
Газета виходить із вересня 1934 року. 12 червня 2015 року. №7(2919)

Олю Білостоцьку навко-
лишній світ цікавив із ран-
нього дитинства – вона за-
вжди більше за інших ро-
весників була близько до 
природи. Школяркою  час-
то ходила в походи у Крим-
ські і Карпатські гори. Зда-
валося, дівчина розквітає 
біля віковічних дерев та в 
гірському просторі. 
Але обирати професію Олі 

було складно, бо щиру за-
цікавленість мала майже до 
всіх предметів. Урешті-решт, 
зваживши всі варіанти, ви-
рішила вивчати географію 
на геолого-географічному 
факультеті ДНУ імені Оле-
ся Гончара.  І, як виявилося 
згодом, не помилилася. Із 
перших днів показала себе 
як відповідальна, старанна 
студентка. Усі гарні звички, 
що виховувалися з дитин-

ства, тепер стали рисами ха-
рактеру, що допомагають їй у 
навчанні. А любов до приро-
ди запалала з новою силою, 
бо поїздки на практику по-
новому розкрили навколиш-
ній світ. У першому семестрі 
цього навчального року за 
любов до географічної нау-
ки їй призначили стипендію 
міської ради кращим студен-
там.
Утім, географія – це не 

єдине, чим цікавиться юне 
дарування. Дівчина захоп-
люється музикою, ходить 
на концерти улюблених гур-
тів. Легендарні виконавці 
надихнули навчитися грі на 
гітарі.
Попереду у цієї творчої лю-

дини, напевне, ще багато ці-
лей, які вона натхненно і са-
мовіддано досягне.

В. БОГДАНОВИЧ. 

Ольга БІЛОСТОЦЬКА, 
студентка гр. ГГ-11-1, 

стипендіат міської ради кращим студентам.

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER

Ігор Михайлович  ЛАКЕЙ, 
старший викладач кафедри економічної теорії.

Володимир Олександрович СЕРЕДЮК, 
молодший науковий співробітник хімічного факультету.
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Україна, мила Україна!
Єдина держава, 

працьовитий народ.
Твій великий народ шанує

 і любить Тебе.
Багато нещасть 

спіткало Тебе.
Але все ж таки Ти 

встояла і розквітла,
Наче квітка після зими.
Батьківщино, 

моя ненько рідна.
Поважаю і шаную,
Дякую за все.
Батьківщино, 

моя подруго таємна,
Ти одна така на світі цім.
І немає іншої, 

кращої від тебе. 
М. СОКОЛ, 

студентка гр. СЦ-11-1.   

ТЕЛЕТАЙП
НОВИН

*   *   *
На засіданні Вченої ра-

ди університету прийня-
то Положення про на-
укові школи ДНУ імені 
Олеся Гончара.
У Положенні йдеться 

про організаційні засади 
та завдання, атестацію 
та реєстрацію наукової 
школи, у додатках пе-
редбачені запитання для 
кваліфікаційної карти 
наукової школи та відо-
мостей про її колектив.

*   *   *
Фірма Майкрософорт 

включила Дніпропе -
тровський ліцей інфор-
маційних  технологій 
при  ДНУ  імені  Олеся 
Гончара до свого рейтин-
гу закладів освіти, у яких 
у 2014/2015 навчальному 
році найвищий рівень 
використання в освіт-
ньому процесі сучасних 
інформаційних техноло-
гій. До рейтингу внесено 
150 шкіл із 75 країн світу.

*   *   *
Тему дитинства і ви-

ховання особистості в 
національно-духовних 
координатах запропону-
вали для науково-публі-
цистичного осмислення 
постаті патріарха укра-
їнської культури Олеся 
Гончара на літературних 
читаннях викладачі і 
студенти кафедри укра-
їнської літератури.
Студенти  озвучили  

уривки з роману «Твоя 
зоря» та «Щоденників», 
інтерпретували в танці 
дитячий світ героїв пові-
сті «Бригантина», вико-
нали «Дитячий гімн» з 
репертуару Тіни Кароль, 
переглянули уривок ху-
дожнього фільму «По-
лоса нескошених диких 
трав за повістю «Бриган-
тина».

*   *   *
В університеті розгор-

нуті хмарні розв’язки 
Майкрософорт. Рішен-
ня Офіс 365 функціону-
ють на всіх факультетах. 
У межах цього рішення 
кожен студент і викла-
дач має свою поштову 
скриньку. Це – найкра-
ща можливість для на-
лагодження системи ко-
мунікацій студентів, ви-
кладачів і адміністрації, 
а також для побудови 
електронного докумен-
тообігу.

Т. СОНЯЧНА.

 ВОНИ  ПІШЛИ  ЗАХИЩАТИ  УКРАЇНУ,  НАС  ІЗ  ВАМИ

Учасники антитерористичної операції на Донбасі.

