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УКРАЇНА
МОЄЇ МРІЇ

ВОНИ ПІШЛИ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ, НАС ІЗ ВАМИ

ТЕЛЕТАЙП
НОВИН
* * *

Яка в майбутнім

ДНУ імені Олеся Гончара та Сілезький університет у м. Катовіце підписали Угоду про співробітництво.
Наш у ніверситет вже
більше десяти років тісно
співпрацює з польськими вищими навчальними
закладами. Сьогодні діє
одинадцять договорів, зокрема, з Університетом
імені Марії Кюрі-Склодовської, Лодзьким техніч ним у ніверситетом,
В ар ш а в с ь к и м у н і в е р ситетом, Вроц лавським
у ніверситетом, Універ ситетом м. Лодзь, Вищою
школою економіки та інновації й ін.

* * *
На базі Інформаційного центру Європейського союзу, що діє при ДНУ
імені Олеся Гончара, відбувся регіональний півфіна л Вс еу кр аї нськог о
молодіжного чемпіонату
з брейн-ринг у «Вивчай
Європу – змінюй Украї н у ». З м а г а л и с я ш і с т ь
команд студентів і школярів із чотирьох областей
України. Пер емож ців і
учасників нагородив голова представництва ЄС
в Україні Ян Томбінський.
Він відповів на численні запитання учасників і
гостей заходу щодо перспектив навчання українських студентів у ЄС.

* * *
У нашому університеті
працював ІІІ Міжнародний форум студентів, аспірантів та молодих учених. Організатори форуму, крім ДНУ імені О. Гончара, – Придніпровський
н а у к о в и й це н т р Н А Н
України і МОН України,
Євразійський національний у ні вер си те т імен і
Л. М. Гумільова, Міжнародна корпорація «Ноосфера венчурс США», Промислова організація «Альянс
«Нова енергія України».

* * *
Студенти факультет у
психології відвідали дитя чий бу динок «Барвінок» у м. Дніпропетровську. На кошти, виручені
на благодійному ярмарку, студенти купили альб оми д ля ма люв анн я ,
олівці, кольорову крейду,
м’ячі тощо і все це подарували хлопчикам і дівчаткам. Діти були раді
подарункам і влаштували
для волонтерів імпровізований концерт: читали вірші, співали пісні-забавки, демонстрували танцювальні постановки.
Т. ТОМІНА.
(За інформацією на сайті ДНУ
ім. О. Гончара).

Сергій ЛУЦЬКИЙ,
випускник факультету української
й іноземної філології та мистецтвознавства.

Євген НАЗАРЕНКО,
випускник факультету української
й іноземної філології та мистецтвознавства.

Учасники антитерористичної операції на Донбасі.

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER
* * *

* * *

Академічну стипендію Президента України у другому семестрі ц. н.
р. одержують Владислав Попов (гр.
КТ-14м-1), Христина Калініна (гр.
ХФ-14м-1), Олександр Козиненко
(гр. ММ-14м-1) та Василина Іванишин (гр. БЕ-11-1).

Академічну стипендію імені М. С.
Грушевського у другому семестрі
ц. н. р. отримує Микола Буланий
(гр. ІІ-12-1).

* * *
А кадемічну стипендію Кабінет у М ініст рів України обдар ова-

Вікторія Дмитренко на перший погляд – студентка, як і всі на факультеті психології. Але
коли познайомишся з нею ближче, обов’язково
захоплюєшся цією дівчиною, тому що в ній органічно поєднані ділові й гарні особисті якості.
Однокурсникам подобається, що Вікторія енергійна,
порядна й чуйна, а викладачі відзначають у Віки хист
до навчання, наполегливість та організованість. Вікторія ж каже, що завдяки підтримці, яку відчуває від
студентської спільноти, у ній прокидається невичерпне джерело енергії, що дозволяє поєднувати навчання,
обов’язки старости академічної групи, активну участь
у житті університету, волонтерську діяльність у Центрі
допомоги переселенцям «Допомога Дніпра». Знаходить також час, щоб багато читати і слухати музику.
Бути організованою і сумлінною дівчину навчали
вдома і у школі, а ще – у Дніпропетровському педагогічному коледжі ДНУ імені Олеся Гончара, який вона
закінчила з відзнакою. Якісно новий етап у житті працелюбної дівчини розпочався в університеті, куди її зарахували відразу після коледжу.
За успіхи в навчанні та участь у громадському житті Вікторія Дмитренко нагороджена почесним знаком
«Відмінник ДНУ ім. О. Гончара». Їй призначили стипендію Вченої ради, а потім – обласну іменну стипендію.

Я. АМІНЄВА.

ним студентам із числа інвалідів у
ц. н. р. одержує Вікторія Падалко
(гр. УТ-11-1).

* * *
А к а де м іч н у с т и п е н д і ю і ме н і
В. М. Чорновола у другому семестрі
ц. н. р. отримує Ангеліна Ткалик
(гр. ЗЖ-11-2).

