковський – вчений, ректор, особистість».
– Дн-ськ, Вид-во ДНУ, 2009).

НАУКОВА ШКОЛА МЕХАНІКИ АКАДЕМІКА В. І. МОССАКОВСЬКОГО

НОВИЙ УСПІХ
Володимир Іванович МОССАКОВСЬКИЙ,
академік НАНУ, ректор ДДУ в 1964-1986 р. р.,
ветеран Великої Вітчизняної війни.

На конкурс для включення до координаційного плану наукових проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
Міністерства освіти і науки України до секції №10 – «Механіка» було подано 22 фундаментальні наукові проекти з різних провідних наукових центрів України. До бюджетного фінансування рекомендовано п’ять.
Серед них – два (тобто 40%) з ДНУ імені Олеся Гончара. Обидві теми очолюють доктори
наук створеної ще в 1953 році академіком
В. І. Моссаковським кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій.
Підґру нтям д ля тако го успіху стали ва гомі кількісні показники напрацювань співробітників науково -дослідної лабораторії математичних методів механіки деформівного
твердого тіла кафедри за останні п’ять років,
які враховуються при визначенні прохідних
балів для отримання грантів бюджетного фінансування МОН України, зокрема: п’ять захищених дисертацій (одна – докторська), чотири монографії, 25 патентів на винаходи, 18
статей у виданнях, які включені до наукометричних баз даних, 10 навчальних посібників

та методичних розробок, більше 140 статей
у фахових виданнях МОН України, близько
двохсот доповідей на Міжнародних наукових
конференціях та ін.
Окремим вагомим напрацюванням співробітників кафедри є видання трьох (із біля тридцяти, що загалом видаються у ДНУ) фахових
наукових журналів: «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка», т. 2;
«Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій» та «Методи розв’язування
прикладних задач механіки деформівного
твердого тіла», які добре відомі у наукових
центрах із механіки, як України, так і за ї ї
межами. Лише за останні п’ять років вийшло
з друку дев’ятнадцять таких збірок наукових
праць загальним обсягом 5524 сторінки, у
яких опубліковано 682 статті.
Тематика наукових досліджень поданих
проектів пов’язана з надзвичайно актуальною
проблемою прогнозування несучої здатності
конструкцій з урахуванням різних пошкоджень,
які накопичуються у процесі функціонування.
Виконано широкий спектр експериментальних досліджень несучої здатності тонкостінних оболонок з отворами і тріщинами (випробувано 3500 моделей) при різних видах
механічних навантажень. Уперше досліджено поведінку таких конструкцій із випадково
розміщуваними та орієнтованими отворами і
розрізами.
Уже традиційними для досліджень колективу кафедри стали задачі біомеханіки живих

організмів. Зокрема, задачі контактної взаємодії ендопротезів та пошкоджених кісткових масивів великих суглобів людини, а також
розрахунок раціональних силових елементів
конструкцій, які тимчасово використовують
на час лікування травмованих кісток. Успіхами в цьому напрямі колектив завдячує плідній
співпраці з відомими вченими-медиками професорами О. Є. Лоскутовим і Л. Ю. Науменком
та їхніми науковими колективами.
Щільне місце в теоретико-експериментальних дослідженнях займають також проблеми
розшарувань багатошарових пластин, що,
зокрема, є важливими при створенні радіоел ек тр онни х плат, де при до вготр ив ал ій
експлуатації можуть розшаровуватися пластикові та мідні шари.
Актуальними є також дослідження поведінки заповнених рідиною тріщин, наприклад, у
гірській породі, які можуть бути використані
при видобутку корисних копалин.
Сьогодні результати цих досліджень є візитною карткою кафедри на багатьох авторитетних конференціях та в наукових виданнях.
Нагадаю, що, за оцінкою Міжнародного бібліографічного інституту (Кембридж, Велика
Британія), академіка В. І. Моссаковського визнано Людиною 2000 року, у 2003 році створену В. І. Моссаковським кафедру нагороджено Почесною грамотою МОН України, а
у 2013 році за досягнення в галузі розробки
методів розрахунку міцності конструкцій сучасного машинобудування кафедру нагород-

Анатолій Петрович ДЗЮБА.
жено Почесним дипломом Міжнародної академії наук і вищої освіти (Лондон).
Наукові традиції кафедра продовжує, як
пам’ять про видатного вченого-механіка академіка В. І. Моссаковського.
А. ДЗЮБА,
завідувач кафедри обчислювальної механіки
і міцності конструкцій, професор, заслужений
діяч науки і техніки України.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
молодшого наукового співробітника науково-дослідної групи
кафедри органічної хімії хімічного факультету (д/б теми 1-28013) – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«хімія», досвід роботи за фахом не
менше 3-х років, наявність статей
у галузі квантово-хімічного моделю вання, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок
з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4) автобіографія; 5) копія документів про
вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимогою (з пред’явленням оригі налу док умента); 7) копія атестата старшого наукового співроб і тн ика, доц ент а (п р оф ес ор а),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
заві д увача Н ДЛ геол огі ї,
гідрогео логії і геоінформатики
НДІ геології (д/б теми 4-311-15) –
1 штатна одиниця (0,75 ставки)
(стаж наукової та організаційної
роботи не менш ніж 10 років, кількість наукових публікацій у фахових виданнях не менш ніж три за
останні 3 роки, вільне володіння
державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс прийма-

ються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
молодшого наукового співробітника НДЛ геології, гідрогеології і геоінформатики НДІ геології (д/б теми 4-311-15) – 1 штатна одиниця (0,2 ставки)
(наявність стажу наукової роботи за відповідною спеціальністю
не менш ніж 3 роки, наукові праці
в фахових виданнях, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок
з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4) автобіографія; 5) копія документів про
вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 7) копія атестата
старшого наукового співробіт ника, доцента (професора), якщо є
вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 8) список наукових
робіт та винаходів (завірених за
останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ ракетно-космічної
техніки НДІ енергетики (д/б теми
4-310-15) – 1 штатна одиниця (0,8
ставки)
(вища освіта за спеціальністю
«проектування та виробництво літальних апаратів», стаж роботи не
менше 10 років, наявність наукових праць у галузі аерокосмічної
техніки, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням

оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конк урс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ ракетно-космічної
техніки НДІ енергетики (д/б теми
4-310-15) – 1 штатна одиниця (0,5
ставки)
(вища освіта за спеціальністю
«двигуни літальних апаратів», наявність ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «двигуни літальних апаратів», вченого
звання старшого наукового співробітника, стаж роботи не менше 10
років, наявність наукових праць у
галузі аерокосмічної техніки, вільне володіння державною мовою
України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ біомоніторингу НДІ
біології (д/б теми 1-290-15) – 2
штатні одиниці (повні ставки)
(вища освіта та досвід роботи
за фахом не менше 10 років, наявність наукових праць у галузі біології або авторських свідоцтв на
винаходи, при наявності наукового
ступеня – без пред’явлення вимог
до стажу роботи, вільне володіння
державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий лис-

ток з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
молодшого наукового співробітника НДЛ біомоніторингу НДІ
біології (д/б теми 1-290-15) – 3
штатні одиниці (повні ставки)
(вища освіта та досвід роботи
за фахом не менше 3 років, вільне
володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий
листок з обліку кадрів; 3) фото
3х4; 4) автобіографія; 5) копія
документів про вищу освіту (з
пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 7) копія атестата
старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо є
вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 8) список наукових робіт та винаходів (завірених
за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
завідувача НДЛ динамічної
металофізики кафедри експериментальної фізики та фізики металів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем
(д/б теми 1-296-15) – 1 штатна
одиниця (0,75 ставки)
(науковий ступінь доктора або
кандидата фізико-математичних
наук, наявність наукових праць у
галузі металознавства та фізики

металів, досвід наукової та організаторської роботи не менше 10 років, вільне володіння державною
мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок
з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4) автобіографія; 5) копія документів про
вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимогою (з пред’явленням оригі налу док умента); 7) копія атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ динамічної металофізики кафедри експериментальної фізики та фізики металів факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем (д/б теми
1-296-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь доктора або
кандидата фізико-математичних
наук, наявність наукових праць у
галузі фізики твердого тіла, вільне
володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
(Продовження на 4-й стор.)

4 стор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОБРІЇ НАУКИ
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
(Продовження. Початок на 3-й стор.)
наукового співробітника НДЛ
динамічн ої метал офізики кафедри експериментальної фізики та фізики металів факульт ет у ф і з ик и , е л е к тр он і к и т а
комп’ютерних систем (д/б теми
1-296-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«фізика», досвід роботи за фахом
не менше 5 років, наявність наукових праць у галузі металознавства
та фізики металів або авторських
свідоцтв на винаходи, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок
з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4) автобіографія; 5) копія документів про
вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимогою (з пред’явленням оригі налу док умента); 7) копія атестата старшого наукового співро б і т ни ка, до це нт а (п р о ф ес о ра),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);

молодшого наукового співробітника НДЛ динамічної металофізики кафедри експериментальної фізики та фізики металів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем (д/б
теми 1-296-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«фізика», досвід роботи за фахом
не менше 3 років, наявність наукових праць у галузі металознавства
та фізики металів або авторських
свідоцтв на винаходи, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
о ри г і на л у д ок ум е нт а); 7) ко п і я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
головного наукового співробітника НДЛ математичних методів механіки деформівного
твердого тіла кафедри обчислювальної механіки і міцності
конструкцій механіко-математичного факультету (д/б теми
1-293-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь доктора технічних наук, наявність опублікованих наукових праць у галузі механіки деформівного твердого тіла, зокрема інтерференційно-оптичних

методів досліджень деформацій і
напружень, досвід наукової та організаторської роботи не менше 10
років, вільне володіння державною
мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ математичних методів
механіки деформівного твердого тіла кафед ри обчислювальної механіки і міцності конструкцій механіко-математичного факультету (д/б теми 1-293-15) – 1
штатна одиниця (0,75 ставки)
(науковий ступінь кандидата наук, наявність опублікованих наукових праць у галузі механіки
деформівного твердого тіла, досліджень з використанням пакетів
МКЕ-розрахунків, досвід наукової
роботи за спеціальністю не менше
10 років, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
ори гі на лу док у ме нта); 7) коп і я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
провідного наукового співробітника НДЛ математичних методів механіки деформівного твердого тіла ка федри обчислювальної механіки і міцності конструкц і й м ех ан і ко - м а те м а тич н ог о
факультету (д/б теми 1-295-15) –
1 штатна одиниця (0,75 ставки)
(науковий ступінь доктора або
кандидата наук, наявність наукових праць у галузі механіки пошкоджених середо вищ, експериментальної механіки та досвід науково-дослідної роботи з випробувальним обладнанням не менше
п’яти років, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія ди-

плома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 7 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ математичних методів
механіки деформівного твердого тіла кафед ри обчислювальної механіки і міцності конструкцій механіко-математичного факультету (д/б теми 1-295-15) – 3
штатні одиниці (повні ставки)
(науковий ступінь доктора або
кандидата наук, наявність наукових праць або авторських свідоцтв
на винаходи в галузі деформівного твердого тіла, комп’ютерної або
експериментальної механіки, вільне володіння державною мовою
України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
наукового співробітника НДЛ
математичних методів механіки деформівного твердого тіла
кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій механіко-математичного факультету (д/б теми 1-295-15) – 2 штатні
одиниці (повні ставки)
(вища освіта, досвід роботи за
фахом не менше 5 років, наявність
наукових праць у галузі будівельної та обчислювальної механіки
оболонкових конструкцій або біомеханіки, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 7 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);