ВІДПОВІДАЛЬНА  Й  СУМЛІННА

ЗАСІДАННЯ  ДЕБАТНОГО  КЛУБУ

ПЕРШІ  —  СТУДЕНТИ-МІЖНАРОДНИКИ
З ініціативи завідувача ка-

федри  міжнародних  в і д -
носин В. С. Сергєєва на фа-
культеті суспільних наук і 
міжнародних відносин від-
булося засідання дебатного 
клубу, присвячене проблемі 
суб’єктності України в сучас-
них міжнародних відноси-
нах.
Участь у заході взяли коман-

ди студентів-міжнародників  і 
студентів-політологів.  Роботу 

команд оцінювало журі, до складу 
якого входили: завідувач ка фед-
ри міжнародних відносин В. С. 
Сергєєв , доцент  цієї  кафедри 
Н. М. Микитчук, завідувач ка-
федри політології О. А. Третяк та 
професор кафедри філософії С. В. 
Шевцов.
Студенти представили свою 

точку зору щодо того, який шлях 
має обрати Україна в сьогодніш-
ній непростій ситуації – залиша-
тися позаблоковою державою чи 

приєднатися до таких впливових 
міжнародних організацій, як ЄС 
та НАТО.
Журі високо оцінило фахову 

підготовку студентів, їх уміння 
аргументовано відстоювати свою 
точку зору, коректно відповідати 
на закиди опонентів. Першість 
здобули студенти-міжнародни-
ки, вони й були нагороджені цін-
ними подарунками.

Т. ГРАЧЕВСЬКА, 
доцент.

6  ЧЕРВНЯ  –  ДЕНЬ 
ЖУРНАЛІСТА

РАЗОМ  ІЗ  
ПОЗАШТАТНИМИ  

АВТОРАМИ
День журналіста – це 

професійне свято пра-
цівників засобів масової 
інформації. Але із цим 
святом ми обов’язково ві-
таємо і наших помічни-
ків – студентів, виклада-
чів, співробітників, які на 
громадських засадах спів-
працюють із газетою. Без 
позаштатної редакції на-
шу газету не уявити. Де-
кан хімічного факультету 
В. Ф. Варгалюк, завідувач 
кафедри двигунобудуван-
ня Ю. О. Мітіков, дирек-
тор наукової бібліотеки 
С. В. Кубишкіна, завіду-
вач  кафедри  соціології 
В. В. Кривошеїн, студент-
ка факультету української 
й іноземної філології та 
мистецтвознавства Інна 
Бантос, начальник служ-
би охорони праці  О. Л. 
Рубцов, декан фізико-тех-
нічного факультету О. М. 
Петренко, ветеран війни 
М. О. Павлюсюк – це най-
активніші помічники га-
зети в цьому навчальному 
році. Велике спасибі вам!

Т. СОБКА, 
редактор газети 

«Дніпропетровський 
університет».

СЬОГОДНІ 
В НОМЕРІ:

l Новини – 1 стор.
l Іменні стипендіати 
нашої alma mater – 1 стор.
l Матеріали до Дня 
науки – 2-3 стор.
l Творчість наших чи-
тачів – 4 стор.
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Таку комбінацію двох перших 
слів я вперше почув років десять-
п'ятнадцять тому на одному з за-
сідань кафедри обчислювальної 
механіки і міцності конструкцій.
Обговорювалися питання, по-

в’язані з набором студентів, від-
відуванням, успішністю, розпо-
ділом випускників і навчального 
навантаження в новому навчаль-
ному році. 
Під час чергової дискусії й пролуна-

ло словосполучення – «комп’ютерна 
механіка». Професор Л. В. Андреєв на-
магався іронізувати:

– Я й не знав, що все своє життя за-
ймався механікою логарифмічної лі-
нійки! Або, точніше, – логарифмічною 
механікою. Адже існує всіма визнаний 
в науці напрям – «обчислювальна ме-
ханіка». Для чого ж мудрувати? Про-
сто смішно!
Дехто з присутніх тоді засміявся. 
До речі, про логарифмічну лінійку. 

Якось був у гостях у заслуженого буді-
вельника України й у його кабінеті по-
бачив на стіні в рамці під склом давню 
логарифмічну лінійку. Хазяїн кабіне-
ту на цій лінійці виконував попередні 
розрахунки всіх своїх проектів.
У шкільному курсі алгебри я вивчав 

логарифмічну лінійку. В університе-
ті при виконанні завдань з обчислю-
вальної практики користувався ариф-
мометром «Фелікс». Дипломну роботу 
виконував із застосуванням ЕОМ дру-

гого покоління, яка займала одну по-
ловину поверху навчального корпусу, а 
друга половина була зайнята системою 
охолодження блоків живлення, обчис-
лювальних модулів і кондиціювання 
повітря. При підготовці кандидат-
ської дисертації використовував ЕОМ 
третього покоління – ЕОМ ЄС-1030. У 
той час уже подекуди з’явилися пер-
ші персональні комп’ютери. Із впро-
вадженням настільних персональних 
комп’ютерів порядок та характер вико-
нання дослідницьких і проектних ро-
біт суттєво змінився.
Як було колись? Основною ударною 