Україна?
Народ один, земля єдина,
І мова наша теж єдина:
Державна, мила, молода.
І влада наша чесна буде,
Міліція – на захист люду,
А ви, державні діячі,
трудіться, як женці!
В Верховній Раді,
як на полі,
Збирайте урожай
законів, права людини
бережіть!
А вчителі і лікарі
будуть усміхнені завжди,
І нас знайомитимуть
радо
Із Піфагором і Кюрі.
Студенти й учні
наших шкіл
Отримають знання
стежки,
Стипендії і нагороди
За успіхи у навчанні.
Ще гірники – Боги землі,
Землиці чорної царі,
Зарплату матимуть,
як всі,
Будуть знаходити
скарби.
А бабусі та дідусі,
Не дивлячись на ті
реформи,
На стаж і на нові закони,
В достатку житимуть
завжди.
Отож, життя на Україні
буде оновленим,
щасливим!
Пишатимуться нею всі:
І дітлахи, і їх батьки.
Європа буде заздрить
нам,
І Люксембург,
і Амстердам,
Що нації нема на світі
з наймилозвучнішим
ім’ям:
Ми – українці.
Щирі люди. Ми – сила.
Ми – титан!
В. СЕРДЮК,
студентка факультету
систем та засобів масової
комунікації.

СЬОГОДНІ
В НОМЕРІ:

Вікторія ДМИТРЕНКО,
студентка гр. ДС-11-1, іменний стипендіат.

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТАМИ, ЯКІ НАБЛИЖАЮТЬСЯ:

l Телетайп новин –
1 стор.
l На Всеукраїнському
конкурсі для студентів
напряму підготовки «Телекомунікації» – 2 стор.
l Як Кароліна Гаян стала володаркою
Гран-прі – 3 стор.
l Про танцювальну
династію в університеті
– 4 стор.

ІЗ ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!
З ДНЕМ МОЛОДІ!

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.
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ДНУ ім. О. ГОНЧАРА НА ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»:

К АПІТАН І ЙОГО КОМАНДА

Напружений діалог: шановна Конкурсна комісія – капітан
команди ДНУ імені Олеся Гончара Павло ГОРБОНОС.

На тлі регулярної, дещо рутинної
«класичної» навча льної роботи
студента (лекції, практичні, лабораторні заняття, семінари, звіти
тощо), що лише час від часу «оживляєт ься» ку рсовою роботою чи
проектом, національні творчі конкурси є неординарними подіями.
С Т УДЕ Н Т И ч е тв ер т ог о к у р с у напряму підготовки «Телекомунікації»
переж или так у щас лив у неординар ну подію – ІХ Всеукраїнський конкурс
«Професіонали майбутнього». Фаховий
конку рс започаткований знаним мобільним оператором – компанією «МТС
Україна» і тепер проводиться в рамках
національної Програми підтримки обдарованої студентської молоді у сфері
телекомунікацій. Ця Програма передбачає проведення авторитетною комісією (Міністерства освіти і науки України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України,
вищих навчальних закладів, компанії «МТС Україна» та інших компанійучасниць телекомунікаційного ринку)
об’єктивної експертизи заявлених інноваційних рішень і оцінювання відібраних на конкурсі інноваційних проектів
для визначення перспективи їх утілення. «МТС Україна» виплачує студентампереможцям першого етапу конкурсу
стипендію, а команді-переможниці –
грант на подальше навчання. Найздібніших учасників конкурсу «МТС Україна» відбирає для працевлаштування у
свою компанію.
Цього разу команди розробляли інноваційні проекти за темою «Впровадження технолог ії IP-over-DW DM на

опорній транспортній мережі IP/MPLS».
Для нефахівців пояснимо, що мова йде
про технічні вирішення, спрямовані на
підвищення економічної ефективності мережі оператора, зниження енергоспоживання, капітальних та експлуатаційних витрат, спрощення архітектури
мережі.
Аби читач уявив масштабність цієї
проблематики, наведемо деякі факти.
Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює
98% території України. Мережа містить
близько двох тисяч мережевих елементів, розташованих по всій Україні. Протяжність МТС-мережі – близько 28 тисяч кілометрів. Компанія обслуговує
23,1 мільйона абонентів. Українці все
частіше використовують свої електронні пристрої для мобільного Інтернету, месенджерів, читання новин. Зараз
кількість новітніх (інтелектуалізованих) телефонів у мережі «МТС Україна»
становить близько семи мільйонів, а загальна кількість смартфонів перевищила 5,6 мільйона. Таким чином, рівень
проникнення «розумних» телефонів у
мережі оператора склав майже 24%, що
спонукає його до динамічного запровадження 3G-технології (технології європейського рівня). Лише в першому кварталі поточного року компанія інвестувала у 3G-технології близько 3,4 мільярда
гривень.
РОЗКАЖУ, як ми готувалися до конкурсу. Серед студентів групи КТ-11-1
(єдиної, що відповідає умовам конкурсу) провели в олімпіадному форматі
перший (відбірковий) етап конкурсу, за
підсумками якого визначили п’ятеро
переможців – Павло Горбонос, Кири-

Після вдалої доповіді команда ДНУ імені Олеся Гончара. (Зліва направо) –
Кирило КОЦУР, Тетяна НОСЕНКО, Павло ГОРБОНОС (капітан команди), доцент В. П.
БОНДАРЕНКО (науковий керівник команди), Артем СОСЮРА, Віталій ХІМЧИК.