завідувача НДЛ моделювання
процесів механіки рідини і газу
та тепломасообміну кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу механіко-математичного факультету (д/б теми 1-30215) – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(вища освіта, закінчена аспірантура, досвід наукової роботи у відповідному напрямку не менше 10
років, наявність друкованих наукових праць, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ моделювання процесів механіки рідини і газу та
тепломасообміну кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу механіко-математичного
факультету (д/б теми 1-302-15) –
1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(вища освіта, досвід наукової роботи у відповідному напрямку не
менше 10 років, наявність друкованих наукових праць, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ моделювання процесів механіки рідини і газу та
тепломасообміну кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу механіко-математичного
факультету (д/б теми 1-302-15) –
1 штатна одиниця (1 ставка)
(вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, досвід
наукової роботи у відповідному
напрямку не менше 10 років, наявність друкованих наукових праць,
вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів

про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ молекулярної біології
мікроорганізмів та мікробної біотехнології НДІ біології (д/б теми
1-294-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта та досвід роботи
за фахом не менше 10 років, наявність наукових праць у галузі біології або авторських свідоцтв на
винаходи, при наявності наукового
ступеня – без пред’явлення вимог
до стажу роботи, вільне володіння
державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
молодшого наукового співробітника НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехн ол огі ї Н ДІ біологі ї
(д/б теми 1-294-15) – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(вища освіта та досвід роботи
за фахом не менше 3 років, вільне
володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
завідувача НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства
та рекультивації земель НДІ біології (д/б теми 1-306-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
(науковий ступінь доктора або
кандидата наук, наявність наукових праць у галузі біології, досвід
наукової та організаторської діяльності не менше 5 років та вільне
володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
провідного наукового співробітника НДЛ наземної екології,
лісового ґрунтознавства та рекультивації земель НДІ біології
(д/б теми 1-306-15) – 2 штатні
одиниці (повні ставки)
(науковий ступінь доктора або
кандидата наук, наявність наукових праць або авторських свідоцтв
на винаходи в галузі біології, крупних проектів та розробок, вільне
володіння державною України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок
з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4) автобіографія; 5) копія документів про
вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимогою (з пред’явленням оригі налу док умента); 7) копія атестата старшого наукового співро б і т ни ка, до це нт а (п р о ф ес о ра),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ наземної екології,
лісового ґрунтознавства та рекультивації земель НДІ біології
(д/б теми 1-306-15) – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(вища освіта та досвід роботи
за фахом не менше 10 років, наявність наукових праць у галузі біології або авторських свідоцтв на
винаходи, при наявності наукового
ступеня – без пред’явлення вимог
до стажу, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням

оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 10 днів з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації);
молодшого наукового співробітника НДЛ оптимізації складних систем кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету
прикладної математики (д/б теми 1-300-15) – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«прикладна математика», наявні с т ь о п у бл і ко в ани х нау ко ви х
праць у галузі математичного моделювання, обчислювальної математики, інформатики і кібернетики,
стаж роботи за спеціальністю не
менше 10 років, вільне володіння
державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
провідного наукового співробітника НДЛ перспективних матеріалів і технологій кафедри
технології виробництва фізикотехнічного факультету (д/б теми
1-305-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта, науковий ступінь
кандидата технічних наук, наявність наукових праць у галузі матеріалознавства та металургії, вільне володіння державною мовою
України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ перспективних матеріалів і технологій кафедри
технології виробництва фізикотехнічного факультету (д/б теми
1-305-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(вища освіта, науковий ст упінь
кандидата технічних наук, наявність наукових праць у галузі матеріалознавства та металургії, вільне володіння державною мовою
України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ перспективних матеріалів і технологій кафедри
технології виробництва фізикотехнічного факультету (д/б теми
6-313-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта, науковий ступінь
кандидата технічних наук, наявність наукових праць у галузі матеріалознавства та металургії, вільне володіння державною мовою
України).
На конкурс приймаються док умент и: 1) з аява; 2) ос обовий
листок з обліку кадрів; 3) фото
3х4; 4) автобіографія; 5) копія
документів про вищу освіт у (з
пред’явленням ориг іналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 7) копія атестата
старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо є
вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 8) список наукових робіт та винаходів (завірених
за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ перспективних матеріалів і технологій кафедри
технології виробництва фізикотехнічного факультету (д/б теми
6-313-15) – 2 штатні одиниці (повні ставки)
(вища освіта, наявність наукових
праць у галузі матеріалознавства
та металургії, стаж наукової роботи не менше 10 років, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список

наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
с тарш ог о н ау ковог о с пі вробітника НДЛ радіофізичних
систем кафедри прикладної і
комп’ютерної радіофізики факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем (д/б теми
1-298-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«радіофізика і електроніка», наявність наукових праць в області
радіофізичних вимірювань, стаж
наукової роботи більше 10 років,
вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
с та рш ог о н ау ково г о сп і вробітника НДЛ радіофізичних
систем кафед ри прикладної і
комп’ютерної радіофізики факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем (д/б теми
1-298-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«радіофізика і електроніка», науковий ступінь кандидата фізикоматематичних наук за спеціальністю «Радіофізика», вчене звання
старшого наукового співробітника,
наявність наукових праць в області електродинаміки НВЧ, радіофізичних вимірювань, стаж наукової роботи більше 10 років, вільне
володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
завідувача НДЛ фізики кристалів активних д іелектриків
кафедри фізики твердого ті-

ла та оптоелектроніки факультет у фі зики, ел ек троні ки та
комп’ютерних систем (д/б теми
1-297-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за фахом «фізика»,
є висококваліфікованими фахівцями з досвідом роботи за фахом не
менше 10-и років, наявність наукових праць з синтезу та досліджень
монокристалів і тонких плівок активних діелектриків, вільне володіння державною мовою України).
На конк урс п рийм аю ться док умент и: 1) з аява; 2) ос обовий
листок з облік у кадрів; 3) фото
3х4; 4) автобі ографі я; 5) копі я
докум енті в про вищу ос віт у (з
пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 7) копія атестата
старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо є
вимогою (з пред’явленням оригіналу документа); 8) список наукових робіт та винаходів (завірених
за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого наукового співробітника НДЛ фізики кристалів
активних діелектриків кафедри
фізики твердого тіла та оптоелектроніки факультету фізики,
елек трон іки та комп’ютерних
систем (д /б теми 1-297-15) – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за фахом «фізика»
і стаж роботи за фахом не менше
10 -ти рокі в, наявні сть наукових
праць з досліджень монокристалів та синтезу тонких плівок активних діелектриків, вільне володіння
державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
наукового співробітника НДЛ
фізики кристалів активних діелектриків кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем (д/б теми
1-297-15) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за фахом «фізика»,
стаж роботи за фахом не менше
5-ти років, досвід з автоматизації
процесів синтезу та досліджень
монокристалів і тонких плівок активних діелектриків, вільне володіння державною мовою України).
(Закінчення на 6-й стор.)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

6 стор.