силою конструкторських бюро науко-
во-дослідного інституту, що розробляє 
зразки нової техніки, були, звичайно 
ж, інженери-конструктори. Поруч із 
кульманом провідного конструктора 
– механік із питань міцності (нерід-
ко – два, а то й три). Справа в тому, що 
механіки з питань міцності спеціалі-
зувалися з конкретних напрямів: одні 
виконували розрахунки стрижневих 
конструкцій, інші – виконували роз-
рахунки балкових або тонкостінних 
елементів конструкцій. Кожний не-
стандартний елемент обраховували 
за певною затвердженою методикою. 
Середнього розміру конструкторське 
бюро містило до півсотні кульманів і 
більше сотні співробітників.
За останні тридцять-сорок років 

технологія проектування нової техні-
ки радикально змінилася. Найбільш 
«примхливі» кульмани вже давно в 
металобрухті; замість них на робочо-
му столі – комп’ютер, а на ньому – яр-
лик улюбленого автокара (спеціальної 
програми); нормативні документи на-
дійно зберігаються у файлах жорстко-
го диска.
Зараз ми є свідками стрімкого впро-

вадження комп’ю терних технологій у 
всі галузі діяльності людини: у побут, 
науку, навіть у мистецтво. Це підтвер-
джує прогнози, складені футуролога-
ми сорок-тридцять років тому про те, 
що прийдешнє сторіччя (наше!) буде 
сторіччям інформаційних технологій. 

Цей прогноз здійснюється! Непоміт-
но здійснювався «учора», бурхливо 
здійснюється сьогодні і буде здійсню-
ватися «завтра». Я не перестаю за-
хоплюватися можливостями різних 
«девайсів», що оточують мене. Усі ці 
пристрої приймають, обробляють, пе-
редають або обмінюються інформаці-
єю з іншими «девайсами», викорис-
товуючи комп’ютерні технології. Усі 
вони мають процесор, необхідний об-
сяг пам’яті й функціонують за зада-
ною людиною програмою. Неоціненна 
перевага комп’ютера перед людиною – 
він рідко помиляється й за відповідну 
плату (електроживлення) готовий не-
втомно і з величезною швидкістю ви-
конувати закладені в нього інструкції.
Через використання комп’ ю терних 

технологій у багатьох галузях знань 
виділилися такі наукові напрями: 
комп’ютерна геологія, комп’ютерна 
біологія, комп’ютерна математика, 
комп’ютерна механіка, комп’ ютерна 
лінгвістика й ін. Це не данина моді, а 
визнання того факту, що комп’ютерні 
технології в цих галузях знань є осно-
вним інструментом пізнання природи.
Так що ж являє собою комп’ютерна 

механіка? Аналіз визначень відомих 
наукових напрямів, пов’язаних із ви-
користанням «комп’ютерна», дозволяє 
дати таке визначення. Комп’ютерна 
механіка – це науковий напрям, який 
представляє сукупність теоретичних, 
алгоритмічних, програмних і апарат-

КОМП’ЮТЕРНА  МЕХАНІКА  –  ОДИН  ІЗ  НАУКОВИХ  НАПРЯМІВ  НДЛ  МАТЕМАТИЧНИХ  МЕТОДІВ  МЕХАНІКИ  ДЕФОРМІВНОГО  ТВЕРДОГО  ТІЛА

КОМП’ЮТЕРНА  МЕХАНІКА  –  ЩО  ЦЕ  ТАКЕ?

НА  ЗАСІДАННІ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА 

ПРО  НАУКОВУ  Й  НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ  ДІЯЛЬНІСТЬ  УНІВЕРСИТЕТУ  У  2014 р.
Зі звітом за минулий рік 

виступив проректор з на-
укової роботи В. І. Карп-
люк. Він повідомив, що 
тематичний план держбю-
джетних науково-дослід-
них робіт містив 31 тему: 
23 фундаментальні і 8 при-
кладних. Їх виконували 
499 штатних працівників.
Наукові й науково-педагогічні 

працівники у межах свого робо-
чого часу виконали 89 тем, 73 
з яких пройшли реєстрацію в 
Українському інституті науко-
во-технічної інформації.
Із загальної кількості науко-

во-педагогічних працівників 
(1454) було – 173 доктори і 704 – 
кандидати наук.
За рік науковці ДНУ ім. О. 

Гончара захистили 45 канди-
датських і 14 докторських ди-
сертацій.

У звітному році обсяг фінансу-
вання із загального фонду склав 
9701,9 тис. грн., за господарчи-
ми договорами – 669,1 тис. грн. 
(у 2013 р. – 616,4 тис.).
Проректор сказав, що універ-

ситет продовжує співпрацю з не-
державними науковими устано-
вами, торік вони надали істотну 
підтримку розвитку матеріаль-
ної бази наукових досліджень. 
Так, міжнародний Альянс «Но-
ва енергія України» в межах 
комплексного договору по лінії 
Українського науково-технічно-
го центру профінансував (на су-
му 124 тис. грн.) ремонт та осна-
щення сучасним обладнанням 
науково-дослідні лабораторії 
фізико-технічного факультету. 
Близько 550 тис. грн. у розвиток 
матеріально-технічної бази уні-
верситету внесла американська 
корпорація.