ло Коцур, Тетяна Носенко, Артем Сосюра, Віталій Хімчик. Вони й створили
команду ДНУ імені Олеся Гончара для
участі в конкурсному етапі. Справжнім
капітаном став беззаперечний лідер
команди – Павло Горбонос – неодноразовий переможець Всеу країнських
конкурсів студентських наукових робіт,
учасник наукових конференцій, автор
наукових публікацій, переможець конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ
імені О. Гончара», іменний стипендіат.
Саме Павлові належить провідна ідея
конкурсного проекту команди нашого
університету «Розробка програмового засобу автоматизованого віддаленого налаштування маршрутизаторів
Rconger» (йдеться про істотне покращення якості зв’язку). Саме капітан як
відповідальний виконавець цього науково-дослідного пошуку був рушійною
си лою й орг а н ізатор ом р о б о ти св оє ї
команди.
Три місяці команда систематично, напружено працювала з першоджерелами
– загалом опрацьовано близько 15 тисяч сторінок (!) технічної документації
на маршру тизатори. Відбулися гарячі
творчі дискусії, не завжди були успішні
пошуки технічних і програмованих вирішень.
Та ось уже – програма є! Вона працює.
А ле ж попереду ще копіткий процес
розроблення цілого пакету унормованої
програмової та експлуатаційної документації на винайдений програмовий
засіб – це теж нелегка праця. Нарешті
все зроблено, написано і своєчасно подано звіти замовнику про науково-дослідну роботу.

НА ЗАСІДАННІ РЕКТОРАТУ

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
Го л о в а п р о ф к о м у
О. Л. Тупиця надав членам ректорату інформацію про діяльність
профспілкового комітету щодо підтримки
соц іа льно- економічних і трудових прав
ч лен ів п ро фсп і лк и
протягом останнього
року.
Особливу увагу у висвітленні цього питання
він звернув на роботу комісії соціального страхування. Комісія створена
на паритетних засадах у
рівній кількості представників від адміністрації та
профспілкового комітету.
Оброблено 943 лікарняні
листи, прийнято рішення
про виділення 512 путівок
у санаторії та санаторійпрофілакторій.
Минулого року на базі
відпочинку «Надія» (м.
Приморськ) оздоровились
150 осіб. На здешевлення

путівок із профспілкового
бюджету виділено близько 155000 гривень.
Усього минулого року
сп івробітникам у ніверситету видано 48 путівок
на суму 315945 гривень.
О. Л. Тупиця підкреслив,
що потреби працівників
у путівках профком намагається забезпечити повністю.
Влітку в дитячих оздоровчих таборах відпочили 37 дітей наших співробітників. В основному
діти відпочивали в таборі
«Лісова казка» Дніпропетровського обласного комітету працівників освіти
і науки.
Профком активно підтримує різноманітні заходи на базі Палацу культури студентів та на факультетах і в підрозділах:
ф ес т ив а л і й конк у р си
«Студентська весна», «Вагант», «Театральна сесія»,

«Дзвени, бандуро», тематичні вечори, День студентів та ін. Для цього торік було витрачено майже
120000 гривень.
Традиційно за звітний
період профком надав матеріальної допомоги співробітникам і студентам на
суму 169000 гривень.
Доп ові д ач р озпов і в
також, що п р о фсп і лка
у нів ерс ите т у здійсню є
контроль за додержанням
законодавства про працю
й охорону праці, за роботою торгово-промислового підприємства (ціноутворення, правила торгівлі, санітарні та гігієнічні
норми), за дотриманням
правил техніки безпеки,
за виконанням Комплексних заходів, затверджених у Колективному договорі між адміністрацією
і трудовим колективом
ДНУ імені Олеся Гончара.
Окрім тісної співпраці

зі студентською радою,
профком організовує таку
ж співпрацю зі студентськими радами гуртожитків. Постійно проводять із
ними зустрічі, на яких обговорюються проблеми,
що порушують студенти:
умови проживання в гуртожитках, організація дозвілля тощо. У межах своїх можливостей профком
намагається вирішувати
проблемні питання, а в
разі необхідності звертається до адміністрації університету.
Одним із основних завдань на 2015 рік голова
профкому бачить в укладанні нового Колективного договору між адмін іс т р ац ією і т ру до ви м
колек тив ом ві дповідно
до нового Закону України
«Про вищу освіту». Зробити це планується у вересні-жовтні.
Я. СТЕПОВА.