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ЛІДЕР СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ
ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА» 2013/2014 н. р.
У конкурсі взяли участь 27 студентів таких факультетів: історичного, української
й іноземної філології та мистецтвознавства; біології, екології та медицини; суспільних наук і міжнародних відносин; фізики, електроніки та комп’ютерних систем,
які мали найвагоміші здобутки в науковій
роботі.
За перші місця змагалися відмінники, учасники й переможці Всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад, Міжнародних наукових конференцій, автори і співавтори нау-

кових публікацій. Найсильніші розподілилися
за трьома науковими напрямами – «Суспільні
й гуманітарні науки», «Природничі науки» та
«Технічні науки».
Підсумки конкурсу свідчать про інтерес студентів до наукової роботи, що проявляється
в отриманні різноманітних грантів, у перемогах у конкурсах і олімпіадах, у публікаціях у
фахових виданнях України та закордонних
держав.
В. ГОРБАНЬ,
науковий керівник студентського наукового
товариства університету, доцент.

У НАПРЯМІ «СУСПІЛЬНІ Й ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

Назар ОЛЕЩУК,
студент гр. ІА-13м-1.
1-е місце

У НАПРЯМІ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

Іван КРАВЦОВ,
студент гр. ББ-14с.
1-е місце

Анастасія СВИРИДЧЕНКО,
студентка гр. БЕ-11-1.
2-е місце

10 квітня 2015 року

Марина СТРІЛЬЧУК,
студентка гр. ІА-13м-1.
2-е місце

Альона СТРІЛЬЧУК,
студентка гр. ІІ-13м-1.
3-є місце

У НАПРЯМІ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»

Василина ІВАНИШИН,
студентка гр. БЕ-11-1.
3-є місце

Владислав ПОПОВ,
студент гр. КТ-14м-1.
1-е місце

Павло ГОРБОНОС,
студент гр. КТ-11-1.
2-е місце

Олександр КОЗИНЕНКО,
студент гр. ММ-14м-1.
3-є місце

ДО 100-річчя ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА: МИ ПАМ’ЯТАЄМО, ЯК ЦЕ БУЛО

ВИПУС КНИКИ КАФЕДРИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ
 ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
За розробку унікального ракетного двигуна VG143 для четвертого ступеня ракети-носія легкого
класу Євросоюзу «Вега» четверо
випускників кафедри двигунобудування отримали Дипломи лауреатів Державної премії України в
галузі науки і техніки за 2012 рік.
Раділи тоді не тільки лауреати, а
й усі ми: чудовий подарунок до
60-річчя кафедри і 95-річчя університету!
Державну премію отримали випускники 1968, 1972, 1978 та 1958
років: завідувач філіалу кафедри
двигунобудування на ДП «КБ «Пів-

денне», доцент В. І. Конох, М. М.
Яковенко, В. І. Коваленко та заступник генерального конструктора з
двигунних установок конструкторського бюро, академік Міжнародної
академії астронавтики В. М. Шнякін,
який керував розробкою двигуна
(йому премія присуджена посмертно).
Цікаво, що у двигуна VG143 є
«прабатьки» з дніпропетровською
пропискою. «Дідусь» – двигун злітно-посадкового ступеня на Місяць
ще радянської програми, яку тоді
не здійснили, а «батько» – двигун
одного із ступенів «Сатани».

Розроблений нашими випускниками двигун багато в чому унікальни й, у нь ому реа ліз ов ано низк у
оригінальних запатентованих вирішень. Завдяки цьому вдалося отримати двигу н із неперевершеною
економічністю. Його вага 14,2 кг, а
виготовляють його на нашому «Південмаші».
Усі харак теристики двигуна повністю підтверд жені льотними випробуваннями. Перший політ «Веги»
відбувся 13 лютого 2012 року, вона
вивела на орбіту відразу дев’ять супутників – два великих і сім «кубиків»
вагою по 1,5 кг кожний. Це супутники

університетів Польщі, Італії, Угорщини, Румунії та інших європейських
країн. Наш двигун включався тричі і
точно вивів їх на потрібні орбіти.
Другий запуск ракети-носія «Вега» відбувся 7 травня 2013 року з
к ос м од р о му Ку ру у Фра н цуз ьк і й
Гвіані. «Вега» вивела на орбіту європейський і в’єтнамський супутники для спостереження за Землею
та естонський супутник, створений
студентами університету Тарту для
тестування обладнання для електричних сонячних парусів.
Ю. МІТІКОВ,
завідувач кафедри
двигунобудування.

Двигун четвертого ступеня
ракети-носія «Вега».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
(Закінчення. Початок на 3-5 стор.)
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);

молодшого наукового співробітника НДЛ фізики кристалів
активних діелектриків кафедри
фізики тверд ог о ті ла та оптоелектроніки факультету фізики,
електроніки та комп’ютерних
систем (д/б теми 6-312-15) – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за фахом «фізика»,
стаж роботи за фахом не менше
10-ти років, досвід з синтезу та досліджень монокристалів і тонких
плівок активних діелектриків, вільне володіння державною мовою
України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок
з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4) автобіографія; 5) копія документів про
вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимогою (з пред’явленням оригі налу док умента); 7) копія атестата старшого наукового співро бітника, доцента (професора),

якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
молодшого наукового співробітника НДЛ фізики кристалів
активних діелектриків кафедри
фізик и твер д ого тіл а т а оп то електроніки факультету фізики,
електроніки та комп’ютерних
систем (д/б теми 6-312-15) – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за фахом «фізика»,
стаж роботи за фахом не менше
10-ти років, досвід з автоматизації процесів синтезу та досліджень
монокристалів і тонких плівок активних діелектриків, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
с таршог о наукового співробітн ика н ауково -д осл ід ної
групи кафед ри зарубіжної лі-