Науково-технічна продукція 
університету – це переважно те-
орії й методи, розроблені в хо-
ді виконання держбюджетних і 
госпдоговірних науково-дослід-
них робіт. Доповідач підкрес-
лив, що всі результати завер-
шених науково-дослідних робіт 
впроваджені в навчальний про-
цес, а 80% пройшли апробацію в 
різних організаціях і установах.
Традиційно високі показники 

виходу монографій, підручни-
ків, навчальних посібників, на-
укових статей. ДНУ імені Олеся 
Гончара зайняв восьме місце се-
ред вищих навчальних закла-
дів України за кількістю публі-
кацій та цитувань у базі даних 
SKOPUS.
На винаходи до Держпатенту 

передано близько 30 заявок.
Про студентів у звіті було ска-

зано, що 24 стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт, 10 – 
переможцями Всеукраїнських 
олімпіад, троє – переможцями 
міжнародних олімпіад; зросла 
кількість публікацій, стипендій 
державного, регіонального та 
інших рівнів.
Інформацію проректора В. І. 

Карплюка Вчена рада взяла до 
відома й доручила йому та де-
канам факультетів розробити 
і здійснити заходи задля зрос-
тання кількості студентів-учас-
ників Всеукраїнських конкурсів 
студентських наукових робіт, 
Всеукраїнських студентських 
олімпіад та проведення Всеу-
країнських і міжнародних сту-
дентських олімпіад на базі ДНУ 
імені Олеся Гончара.
Проректору, начальнику на-

укової частини О. М. Полішку та 
керівникам підрозділів доруче-

но подбати про збільшення кіль-
кості госпдоговорів. Учена рада 
вирішила, що для розвитку бази 
наукових досліджень керівнику 
наукової частини та проректору 
треба сприяти активному залу-
ченню благодійних внесків. За-
плановано укласти Договір про 
співпрацю між ДНУ імені Олеся 
Гончара і друкарнею «Ліра». Ще 
два актуальні пункти рішення 
Вченої ради: один із них – на-
правити необхідні документи 
для включення вісників серії 
«Хімія», «Біологія. Екологія», 
«Біологія. Медицина» до між-
народної наукометричної бази 
SKOPUS; другий – із метою еко-
номії енергії у всіх наукових під-
розділах мінімізувати кількість 
електричного обладнання, упо-
рядкувати графіки проведення 
експериментальних досліджень, 
восени утеплити вікна і т. д.

Т. ТОМІНА. 

ДНУ імені Олеся Гон-
чара другий рік поспіль 
є базовим закладом для 
проведення заключно-
го етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності «Між-
народні відносини». Ме-
та олімпіади – виявити 
рівень знань юнаків і 
дівчат з теоретичних 
основ профільних на-
вчальних дисциплін та 
вміння застосувати їх у 
практичній діяльності, 
пов’язаній із диплома-
тичною роботою, ана-
лізом та прогнозом по-
точних міжнародних 
ситуацій.

Цього разу учасниками 
олімпіади стали 19 сту-
дентів-міжнародників із 
Києва, Ужгорода, Марі-
уполя, Вінниці, Пол-
тави, Дніпропетровська, 
Острога та Миколаєва. 
У трьох турах студенти 
виконали теоретичні і 
практичні завдання з те-
орії міжнародних відно-
син, історії міжнародних 
відносин, дипломатичної 
та консульської служби, 
дипломатичних прото-
колів та етикету сучасних 
міжнародних відносин 
і зовнішньої політики 
України.
Кожен учасник  отри-

мав Диплом і подарунок 
(твори класиків-міжна-
родників). А головними 
героями  стали:  Аліна 
Горбатюк з Національ-
ного університету «Ост-
розька академія» (перше 
місце), Павло Степанець 
з Національного універ-
ситету «Острозька акаде-
мія» та Олександр Глеба 
з Ужгородського націо-
нального університету 
(друге місце) на третьо-
му місці студент Дніпро-
петровського національ-
ного університету імені 
Олеся Гончара Євген Гер-
шов. Почесними грамо-
тами журі нагородило 

студентку Чорноморсько-
го державного універси-
тету Карину Шафранову 
та Марка Омелянюка з 
«Острозької академії» за 
оригінальне виконання 

завдань другого і третьо-
го турів.
Олімпіада  стала  для 

учасників важливим ета-
пом професійного станов-
лення, а нашому навчаль-

ному закладу надала но-
вого імпульсу для розви-
тку студентської науки.

Т. ГРАЧЕВСЬКА, 
доцент кафедри 

міжнародних відносин.

ВСЕУКРАЇНСЬКА  СТУДЕНТСЬКА  ОЛІМПІАДА  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «МІЖНАРОДНІ  ВІДНОСИНИ»
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Переможці олімпіади з членами журі. Перший справа – Євген ГЕРШОВ.
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УЖЕ  КІЛЬКА  РОКІВ  У  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  НАВЧАЮТЬ  МАГІСТРІВ  І  СПЕЦІАЛІСТІВ  ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «КОМП’ЮТЕРНА  МЕХАНІКА»

них засобів, призначених для ефектив-
ного розв’язку всіх видів завдань меха-
ніки з використанням комп’ютерів з 
високим ступенем візуалізації етапів 
обчислень.
У цьому визначенні кожний еле-