25 ТРАВНЯ 2015 РОКУ. 9 .00. Київ.
Конференційна зала бізнес-центру «Інком» – урочисте відкриття фіналу Всеукраїнського конкурсу «Професіонали
майбу тнього-2015». Яскраві промови
представників організаторів конкурсу.
Жеребкування щодо порядку виступів
вищих навчальних закладів-у часників фіналу. Нам випав №3, що нелегко з огляду на рішучий ранковий нас трій ша новної Конк у рсної ком ісії. І
ось він – «момент істини» для нашої
команди, який тривав цілих 25 хвилин,
– блискуча доповідь капітана коман ди
Па в ла Гор б онос а , йог о вп р а вні ві дпов і д і на ск ла д ні, в е л ьм и с пецифічні фахові запитання таких обізнаних
членів Конку рсної комісії. А як підсу мок – гідна перемога у професійно
змістовній індивід уа льній номінації
«За цікаву ідею і переконливість демонстрації». Тепер п’ятеро наших студентів
три місяці отримуватимуть стипендію
«МТС України».
Підсумки конкурсу підбив заступник
голови Конкурсної комісії, директор департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, І. І.
Хохотва. Іван Іванович підкреслив, що
у нас є багато не тільки розумної, а ще й
амбітної молоді, яка готова розвивати і
створювати нові телекомунікаційні сервіси, послуги, що забезпечують динамічний розвиток інформатизації нашої
держави.
В. БОНДАРЕНКО,
доцент, науковий керівник командиучасниці ІХ Всеукраїнського конкурсу
для студентів напряму підготовки
«Телекомунікації».

«ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ
ÂÅÑÍÀ-2015»
У НОВОМУ ФОРМАТІ
«Студентська весна-2015» стала наймасштабнішим святом за всю його історію. Вона відбулася у новому форматі: на центральній алеї
парку імені Тараса Шевченка, біля Палацу студентів.
Усім, у тому числі і перехожим, було надано можливість переглянути студентське кіно про події в
у нів ерс ите т і; п ри дбат и
унікальні речі, зроблені
майс тр ами ДН У; подивитися виставку студентських кар тин; зустрітися з найпопулярнішими
викладачами і отримати
від них відповіді на свої
хвилюючі запитання; потанцювати, поспівати; відвідати «Студентську кухню», фото-зону, «Арттерапію», «Дитячий майданчик». А 4-годинний концерт під відкритим небом
влаштували наші молоді
таланти: учасники фести-

валів «Міс та Містер університет у», вока льного
конкурсу, Кубка ректора,
Днів факультетів, народного студентського театру
танцю «La vie», народної
студії с у часног о вокалу
«Мрія», зразковог о театру танцю «Світанок», ансамблю скрипалів «Оваці я», народної циркової
студії «Веселка», народного ансамблю танцю «Веселка», оркестру «Реприза», студентського театру
«Відлуння» (факультету
у країнської й іноземної
філології та мистецтвознавства).
Т. СОНЯЧНА.
(За інформацією на сайті
ДНУ ім. О. Гончара).

19 червня 2015 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3 стор.

ЗА ТРИСТОРОННЬОЮ МІЖНАРОДНОЮ УГОДОЮ

ДНУ ім. О. ГОНЧАРА, НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНИ ТА ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА, СПОРУД
І ТЕХНОЛОГІЙ БОЛГАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
Нау ковий нап рям «Наноматеріа ли
та нанотехнології» у ДНУ імені Олеся
Гончара відносно новий. За п’ятнадцять
років ми уклали два підручники з грифом Міністерства освіти і науки України
«Авіаційно-космічні матеріали і технології» й «Наноматеріали та нанотехнології», три навчальні посібники (автори
– викладачі кафедри технології виробництва нашого університету та Національної металургійної академії України,
співробітники АТ «Мотор Січ»), видали
чимало статей, доповідей на Міжнародних конференціях.
Про нас дізналися співробітники Інституту матеріалознавства, споруд і технологій «Академія Балевскі» Болгарської академії наук і звернулися із проханням провести для них консультації з
проблем модифікування (зміни структури) алюмінієвих сплавів нанокомпозиціями. Після спілкування на семінарах
виникла ідея співпрацювати разом за
договором.
Тристоронній договір діяв із квітня
2012 до кінця 2014 року. Від ДНУ імені