тератури фак уль тет у української й іноземної філології та
мистецтвознавства (д /б теми
5-289-14) – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(вища освіта за спеціальністю
«мова і літерат ура (російська)»,
наявність опублікованих праць у
галузі соціології літератури або соціолінгвістики, наявність наукового ступеня кандидата або доктора
наук, вільне володіння державною
мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 7) копія
атестата старшого наукового співробітника, доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
завідувача кафедри східноєвропейської історії – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня за
профілем кафедри, вчене звання,
стаж науково-педагогічної роботи
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акрелитації не
менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням

оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата доцент а (п рофес ора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
завідувача кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(на явніст ь науковог о ст уп еня
доктора технічних наук, вчене
звання професора, стаж науковопедагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 10 років,
вільне володіння державною мовою України),
професора кафед ри ад міністративного і криміна льн ого
права – 1 штатна одиниця (0,25
ставки)
(наявність наукового ст упеня
доктора юридичних наук, вчене
звання доцента, наявність публікацій за фахом, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, вільне володіння державною мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу докум ента); 7) копі я
атестата доцент а (п рофес ора),

якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
доцента кафедри загальної та
медичної психології – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(на я в н і с т ь на у ко в о г о с т у п е н я к а н д и д ат а н ау к , щ о в і д п о відає профілю кафедри, стаж наукового-педагогічної роботи у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше
5 років, наявність публікацій у наукових фахових виданнях із психології, вільне володіння державною
мовою України).
На конкурс приймаються документи: 1) заява; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) фото 3х4; 4)
автобіографія; 5) копія документів
про вищу освіту (з пред’явленням
оригіналу документа); 6) копія диплома кандидата (доктора) наук,
якщо є вимогою (з пред’явленням
о ри г і на л у д ок ум е нт а); 7) ко п і я
атестата доцента (професора),
якщо є вимогою (з пред’явленням
оригіналу документа); 8) список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч.
корпус №1, кімн. 217, тел.: (056)
374-98-27.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ
* * *

23 червня 1941 року відбувся загальноуніверситетський мітинг, який
п р и й н я в р е з о л ю ц і ю: п р о ф е с о р сько-вик ладацький ск лад, співробітники та студенти вважають своїм
обов’язком стати на захист Вітчизни.

* * *
Понад 600 студентів, викладачів
і співробітників за призовом чи добровільно пішли на фронт.

* * *

Під час війни загинули 160 викладачів, співробітників і студентів
Дніпропетровського державного університету (так тоді називався наш
університет). Їх імена золотом викарбовано на пам’ятному знаку, який
до 60-річчя Перемоги встановлено
біля наукової бібліотеки, та на стенді «Вони захищали Батьківщину»,
розміщеному на четвертому поверсі
корпусу №1.

Проводи студентів на фронт. Ректор ДДУ Л. І. САФРОНОВ,
в. о. секретаря парткому П. Ф. МАРТЮХІН та ін.

Дорогами войны
Мне судьба нелегкая
досталась,
Родилась как раз перед войной,
Колыбель не мама мне качала,
А вагон теплушки фронтовой.
Двое деток на руках у мамы,
Самолет врага вошел в пике,
Беженцев расстреливал он
прямо
На дороге, в поле, на песке.
Мама телом нас своим
накрыла,
Заклиная сущностью своей,
Горячо и истово молилась,
Чтобы Бог сберег ее детей.
Бог услышал мамины
молитвы…
Горького отчаянья полны,
В этой мясорубке,
в страшной битве
Мы брели дорогами войны.
Голод… Холод в темной
комнатушке,
Не до игр было детям там.

Не было ни книжек, ни игрушек,
Только тени помню по углам.

У ТИЛУ

ЖІНКИ, СТАРИКИ ТА ДІТИ

Помню руки ласковые мамы,
Голос, утешавший нас, как
прежде,
Сказкой разгонял он тени
мрака,
Зажигал в душе огонь надежды.
Зло уйдет. А счастье
воцарится,
Будут улыбаться солнцу
дети,
И вернется детство к нам
жар-птицей
Теплым утром рано
на рассвете.
Только долгим было это дело,
Горе нам пришлось хлебнуть
сполна,
С ним и детство наше
пролетело,
Детство, что похитила
война.
А. ГАРНАЄВА,
доцент.

Георгій Петрович БИСТРИЦЬКИЙ,
перший редактор університетської газети,
ветеран Великої Вітчизняної війни.

Андрій Іванович НАГОРНИЙ.

Чоловіки воювали на фронті. У
тилу залишились жінки, старики
та діти. Ось і лягла на їхні плечі непосильна робота із забезпечення
фронту всім необхідним.
Розповідає учасник Великої Вітчизняної війни, доцент Андрій Іванович НАГОРНИЙ:
– Я в ту пору жив у селі, ходив до
школи, але під час літніх канікул, із
травня до вересня, працював на
різних роботах у колгоспі, за що
нам писали трудодні.
Тринадцятирічним х лопчиком
прополював міжряддя кукурудзи
та соняшників. Однокінний трьохлемішний плужок, за плужком іде
жінка, а спереду під вуздечку я веду коня. Не без того, що задумаюся (звісно ж, хлопчисько!) і поведу
коня по рядку, – тут мені вже й дістається на горіхи. Та частіше нас,
дітей, жаліли. Хоча, бувало, що
якась жінка і скаже:
– Та що ж мені оце за робота з
таким помічником? – тримається
за чепіги, іде за плужком і плаче…

У літню пору, у жнива (комбайнів, звичайно ж, не було), зернові косили жатками на кінній тязі (у
нас їх називали лобогрійками). На
платформі жатки сидить якийсь
дід, збирає скошену пшеницю в
купки і скидає на землю, а за жатками іду ть жінки і в’яжу ть снопи
перевеслами із соломи. Надворі
н ей мо в ір на с п ек а, а що б за до вольнити спрагу, потрібна вода.
Ось тут ми, хлопчики, і знадобилися. Діжка з водою стоїть у кінці поля, довжина якого один, а то й два
кілометри. Набираємо відро води,
беремо кружку й несемо з кінця
в кінець по полю. Жінки нас радо
зустрічають, п’ють воду і дякують:
«От спасибі, рости великим!». Ось
ми й ростемо з відром води в руках
по пекучому полю від сходу до заходу сонця.
Під час молотьби солому стягують у скирти волоком четвериком
коней, а тяг ти однією конячкою
порожній волок у зворотному напрямку – то вже була наша справа.