мент сукупності являє собою наукові 
напрями в математиці, фізиці (меха-
ніці), обчислювальній математиці й 
навіть матеріалознавстві. Таким чи-
ном, комп’ютерна механіка виникла 
на стику багатьох наукових напря-
мів: не во лодіючи фундаментальними 
знаннями у всіх перерахованих напря-
мах, науковець не зможе професійно 
застосовувати напрацьований світовим 
співтовариством програмний продукт.
До досягнень комп’ютер ної механі-

ки до теперішнього часу можна від-
нести впровадження у практику про-
ектування конструкцій програмний 
пакет КОСМОС , з  використанням 
якого, наприклад, спроектований ві-
домий усьому світові «космічний чов-
ник» – американський багаторазовий 
транспортний космічний корабель. 
Згодом пакет почали використовувати 
й у відкритих проектах – проектуван-
ні авіаційної техніки, в авіабудуван-
ні, машинобудуванні тощо. Згодом на 
ринку з’явилися й інші програмні про-
дукти, що одержали широке поширен-
ня для розрахунків на міцність і опти-
мізацію конструкцій.
Іншим прикладом може служи-

ти програмна система МАРК, орієн-

тована на розв’язок задач, за умовами 
яких конструкції одночасно зазнають 
впливу кінематичних, силових і те-
плових навантажень, мають більші 
переміщення й деформації, неліній-
ні властивості матеріалів або влас-
тивості, що залежать від історії на-
вантаження, включаючи ефективний 
аналіз складної контактної взаємодії 
конструкцій. МАРК використовуєть-
ся у всьому світі в різних галузях про-
мисловості, таких, як: аерокосмічна,  
автомобільна, металургійна, шинна, 
електронна, на підприємствах вій-
ськово-промислового комплексу і т. д.
Для інженерів є дуже зручним набір 

програм АБАКУС, що забезпечує скін-
чено-елементним аналізом автомати-
зовані розробки. Уперше випущений 
у 1978 році, дотепер це програмне се-
редовище щорічно обновляється. Цей 
програмний продукт відрізняється 
високою точністю проведених розра-
хунків.
Ще в радянській науці «Механіка» 

виділилися основні напрями – раціо-
нальна механіка й експерименталь-
на механіка (за класифікацією ле-
нінградської (санкт-петербурзької) 
школи механіків). Такий поділ, оче-
видно, пов'язаний із відмінністю між 
абстрактним і образним мисленням 
людини (наукового співробітника). 
Основним інструментом пізнання до-
слідника в галузі раціональної механі-
ка найбільш широко використовується 

теорія функцій дійсної змінної (розділ 
вищої математики), а в експеримен-
тальній механіці – методи й методики 
експериментальної фізики. Без їхньої 
єдності раціональна механіка існувала 
б (у найкращому разі) як розділ при-
кладної математики, а експеримен-
тальна механіка – як частина експери-
ментальної фізики в розділі «Механі-
ка». Єдність цих двох напрямів у науці, 
їх спільне використання дозволяє 
робити висновок про вірогідність 
отриманих результатів. 
Цінність отриманого результату ви-

значається затребуваністю практики, 
а практична діяльність людини про-
тягом усього цивілізаційного процесу 
завжди ставила нові й більш складні 
завдання. Саме тому наука «Механі-
ка» буде завжди сучасна, затребувана 
й цікава дослідникові.
На сучасному етапі розвитку люд-

ства затребуваними є знання про меха-
нічну поведінку неоднорідних металів 
при впливі на них найрізноманітніших 
факторів. Класична раціональна меха-
ніка не в змозі адекватно відповідати 
на такий виклик сучасності: побудо-
вана на математичному апараті, який 
оперує безперервними функціями, мо-
делюючи безперервне середовище (ма-
тематичну модель матеріалу), та ще з 
безперервними похідними до потріб-
ного порядку. У природі таких матері-
алів просто не існує. Розбудовуючись 
протягом двох сторіч ця галузь знань 

досягає своєї межі. Усі фундаменталь-
ні знання в цій галузі були вивчені, 
втілилися в численні наукові статті, 
монографії. Для того, щоб теоретичні 
прогнози, отримані в рамках класичної 
раціональної механіки, узгоджувалися 
з результатами експериментальної ме-
ханіки, металурги створювали нові тех-
нології виробництва виробів із малоде-
фектних металевих матеріалів з потріб-
ними механічними властивостями.
Виклик для дослідників – радикаль-

но змінити підходи до механіки, які 
дозволять адекватно описувати меха-
нічну поведінку неоднорідних мате-
ріалів. Із виникненням фрактальної 
геометрії – нового розділу в математи-
ці – намітився напрям створення гео-
метричних основ для нових підходів 
до механіки неоднорідних середовищ, 
а поширення законів перкаляції (пе-
ретворення) з рідких на тверді дефор-
мівні тіла може дати фізичну основу 
 механіки.
Вочевидь неможливо навіть уявити, 

що такий обсяг інформації з різних га-
лузей знань, необхідний для прогресу 
сучасної механіки, може бути скон-
центрований у пам’яті однієї людини. 
Тому єдиним способом вирішення цих 
проблем, на наш погляд, може бути 
комп’ютерна механіка як сукупність 
знань, поданих у вигляді інформацій-
них (комп’ютерних) технологій.