Олеся Гончара його виконавцями були:
професор Н. Є. Калініна (науковий керівник), аспіранти З. В. Віліщук, А. Є.
Юхименко, О. А. Кавац, магістри М. Грекова та Д. Павлов.
Що ми за цей час зробили? Обмінялися науково-технічною інформацією в
галузі новітніх наноматеріалів та технологій; у режимі реального часу провели
дискусії щодо технології одержання наноматеріалів на основі тугоплавких матеріа лів і сполу к розміром 10 -9 метра
способами введення наночасток у сплави на основі заліза, алюмінію та нікелю.
Щоб визначити, як впливають нанокомпозиції на технологічні, механічні
та службові властивості виробів, провели дослідження структури алюмінієвих,
залізних і нікелевих сплавів на макро-,
мікро- та нанорівнях; на обладнанні Національної металургійної академії та нашого університету дослідили плавлення
різних сплавів як у чистому вигляді, так
і з доданими наночастками. Отримані
зразки матеріалів дослідили різними
методами. Металографічний та рент-

ЯК ТРЕНУВАТИ МОЗОК
ДЕВ’ЯТЬ КУМЕДНИХ ВПРАВ
Багато хто знає, що гнучкість і гостроту розуму можна
тренувати, змінюючи звичний спосіб життя. Наприклад,
піти додому іншим шляхом або чистити зуби, чергуючи
праву і ліву руки. Подібні несподівані, але ефективні рішення пропонує Дороті Бранд у своїй книзі «Проснись і
живи».
Автор вправ пропонує залишити звичні умови навколишнього середовища і тренувати
мозок, змусивши його адаптуватися в нових ситуа ціях. Для

цього Дороті рекомендує дев’ять
незвичайних способів.
1. У своєму звичному ото ченні проведіть одну г одину мовчки. Можна відповіда-

геноструктурний аналіз нанопорошків
та отриманих композицій проводили в
Болгарському академічному інституті;
тонку структуру та мікрорентгеноспектральний аналіз сплавів – на кафедрі
ливарного виробництва Національної
металургійної академії України, там же
здійснили й мікрорентгеноспектральний аналіз сплавів; термічний аналіз та
механічні випробування провели на базі
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
У результаті таких всебічних досліджень одержано нові наукові дані щодо
нових типів структур наноматеріалів,
пі двищення технолог ічних, механічних та експлуатаційних властивостей
чавуну для виливниць, шарів, які мелють гірські породи, алюмінієвих сплавів для корпусів турбонасосних агрегатів, жароміцних нікелевих сплавів для
лопаток газових турбін авіаційних двигунів. Про це ми, виконавці тристоронньої угоди, повідомили на міжнародних
конференціях із новітніх матеріалів у
Варні і Софії, на наукових конгресах

ти тільки на прямі запитання.
Не коментуйте, не робіть зау ва жень. Ва ж лив о у н икн ути враження, що ви ображені
чимось чи чимось засмучені.
2. На півгодини в день занурюйтесь в думки про один предмет, не відволікаючись. Можна
розпочати «медитацію» з п’яти
хвилин.
3. П’ятнадцять хвилин у день
спілкуйтеся, не вживаючи слів
«я», «мені», «моє».
4 . На пор озі п ри міщенн я,
яке заповнене людьми, трішки
зу пиніться і оцініть поду мки

двигунобудівників у м. Рибач’є (Крим),
на конференції «Передові технології –
на благо людства» (ДКБ «Південне»),
«Стародубовських читаннях». Опубліковано більше десятка статей у наукових
виданнях Болгарії, Німеччини, України. Вийшла монографія «Наноматеріали та нанотехнології» (автори – Н. Є.
Калініна, В. Т. Калінін, З. В. Віліщук,
О. А. Кавац).
Аспіранти О. Кавац та А. Юхименко захистили за цією тематикою зі спеціальності «Матеріалознавство» кандидатські дисертації. Аспірант Національної
металургійної академії України Н. В.
Сусло захистила кандидатську дисертацію з ливарного виробництва. Найновіші розробки увійшли до дипломних
робіт спеціалістів та магістрів. Студенти
М. Грекова, Д. Павлов, Т. Лопаткіна, Т.
Ніколайчук, Л. Новікова доповідали про
свої результати на молодіжній науковопрактичній конференції «Людина і космос» та на конференції «Дніпровська орбіта» у 2013-2015 р. р.
Вважаю, що така співпраця вчених різних інститутів і країн сприяє вирішенню
складних проблем у галузі розробки новітніх матеріалів і технологій для металургії, машинобудування, авіації та космонавтики.
Н. КАЛІНІНА,
професор.

його розміри.
5. Дозвольте новому знайомому говорити тільки про себе, не даючи йому можливості
усвідомити це. Потім ввічливими запитаннями поверніться до
взаємного спілкування, щоб він
не відчув негативу.
6. Пробуйте говорити тільки
про себе, без хвастощів, скарг і
так, щоб співбесідник не нудьгував.
7. На дві години в день складіть розклад справ і суворо його
виконуйте.
8. Вигадайте собі дванадцять

ОРГАНІЗУВАЛИ СТУДЕНТИ

Ві дкрит ий ку бок ректора ДНУ
імені Олеся Гончара на базі Палацу
спорт у організувала ст удентська
рада юридичного факультету.