МОЯ ОСТАННЯ НІЧ НА ФРОНТІ

Веніамін Євгенович ДАВІДСОН.

* * *
Оле кса нд ра Чер нов а в
1941 році була секретарем
комсомольської організації університету. Наприкінці
серпня пішла на фронт. Була
артилерійським розвідником,
потім – командиром батареї.
Почала війну рядовою, закінчила її гвардії капітаном. Відзначена орденами Вітчизняної війни І ступеня, Червоної
Зірки, багатьма медалями.
* * *
Із перших днів війни студент-третьокурсн ик філологі чн о го ф а к ул ьт е т у м ол о д ш ий л е йт е н а н т В ол од им ир
Булаєнко пішов на фронт добровольцем. Загинув у Латвії.
3 березня 1965 року за рішенням комсомольських зборів
ф і л о л о г іч н о го ф а к ул ьт ет у
ім’я письменника В. Булаєнка

До Великої Вітчизняної я вже служив у
Червоній армії. Тому з перших днів війни
з інженерним батальйоном, у якому я був
командиром саперного відділення, опинився на фронті. Доводилося бувати в
дуже важких і небезпечних ситуаціях, але
мені везло: за два перші роки війни ні куля, ні осколок бомби чи снаряда мене не
зачепили. А ось у ніч з 21-го на 22-е червня 1943 року (рівно через два роки після
початку війни) я був тяжко поранений, і
мій бойовий шлях закінчився. Розкажу, як
це було.
Для виконання одного бойового завдання я повинен був вночі пройти німецьким
мінним полем, розташованим між нашими і
німецькими окопами. Прохід, очищений від
мін, шириною у два кроки. Він був позначеним надламаними гілками кущів. Куди «дивиться» надламана гілка, тільки в тому напрямку і можна рухатися до наступної надламаної гілки. Крок управо чи крок уліво
загрожує пораненням або смертю. Задінеш
тонкий дротик, який з’єднує кожні дві міни,
– вони підстрибують над землею і в повітрі

навічно занесене до списку
студентів 3-го курсу українського відділення.
* * *
Це було в 1942 році під Харковом. Шос та по вітряна ар мія одержа ла наказ підтримати наступ наземних військ.
Коман дир полку і його заступники вилетіли до штабу дивізії для з’ясування обстановки
і бойового завдання, а льотчики на аеродромі чекали наказу піднятися в повітря. Наземні війська р озвива ли нас туп в да ло, та під час однієї
з контратак противник а, що
підтримувалася авіацією, аеродром був знищений, а льотчики залишилися без літаків і
опинилис я в напівоточе нні.
Кільце навколо них ось-ось
мало замкнутися…

вибухають, засипаючи тебе градом осколків.
Це були так звані міни, які стрибають.
У якийсь момент я зійшов зі стежки. З обох
боків від мене шугонуло полум’я вибухів, я
впав, а отямившись, зрозумів, що підірвався. Болю не відчував, відчував тільки сильну
слабкість. Потягнувся до правої ноги – чобота на ній не виявилося, на місці стопи відчув
щось липке. Лівий рукав гімнас терки розірваний, по руці тече кров. Піднятися не зміг,
та це й небезпечно було, аби не наткнутися
на ще одну міну. Зоставалося лежати. Німці,
почувши вибухи, стурбувалися, запустили
ракету, дали кілька кулеметних черг. Я почув
шелест і зрозумів, що мене шукають. Але
хто? Могло бути, що підкрадаються німецькі розвідники. Якби вони прийшли першими,
залишалося б тільки застрелитися. Але я
почув російську мову. Поклав пістолет у кобуру. Тихо подав голос. Двоє хлопців стали
до мене наближатися. Я сказав їм: «Самі не
підірвіться», але вони підповзли до мене і
витягли на стежку, до якої було всього кілька кроків. Тут вони підхопили мене під руки
і на повний зріст потягли до нашої траншеї.

Пілоти зв’язалися зі штабом дивізії по рації і отримали
наказ вийти до своїх і будьякою ціною винести прапор
полку.
Олександр Рева взяв команд у в ан н я н а с еб е і о бг ор н у в
пр а по р н ав к ол о с во г о ті ла.
Озброївшись гранатами, вирушили із зруйнованого аеродрому. Раз у раз натикаючись
на німецькі дозори, під вогнем
літаків пробиралися до своїх.
У штабі Рева дістав із-під гімнастерки полко вий прапор і
вручив його командиру. За це
він був нагороджений медаллю «За відвагу».
Після війни О. Д. Рева працюв ав у на шо му унів ер с ит е т і, з а х и с т и в д о к т о р с ь к у
ди с ерта цію, с тав пр оф ес о ром, завідував кафедрою на
біофаці.

У траншеї спочатку пок лали на плащ-палатку і хотіли нести до машини вчотирьох,
але по вузькій траншеї дві людини поряд не
поміщалися. Тоді комбат майор Олексій Іванович Євграфов звалив мене собі на спину і
сказав «Тримайся за шию». Метрів сто, а може, й більше ніс мене, аж поки не закінчилася траншея. У кузові машини хлопці тримали
мене на руках. Через півгодини я був на операційному столі в польовому госпіталі. Моє
бойове життя закінчилося.
Але мені ще належало за півроку пройти
п’ять госпіталів, послужити ще близько року в навчальному полку, на Червоній площі
у Москві зустріти День Перемоги і в Московському державному університеті розпочати
новий етап життя. А тепер мені йде 94-ий рік,
і я сподіваюся зустріти 70-річчя Великої Перемоги над фашистською Німеччиною разом
із Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, якому віддав
близько шістдесяти років життя.
В. ДАВІДСОН,
професор,
заслужений працівник освіти України.
Фото Д. Кулика.