В. ФЕДЕНКО, 
старший науковий співробітник.

КОМП’ЮТЕРНА  МЕХАНІКА  –  ЩО  ЦЕ  ТАКЕ?

гунних установок. Брав 
безпосередню участь 
у створенні й експери-
ментальному відпра-
цюванні низки зразків 
ракетної техніки бойо-
вого й космічного при-
значення.
Потім перейшов на 

роботу в сектор проблем 
технічної механіки Дні-
пропетровської філії 
Інституту механіки АН 
УРСР (пізніше ця уста-
нова перейменована на 
Дніпропетровське від-
ділення Інституту ме-
ханіки, а потім – на Ін-
ститут технічної меха-
ніки НАН України й На-
ціонального космічного 
агентства України). За 
більш ніж двадцять ро-
ків керівництва дирек-
тора В. В. Пилипенка 
Інститут став головним 

інститутом із розвитку 
ракетно-космічної га-
лузі країни, яка вивела 
Україну в коло могутніх 
космічних держав світу.
Розробки в галузі ди-

наміки рідинних ракет-
них установок і склад-
них гідромеханічних 
систем на все життя в 
ученого  залишилися 
основними. 
Академік вирішив 

низку проблемних пи-
тань динаміки рідин-
них ракетних устано-
вок, розвинув лінійну 
теорію поздовжньої 
стійкості рідинних ра-
кет-носіїв і створив для 
них теорію поздовжніх 
коливань. Учений за-
пропонував теоретич-
ні методики  аналізу 
динамічної суміснос-
ті рідинних ракетних 

двигунних установок із 
конструкцією ракети-
носія, ефективні демп-
фуючі пристрої нового 
класу для забезпечення 
поздовжньої стійкості 
рідинних ракет-носіїв 
і пневматичні системи 
віброзахисту космічних 
апаратів. Запропонував 
нові методи розрахун-
ку теплових режимів 
в елементах конструк-
цій літальних апаратів, 
розробив методологію 
теоретичного аналізу 
аварійних ситуацій рі-
динних ракетних уста-
новок. 
Професор В. В. Пили-

пенко – визнаний ав-
торитетний учений у 
питаннях, пов’язаних 
із динамікою кавітацій-
них явищ, автор понад 
560 наукових праць, 

зокрема трьох моно-
графій і 90 винаходів. 
Він виконав теоретич-
ні й експериментальні 
дослідження динамі-
ки кавітаційних явищ 
(утворення всередині 
рідини  кавітаційних 
бульбашок – порож-
нин, заповнених газом, 
парою або їх сумішшю) 
у шнековідцентрових 
насосах, що дало змогу 
сформувати нове бачен-
ня динамічних процесів 
у двигунних установках. 
Науковець створив те-
орію низькочастотних 
кавітаційних автоколи-
вань у насосних систе-
мах живлення ракетних 
установок й розробив 
ефективні способи усу-
нення таких автоколи-
вань, упровадив нові 
перспективні кавітацій-
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ПИЛИПЕНКО Віктор Васильович, 

д. т. н., професор, академік 
НАН України, директор 

Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України й Національного 
космічного агентства України 
(1980-2003 р. р.), заслужений 
діяч науки і техніки України, 
головний редактор журналу 

«Техническая механика», 
почесний доктор ДНУ

 імені Олеся Гончара, лауреат 
Державних премій СРСР та 

України в галузі науки і техніки, 
премії імені М. К. Янгеля.

(1935-2015 р. р.).

Є такий дивовижний 
тип людей, яким дано 
поєднати у своїй діяль-
ності різні науки, по-
гляди, навіть людські 
характери. До них на-
лежить володар енци-
клопедичних знань, ві-
домий учений-механік, 
академік НАН України 
Віктор Васильович Пи-
липенко.
Він закінчив фізико-

технічний факультет 
нашого університету і в 
1959-1966 роках працю-
вав у конструкторсько-
му бюро «Південне», де 
пройшов шлях від ін-
женера до начальника 
сектора динаміки рі-
динних ракетних дви-

ні імпульсні установки 
для обробки поверхонь 
металевих виробів для 
інтенсифікації техноло-
гічних процесів. 
Результати фундамен-

тальних та приклад-
них досліджень учено-
го збагатили теорію не-
стійких режимів роботи 
турбомашин, дали змо-
гу створити найдоско-
наліші методики ана-
лізу рідинних ракетних 
двигунів і повздовжньої 
стійкості потужних ра-
кет-носіїв, розробити 
та впровадити у прак-
тику ракетобудування 
високоефективні засоби 
стабілізації відносно ка-
вітаційних та повздов-
жніх коливань системи 
«ракетні рідинні дви-
гунні установки – кор-
пус ракети».
Друге  покликання 

В. В. Пилипенка – ви-
кладацька діяльність на 
кафедрі двигунобуду-
вання нашого універси-
тету: фахівець із енци-
клопедичними знання-
ми викладав курс лекцій 
з динаміки рідинних 
ракетних двигунних 
установок і повздовж-
ньої стійкості рідинних 
ракет-носіїв, підготував 
авторський варіант цьо-
го спеціального курсу.
Про  організаційну 