КУБОК РЕКТОРА ДНУ ім . О. ГОНЧАРА

Змагалися десять команд: професорсько-викладацька ДНУ імені О. Гончара і студентські. Десятиденні змагання

відбулися у високій спортивній напрузі.
Результати були непередбачені, усі
команди грали з повною віддачею, але в

запеклій боротьбі третє місце дісталося
збірній Дніпропетровського гуманітарного університету, друге – збірній Дні-

несподіваних, нехай навіть безглуздих, завдань. Наприклад,
дістатися на роботу автостопом,
провести вісім годин без їжі,
весь день відповідати тільки на
запитання.
9. Протягом дня постійно погодж уйтеся. Звичайно, відповідь «так» повинна бути в межах
розумного.
Ці вправи на «свіжі ситуації»
допоможуть краще проявляти
винахідливість і натренують
творче мислення.
О. ГОЛОВІНА.
(За інформацією в Інтернеті).

пропетровського державного університету внутрішніх справ. Кубок ректора
ДНУ імені Олеся Гончара у запеклій
б ор о тьбі виб оро ла збірна с т удент ів іноземців, які на вчаю тьс я у медичній ака демії, нашому та г ірничом у
університетах.
О. САЧКО, доцент.

МЕНІ ХОТІЛОСЯ ПОДАРУВАТИ ГЛЯДАЧАМ НАСОЛОДУ
Люди завжди чимось захоплюються. Кароліна Гаян любить співати. У міжвузівському вокальному конкурсі брала участь двічі. У 2014 році отримала Гран-прі. Розповідає Кароліна ГАЯН:
– Мені здавалося, що
я не зможу потрапити до
двадцятки учасників, які
демонструватиму ть свої
таланти на очах студентської молоді вищих навчальних закладів міста.
А ле відбір я пройшла. А
на конкурсі отримала спеці а льни й п р из ж у р і. Та
мені було боляче, оскільки ставила собі за мету
перемогти. Із часом проаналізувала свої помилки
і зрозуміла, що дійсно не
була найкращою серед інших.
Наступного року я поставила перед собою мету отримати задоволення
від конкурсу. Коли пройшла до двадцятки, була
дуже щасливою.
Проблеми з’явилися із
вибором пісень, точніше з
головною піснею, яку мені треба було виконувати
повністю – від початку і
до кінця. Допомогла керівник народної студії
сучасного вокалу «Мрія»
Па ла цу ст у дент ів ДН У
імені Олеся Гончара Оксана Рудковська. Я співаю у
«Мрії». Окс ана Во лодимирівна мене добре знає і
порадила пісні, які мені

Міжвузівський вокальний конкурс-2014. Володарка Гран-прі, студентка гр. УУ-13-4
Кароліна ГАЯН виконує пісню «Rise like a phoenix». Постановка – учасників студії
танцю «La Vie» Аліни Сидорук, Дарини Чайки, Ангеліни Кубриченко та Анни Плахової.

підходять. Ми зупинилися на «Rise like a phoenix»,
– пісні про випробування
коханням – переможця
«Євробачення-2014» Томаса Норвийта. Постановку до неї зробили учасники студії танцю «La Vie»:
Аліна Сидорук з факультету суспільних наук та
міжнародних відносин,
Дарина Чайка й Ангеліна Кубриченко з факуль-

тету біології, екології та
медицини, Анна Плахова
з геолого-географічного
факультету під керівництвом Сергія Бормотова.
Пісня-візитка знайшлася ду же швидко – нею
ста ла «Свята Україно» з
репертуару Катерини Бужинської.
Готувалися до конкурсу динамічно. Ми думали,
що часу ще багато, однак

потім зрозуміли, що місяць – не такий і великий
термін, щоб підготу вати
все, як треба.
Однією з умов конкурсу
було те, що учасники повинні було заспівати одну
пісню групою. У мене була найкраща група: Аліна
Гроховська з факультету
міжнародної економіки,
Катерина Шевчик з економіч ног о фа к ульте т у,

Микита Астахов з мехмату та Людмила Іщенко з
Національного гірничого
університету. Куратор –
Оксана Рудковська. Разом
ми виконали пісню «Сам
собі країна» Андрія Кузьменка.
Поспілкуватися з усіма
учасниками конкурсу мені, на жаль, не вдалося.
Хоча декого з них я знала, а декого бачила вперше. Запам’яталося те, що
в кожного є талант і кожний мав шанси на перемогу.
У день виступу я хвилювалася по-справжньому.
Поки мені робили зачіску
та макіяж, роздумувала
над своїми виступами. До
цього я не раз виходила на
сцену, але так ще ніколи
не хвилювалася. Заспокоїлася лише за кулісами:
підспівувала учасникам,
інколи навіть танцювала.
На перемогу не розраховувала, бо розуміла, що
багато учасників співають краще від мене. Під
час виступу відчула легкість на душі. Мені хотілося подарувати глядачам насолоду. Я поринула
в пісні, у їхній зміст.
Нап рикінці конку рс у
повинна була вже розв’я-