Голова ради ветеранів В. О. БАЛАКІН, колишній редактор газети «За передову
науку» (так тоді називалася наша газета) Ю. А. КАРЦЕВ та зв’язкова
з партизанами, колишній в’язень фашистського концтабору К. Т. КОЛЕСНИК
(ДОБАРСЬКА) провели зустріч зі студентами університету.

ЗГАДУЄ КОЛИШНІЙ ПАРТИЗАН

ПРО ЗУСТРІЧ ІЗ РОЗВІДНИКОМ КОВПАКА
Це було тоді, як я разом
із батьками мешкав у невеликому білоруському селі
Козій-Брід за 60 кілометрів
на схід від Бреста.
У нашій хаті часто бували
партизани загону імені Чкалова. Увечері див ер сійна
гру па іде, щоб пус тити під
відкіс німецький ешелон, а
на ранок повертається назад
і вдень перебуває в лісистоболотистій місцевості.
Дев’ять хлопців і дівчат, у
тому числі і я, створили підпільну комсомольську організацію, активно допомагали
партизанам та й самі виконували посильні бойові завданн я. Пру ж а нс ьк и й р а й ко м
комсомолу очолював відважний парти зан, ук раїнець із
Полтавської області Микола
Сметана. Він теж бував у нашій хаті.
Під час німецької окупації
у населення не було ні радіоприймачів, ні газет. Про
події в нашій місцевості відомості передавали люди від
села до села. Про справи на
фронті дізнавалися з довідок,
які приносили нам партизани. У той страшний час, коли
ми не знали, чи залишимося завтра живими, прийшла
ра діс на звіс тк а: біля Біло везької Пущі партизанське
з’єднання Ковпака! Причому
це така сила, що на шляху
проти нього не може встояти жоден німецький гарнізон. Дані про Ковпака разом
із правдою народ прикрашав
і своєю фантазією: у нього є
літак-розвідник, артилерія…
Усе це радувало більшість

н а с е л е н н я, а н а н і м е ц ь к и х по пл іч ни к і в на в о ди л о
с т ра х . У з в’яз к у і з ре й д ом
могутнього партизанського
з’єднання всі німецькі гарнізони були приведені в бойову готовність. Але ніхто не
знав, коли і в який бік почне
рухатися могутня партизанська сила.
…Час ішов до обіду, я був
надворі. Несподівано почув
збройову стрілянину за шосейною дорогою. Сказав про
це батькові. Удвох ми вирішили, що це зіткнення з партизанами. Воно нам не загрожує,
бо не близько, між селами
Шакуни і Середнє.
Ясний день наближався до
кінця. Із боку вільхового гаю,
з вулиці біля городів у наш
двір увійшов якийсь чоловік.
У звичайному одязі, без картуза. Він одразу звернувся до
батька. Трохи пізніше батьки
розказали мені, що це ковпаківець, попросив звести його
з місцевими партизанами.
Їх було три розвідники. Зупинилися днювати у хаті біля
лісу. Про це хтось доніс жандармам у Пружани. Як потім
с та ло в і до мо, о д ин а д цят ь
жа н д ар мів ото ч ил и х ат у.
Зав’язалася перестрілка. Сили були не рівні. Загорілася
хата з солом’яною стріхою.
Під прикриттям диму розвідники кинулися бігти до лісу.
Двох ковпаківців уразили кулі, а третій неушкод женим
сховався в лісі. Свій ручний
автомат без патронів заховав, щоб бути схожим на місце в ог о ж ите л я. Пе ре й ш ов
шосейну дорогу Брест – Пружан и, обмину в найбли жч е

від місця бою село Засіми і
через болото вийшов на нашу середню в ху торі хату,
вкриту гонтом. І не помилився отримати допомогу через
наше сприяння від місцевих
партизанів.
Нас тупного дня ввечері,
коли вже було темно, до нас
прийшли чоловік десять партизанів загону імені Чкалова,
серед них – знайомий нам
розвідник.
Мама накрила стіл, у
зв’язку з такою подією поставила пляшку з самогоном.
У н а ши х па рт из а ні в бу в
н а д зв и ча й н о в е л и к и й і н терес до предс тавника ле ген дарного україн ськог о
з’єднання Сидора Артемо вича Ковпак а. Я стояв збо к у, спос терігав і вс лу хався
у їхню бесіду. Наших партизанів цікави ла інформація
про рейд по тилу ворога, про
зв’язк и з Вел ико ю з емлею.
Гість розповів, як йому, одному із трьох, вдалося втекти з
оточеної німцями хати. Ковпак ів ець ро зсте бн ув л егк у
фуфайку – і на його грудях
при світлі підвішеної гасової
лампи заблищала радянська
державна нагорода – медаль
«За відвагу».
Дехто нахилився до грудей
героя, щоб краще роздивитися цю реліквію. Очевидно,
у тих, х то сидів за столом,
з’явилася думка, що от якби й
собі заслужити таку нагороду. А я подумав:
– У мене такої нагороди не
буде. Нею можуть бути удостоєні тільки ті, хто проявляє
героїзм в бою з німцями. Мені
ж тільки чотирнадцять років…