роботу академіка. Він 
– член Президії НАН 
України, голова При-
дніпровського науково-
го центру НАН України, 
президент Українського 

товариства інженерів-
механіків, головний ре-
дактор журналу «Тех-
ническая механіка».
В. В. Пилипенко – за-

служений діяч науки і 
техніки України, член 
Європейської  акаде-
мії наук, Міжнародної 
академії астронавтики, 
Російської академії кос-
монавтики ім. К. Е. Ці-
олковського, почесний 
член Міжнародної ака-
демії авторів відкриттів 
та винаходів, член Аме-
риканського товариства 
інженерів-механіків.
Віктор Васильович 

– лауреат премії імені 
М. К. Янгеля за цикл 
робіт із динаміки, стій-
кості та міцності дви-
гунних установок, лау-
реат Державної премії 
СРСР за роботи зі ство-
рення ракети-носія «Зе-
ніт», лауреат Державної 
премії України в галу-
зі  науки і техніки за 
комплекс досліджень 
із гідрогазоплазмоди-
наміки для забезпечен-
ня розробки та експлу-
атації об’єктів ракетно-
космічної техніки.
Плідна праця акаде-

міка відзначена ордена-
ми й медалями.

Я. СТЕПОВА.
(За статтями про академіка 

В. В. Пилипенка у кн. 
«Славетне сузір’я окрилених 

університетом (нариси)» – 
Д.,: Вид-во ДНУ, 2008 та у кн. 

«Професори Дніпропетровського 
національного університету 

імені Олеся Гончара. 1918-2008». 
– Д.,: Вид-во ДНУ, 2009).
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ЦЕ  ТРЕБА  ЗНАТИ  КОЖНОМУ!

ПРАВИЛА  ЗАПОБІГАННЯ  ОТРУЄННЯМ  ЧАДНИМ  ГАЗОМ
За  інформацією 

Дніпропетровського 
міського управління 
Головного управлін-
ня Державної служби 
України з надзвичай-
них ситуацій, у Дні-
пропетровській об-
ласті під час викорис-
тання газу в побуті з 
початку лютого 2015 
року в місті вже ста-
лося десять випадків 
отруєння людей чад-
ним газом; постраж-
дало 26 осіб, із них 11 
дітей; на щастя, ніхто 
не загинув.
У побуті чадний газ є 

продуктом неповного зго-
ряння палива – вугілля, 
газу, бензину. Оскільки 

він не має ні смаку, ні за-
паху, ні кольору, не є по-
дразнюючим та  легко 
змішується з повітрям, а 
також без перешкод роз-
повсюджується, він отри-
мав назву «мовчазний 
убивця».
Чого не можна робити 

у повсякденному житті, 
щоб уникнути отруєння 
чадним газом?

1. Тривалий час пере-
бувати у приміщенні, де 
працює газова колонка 
або котел.

2. Опалювати кварти-
ру за допомогою газової 
плити або духовки.

3. Готувати їжу при 
одночасній роботі всіх 
чотирьох-п ’яти  кон-

форок  газової  плити .
4. Обігрівати примі-

щення за допомогою пе-
чі, у якій є щілини.

5. Закривати заслінку 
печі поки триває процес 
горіння.

6. Залишати розто-
плену піч без контролю 
(на ніч).

7. Тривалий час пе-
ребувати в гаражі, якщо 
включено двигун авто-
мобіля та зачинено всі 
вікна і двері.

8.  Курити  в  ліжку 
(можна заснути, не пога-
сивши сигарету, що ста-
не причиною пожежі та 
отруєння чадним газом).

9. Відволікатися  на 
і нш і  с п ра ви  п і д  час 

приготування їжі.
10. Виконувати само-

стійно будь-які роботи з 
газовими та вентиляцій-
ними системами і при-
строями.
Натомість необхідно:
1. Не рідше одного разу 

на три місяці перевіряти 
справність вентиляції в 
кухні та ванній кімнаті 
(наприклад, за допомо-
гою папірця або полум’я 
свічки).

2. Не рідше одного ра-
зу на рік запрошувати 
представника ПАТ «Дні-
прогаз» для контролю 
стану газової колонки та 
плити.

3. Вимагати від кому-
нальних служб проводи-

ти профілактичні огля-
ди димоходів не рідше 
двох разів на рік.

4. Регулярно провітрю-
вати квартиру.
При отруєнні чад-

ним газом необхідно:
1. Вивести (винести) 

отруєну людину з примі-
щення, насиченого чад-
ним газом.

2. Перевірити у непри-
томної людини прохід-
ність дихальних шляхів 
(очистити ротову порож-
нину від виділень, мо-
кроти, блювотних мас).

3. Непритомну людину 
покласти на бік у безпеч-
ній позі, слідкувати, щоб 
голова не була закинута.

4. Дати постраждало-
му кисень (забезпечити 
доступ свіжого повітря, 
відкрити вікно).

5. При відсутності ди-
хання провести штучне 
дихання.

6. При відсутності рит-
мічної серцевої діяль-
ності зробити непрямий 
масаж серця.