затися інтрига: хто ж переміг. Я раділа за кожного, хто отримував призи і
сертифікати. Наша група
отримала приз глядацьких симпатій. Це була наша колективна перемога.
І ось усі призи роздан і, з а л иш и ло с я т і льк и
Гран-прі. У мене були свої
фаворити серед учасників,
які на мою думку, могли
завоювати перше місце,
але я почула своє ім’я. Не
могла повірити. Це моя
перша перемога, до цього я ніколи нічого не вигравала. Не передати словами емоції, які охопили
мене. Це такий ураган,
який не мож ливо спинити, який усе більшає й
більшає з кожною секундою!
Не можу сказати, що
моя перемога – це фортуна, удача, випадковість.
Це велика праця над собою, над своїми вокальними даними, над піснею.
Я отримала Гран-прі, а
туристична агенція «Коте» нагородила мене безкош т овною п у т і вкою в
Карпати на зимові канікули.

К. ГАЯН,
студентка гр. УУ-13-4.

ТАНЦЮВАЛЬНА ДИНАСТІЯ

ВИНОКУРОВИ

Людмила Григорівна
ВИНОКУРОВА,
художній керівник
зразкового театру танцю
«Світанок», заслужений
працівник культури
України.

Людмила Григорівна
Винокурова прийшла
у дитячу балетну студію «Світанок» Палацу
студентів семирічною
дівчинкою. За кінчила школу, у чилище,

Зразковий театр танцю «Світанок».
У центрі – ВИНОКУРОВИ: Людмила Григорівна, Ольга і Поліна.

отримала диплом хоре ог рафа і с та ла х удожнім керівником цієї студії. У 1970-1980-х
р. р. на базі «Світанку»
організувала студентський ансамбль сучас-

ного та нцю (у част ь
бра ли на віт ь ст удент и-іноземц і), згодом
створила з нього театр
т а н ц ю. Ві н о т ри ма в
звання зразкового, а
Людмила Григорівна

– звання заслуженого пра цівника к ультури України. Посвідчення вручив на сцен і Па л а ц у к уль т у ри
Пр е з и де н т Ук р а ї н и
Л. Д. Кучма.

«Світанок» неодноразово ставав лауреатом обласних фестивалів та дипломантом міжнародних
конкурсів у Києві, Харкові, Ялті, Сімферополі, незмінним учасником поп ул я рни х те леп р ог ра м
(«Шире круг», «Веселые
нотки», «В гостях у Золушки», «Утренняя звезда»,
«Сонячне коло», «Фантлото «Надія» та ін.). Зразковий театр танцю багато
разів виступав на сценічних майданчиках Вільнюса, Та лліна, Мінська та
Москви, відзначався премі я ми і мені ви датног о
балетмейстера, новатора
хореографії народного артиста Росії Ігоря Моісєєва.
Мистецький талант та
педагогічний хист художнього керівника Людмила
Григорівна передала дочці Ользі. Сьогодні творче надбання Людмили та
Ольг и Виноку рових набуло стат усу авторської
школи танцю, що збагачує
скарбницю мистецтва Палацу студентів.

А нещодавно сюди прийшла танцювати семирічна Поліна Винокурова.
Палац студентів святкував своє 60-річчя, а Людмила Григорівна – 55-річчя своєї творчості на сцені
Палацу. Винокурови сиділи за столиком династією.
Ректор, професор М. В.
Поляков вручив ювілярці
медаль «За заслуги перед
ДНУ». Поліна привітала
бабусю танком. Цей танок,
звичайно ж, розробляли
старші люди, а колись, у
майбу тньому, мож ливо,
з дівчинки теж вийде таланови тий хореог раф і
керівник танцювального
колективу Палацу студентів.
Зар аз у теат рі танцю
«С віт анок» – в о сьмер о
ст удент ів у ніверситет у.
Усі вони прийшли сюди,
коли їм було по сім років.
Звісно, є тут і дитяча група, основна та резервна.
Усього близько трьох десятків танцівників.