Коли всі вийшли з-за столу, я підійшов до ковпаківця:
– Ми принесемо вам кулемет, ви тільки розкажіть, біля
якої дороги ви його сховали.
Розвідник ува жно поди вився на мене, підлітка, зрозумів без пояснення, що я
піду по кулемет не сам, і довірливо виклав, де залишив
зброю.
Наступного дня я розповів
своєму старшому товаришеві комсомольцю Колі Гук про
ковпаківця й про те, що треба знайти і принести кулемет. Коля був ініціативний і
відважний юнак. Він ходив із
партизанами підривати фашистські ешелони на БрестМосковській залізниці.
Дорога була знайомою. За
прикметами ми відразу знайшли кулемет під купою гілок. Хоч він був ручним, але
не легким, із великим плоским диском і ніжками. Коля
ніс його з радістю.
Спочатку перейшли в лісі
шосейну дорогу між курсуючими автомашинами, потім
– болото. Недалеко від Колиної хати, де днювала група
партизанів, ми вручили відважному розвіднику знайдений кулемет.
І тут пішли чутки, що німецький гарнізон у невеликому містечку Кам’янець чекає штурм ковпаківців. Усю
ніч німці просиділи на вогневих точка х. Наст упив ранок. Втомлені від безсонної
ночі гітлерівці пішли спати.
А ковпаківці блискавичним
кидком накрили розгублений
гарнізон. Із квартир люди бачили, як роздягнуті німці ви-

скакували під партизанські
к ул і. М і с те ч к о бул о в зя те.
Потім парти занс ьк ий р ей д
пішо в на пів день. Німецька
охорона Брест-Московської
залізниці була така перелякана, що не зробила жодного
вистрілу.
У той час ішла підготовка
до вирішального бою з окупаційною армією на Курській
дузі. Фашисти вели пропаганду про новий літній наступ. Ешелон за ешелоном

із живою силою та бойовою
технікою йшли по цій магістралі на схід. Легендарний
рейд з’єднання Ковпака в той
напружений час мав важливе
значення не тільки у знищенні ворожої живої сили й дезорганізації ворожого тилу.
Цей рейд підкріплював віру
людей у перемогу.
М. ПАВЛЮСЮК,
ветеран Великої
Вітчизняної війни.
(Уривок із майбутньої книги спогадів).

Від редакції: М. О. Павлюсюк працював на радіофізичному факультеті.
Він розповідав у нашій газеті, як його, учасника партизанського руху
в Білорусії, у 1967 році у Дніпропетровську знайшла воєнна медаль
«За відвагу».

ОТРИМАЛА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ПОДАРУНОК ІЗ ЛАТВІЇ
Наукова бібліотека ДНУ імені
Олеся Гончара отримала колекцію латвійських видань, яку презентувала директор Академічної
бібліотеки Латвійського університету Вента Коцере.
У колекції – фундаментальні наукові праці латвійських учених, довідники, бібліографічні персональні
покажчики, художня література.
Коротко про ці книжки. Багатотомне видання «Стародавня Рига»
описує археологічні дослідження,
ро зко пки та а рх ітек т у ру хра мів,
монастирів і поселень на території міста. Географам буде цікаве

видання «Карти і плани Риги 16211710 р. р.». Декілька книг містять документальні матеріали про окупаційний режим у Латвії.
Книга А. Езергайліс «Холокост у
Латвії (1941-1944)» розкриває трагічні події загибелі єврейської общини і вміщує документи-звинувачення нацизму.
У добірці історичних к ниг є ро сійськомовна – М. Вульфсона «100
дней, которые разрушили мир. Из
истории военной тайной дипломати и 193 9 -19 40 ». Ав то р на в од и ть
свідчення працівників німецького
посольства в Москві про підписання Пакту Ріббентропа-Молотова на
початок Другої світової війни.
У книзі з історії медицини зібрані матеріали про видатних медиків
Прибалтики. Про вчених-лінгвістів
Латвійського університету інфор-

Маков цвет

мує Довідник. Збірка наукових доповідей «Українській діаспорі Латві ї 100 ро ків» міс тить матер іа ли
науково-практичних конференцій
про історичний спадок та перспект и в и з б е р е же н н я на ц і о н а л ь н ої
ідентичності в умовах глобалізації.
Художня література представлена антологією класичної та сучасної поезії «Вітер з України» в перекладі латиською мовою. До збірки
ввійшли твори понад 90 авторів –
О. Ольжича, Є. Плужника, М. Хвильового, О. Теліги, Д. Павличка, В. Симоненка, Л. Костенко та ін.
Спогади про Другу світову війну зібрані у книзі «Две стороны.
Латышские военные рассказы» – це
солдатські щоденники, пронизані
трагізмом втрат рідних, коханих, друзів; це розповідь про благородство,
вірність і підлість, вічну пам’ять.

Перегук ується з щоденниками
збірник поезії Костя Оверченка «О,
як тоді співали солов’ї...»
О, як тоді співали солов’ї!
А за спиною вже були бої,
Горіли села і міста палали.
О, як тоді співали солов’ї…
Так вони ніколи більше
не співали…
Кость Оверченко дев’ятнадцятирічним студентом-філологом Дніпропетровського державного університет у був призваний на військову службу і пройшов усі випробування війни. Поет, перек ладач,
гуморист, давно проживає в Латвії,
але не забуває своєї Батьківщини,
рідної мови, якою пише вірші, пронизані любов’ю та вірністю Україні.
Ось уривок із одного з них.

Там, где девочка лет девяти
Начертала углем на стене:
«Я хочу отсюда уйти!
Мне страшно здесь, на войне!»

Расцвели из кровавых потоков
На засохших ранах земли.
У изрытых солдатских окопов,
В тех местах, где гремели бои.

Это было давно и… недавно.
Эту быль века не сотрут!
Потому что в полях, у курганов,
Маки каплями крови цветут.

В тех местах, где под треск
пулемета,
Умирая, шептал солдат:

Н. КУЗЬМІНА,
студентка історичного
факультету.

Запрошуємо ознайомитися із дарунками наших друзів із Латвійського університету.
С. КУБИШКІНА,
директор наукової бібліотеки ДНУ
ім. О. Гончара.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

«Мне осталось недолго…
минута…,
Но мы победим, лейтенант…»

Это было давно и недавно.
Эту боль года не сотрут.
По полям, у высоких курганов,
Маки траурной лентой
цветут.

Люблю тебе таку, яка ти є:
Із волошками, чебрецем у полі.
Ділю з тобою все життя своє:
І прикрощі, і радощі, і болі.
І де б не був я, у якім краю,
Твоїм повсюди називався
сином.
Схиляю сиву голову свою
Перед тобою в шані, Україно.
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