7. Викликати швидку 
допомогу.

М. АРЕП’ЄВА,
завідувач сектора підготовки керівного складу 
та оповіщення населення управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Департаменту взаємодії з правоохоронними 
органами мобілізаційної та оборонної роботи і з питань 
надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради. 

Ïîáà÷èòè  ñâ³òëî  êð³çü  ñòåë³  òà  ñò³íè
Побачити світло крізь стелі та стіни
Можливість не кожному в світі дана,
Щоб знайти у темряві та павутинні
Позолоту світанку та велич майна.
Щоб розгледіти серед бруду шедеври
Та зуміти очиститись від брехні,

Виринаючи із просвітів у маневри,
Позначаючись символом на стегні,
Чи синець, чи пляма, чи посмішка долі,
Коли, очі відкривши, все бачиш, як є,
Коли чуєш розбірливо шепіт волі,
Тоді і спокій в душі настає…

Îäà  ñåãîäíÿøíåìó  äîæäþ
Так зябко! Так сыро! И все же прекрасно!
Питает надеждой и каплей дождя
Вселенское небо планету Земля,
И в мыслях становится светло и ясно.
Подумайте только, сколько усилий
Нужно Владыке, чтобы омыть,
Тайну дождя всему миру открыть,
Посредством взращения розы и лилий.
От мыслей грязных избавить умы,
И сердце согреть в присутствии влаги,

Добавить инъекцию гордой отваги,
И лица народные тоже умыть.
Когда же свершен обряд очищенья,
Спрятать в комнаты, под зонты
Людей, лишенных и капли сомненья,
Людей, идущих по следу мечты.
И чашку чая вручив в одночасье,
Укутав скитальцев озябших в плед. 
В теперешней новой своей ипостаси
Они встретят грядущий Солнца рассвет.

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

професора кафедри еко-
номіки та управління націо-
нальним господарством – 1 
штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність наукового ступе-
ня доктора економічних наук, 
вчене звання, наукові публі-
кації за профілем кафедри, 
досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 5 років, 
вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри обчислю-

вальної математики та ма-
тематичної кібернетики – 1 
штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата фізико-матема-
тичних наук, мають наукові 
фахові публікації, досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
не менше 3 років, вільне воло-

діння державною мовою Укра-
їни),
доцента кафедри механо-

троніки – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата технічних наук, 
наявність наукових фахових 
публікацій, досвід науково-
педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації не мен-
ше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри експери-

ментальної фізики та фізики 
металів – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата наук, фахівець 
з електроніки та біофізики, 
стаж науково-педагогічної ро-
боти у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації не менше 3 років, віль-
не володіння державною мо-
вою України),

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

(наявність наукового ступе-
ня за спеціальністю 08.00.02 
– світове господарство і між-
народні економічні  відно-
сини, вчене звання доцента 
або професора, стаж науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 5 років, володіння ан-
глійською мовою, вільне во-
лодіння державною мовою 
України), 
завідувача кафедри дифе-

ренціальних рівнянь – 1 штат-
на одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня доктора фізико-математич-
них наук, вчене звання профе-
сора, стаж науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації не менше 10 років, 

вільне володіння державною 
мовою України),
завідувача кафедри аналі-

тичної хімії – 1 штатна одини-
ця (повна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня доктора хімічних наук, пу-
блікації за напрямом науко-
вої діяльності кафедри, стаж 
науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції не менше 10 років, вільне 
володіння державною мовою 
України), 
молодшого наукового спів-

робітника НДЛ біомоніто-
рингу НДІ біології (д/б теми 
1-290-15) – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(вища освіта, закінчена аспі-
рантура, досвід роботи за фа-
хом не менше 3 років, вільне 
володіння державною мовою 
України)
(документи на конкурс при-

ймаються протягом 1 тиж-
ня від дня опублікування ого-
лошення в засобах масової ін-
формації).
На конкурс приймаються 

документи: заява, особовий 
листок з обліку кадрів, фото 
3х4, автобіографія, копія до-
кументів про вищу освіту (з 
пред’явленням оригіналу до-
кумента), копія диплома кан-
дидата (доктора) наук, якщо 
є вимогою (з пред’явленням 
оригіналу документа), копія 
аттестата старшого наукового 
співробітника, доцента (про-
фесора), якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу до-
кумента), список наукових 
робіт та винаходів (завірених 
за останнім місцем роботи).   
Наша адреса: 49010, м. Дні-
пропетровськ, пр. Гагаріна, 
72, навч. корпус №1, кімн. 217, 
тел.: (056) 374-98-27.

ТВОРЧІСТЬ  НАШИХ  ЧИТАЧІВ 

Х. МЕДІНА, 
випускниця факультету міжнародної економіки.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ: 
загублений студентський квиток  

НР №09735752, виданий Дніпропе-
тровським національним універси-
тетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Василенко Анастасії Дмитрівни;

загублений студентський квиток 
НР №09286231, виданий Дніпро-
петровським національним універ-
ситетом імені Олеся Гончара на ім’я 
Кучеренко Анастасії Дмитрівни.

Літо.

http://www.dnu.dp.ua