В. СТУКАЛО,
директор Палацу
студентів.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ КОЖНОМУ

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ
До вибухонебезпечних предметів відносяться:
l вибухові речовини – хімічні сполуки або суміші, які під
впливом певних зовнішніх дій
(нагрівання, удар, тертя, вибух
іншого вибухового пристрою)
здатні до швидкого хімічного
перетворення, що розповсюджується з виділенням великої
кількості енергії і утворення
газів;
l боєприпаси – вироби військової техніки одноразового
застосування, призначені для
ураження живої сили супротивника.
До боєприпасів відносяться:
– бойові частини ракет;
– авіаційні бомби;
– артилерійські боєприпаси
(снаряди, міни);
– інженерні боєприпаси (протитанкові і протипіхотні міни);
– ручні гранати;
– стрілецькі боєприпаси (патрони до пістолетів, карабінів,
автоматів тощо).
l Піротехнічні засоби:
– патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні);
– вибухові пакети;

– петарди;
– ракети (освітлювальні, сигнальні);
– гранати;
– димові шашки.
l Саморобні вибухові пристрої – пристрої, у яких застосований хоча б один елемент
конструкції саморобного виготовлення:
– саморобні міни-пастки;
– міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або інші
речі.
Слід звертати увагу на:
– припарковані біля будівель
автомашини, власник яких не
відомий або державні номери
якого не знайомі мешканцям, а
також коли автомобіль здається нічийним;
– наявність у знайденому механізмі антени або приєднаних
до нього дротів;
– зву к и , що л у на ю т ь ві д
предмета (цокання годинника,
сигнали через певний проміжок часу), мигтіння індикаторної лампочки;
– наявність джерел живлення
на механізмі або поряд із ним
(батарейки, акумулятори тощо);

– наявність розтяжки дротів
або дротів, що тягнуться від
механізмів на велику відстань;
– специфічний запах.
Якщо знайдений предмет не
повинен, як вам здається, бути «в цьому місці і в цей час»,
не залишайте цей факт без
уваги.
Якщо ви знайшли забуту річ
у г р ома дськом у т ранспор ті,
опитайте людей, що перебувають поряд. Постарайтеся встановити, чия вона або хто міг її
залишити. Якщо господаря не
встановлено, негайно повідомте про знахідку водія (кондуктора).
Якщо ви знайшли підозрілий
предмет у під’їзді свого будинку, розпитайте сусідів, чи він не
належить їм. Якщо не можете
встановити власника, негайно
повідомте про знахідку у ваше
відділення міліції.
Якщо ви знайшли підозрілий
предмет в установі, негайно повідомте про це адміністрацію.
Не підходьте до знайденого
предмета, не торкайтеся і не
пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей.
Припиніть усі види робіт там,

де вияв лено вибу хонебезпечний предмет.
Не корис т у йтеся засобами
радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).
Дочекайтеся прибуття фахівців, покажіть місце знахідки й
повідомте час її виявлення.
Я кщ о ви бу хо ви й п р ис т рі й
знайдено в будинку і вас евакуюють:
– одягніть сорочку з довгими
рукавами, щільні штани і взуття на товстій підошві. Це може захистити вас від осколків
скла. Візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;
– під час евакуації слідуйте
маршрутом, вказаним органом,
що проводить евакуацію. Не
намагайтеся «зрізати» шлях,
тому що деякі райони або зони
можуть бути закриті для пересування;
– тримайтеся подалі від ліній
енергопостачання, що впали.
Якщо ваш будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху:
– обережно обійдіть всі приміщення, щоб перевірити чи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
завідувача кафедри технології виробництва – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня
доктора технічних наук, вчене
звання професора, досвід нау ково-педаг огічної роботи у
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 10 років, вільне володіння державною мовою України),
професора кафедри техноло-

гії виробництва – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня
доктора технічних наук, вчене
звання професора, досвід нау ково-педаг ог іч ної р оботи у
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 10 років, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня

з дня опублікування в засобах
масової комунікації).
Н а к он к у р с п р и й ма ю т ьс я
доку менти: за ява, особовий
листок з обліку кадрів, фото
3х4, автобіографія, копія док у мент ів п р о вищ у о світ у (з
пред’яв ленням ориг іна лу документа), копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо
є вимог ою (з пр ед’яв ленн ям

о р и г і н а л у д о к у м е н т а) , к о п ія атестата доцента (п ро фе сора), я к що є вимог ою (з
пред’явленням ориг іналу док у ме н т а), с п и с о к н а у ко в и х
робіт та винаходів (завірених
за останнім місцем роботи).
Наша адреса: 49010, м. Дніп р опет р овськ, п р. Гаг ар іна,
72, навч. корпус №1, кімн. 217,
тел.: (056) 374-98-27.

немає витоків води, газу, спалахів і т. п. У темряві не запалюйте сірники або свічки – користуйтеся ліхтариком;
– вимкніть усі електроприлади, перекрийте газ, воду;
– з безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і
стисло повідомте про своє місцеперебування, самопочуття;
– перевірте, як ідуть справи у
сусідів, – їм може знадобитися
допомога.
Якщо ви опинилися поблизу вибуху, не намагайтеся наблизитися до епіцентру, щоб
подивитися або допомогти рятувальникам. Найкраще, що
ви можете зробити, – залишити небезпечне місце. До того
ж треба знати, що зловмисники часто встановлюють бомби
парами, щоб через деякий час
після вибуху першої з них пролунав другий вибух.
Пам’ятайте: одна з основних
причин нещасних випадків з
вибуховими пристроями – грубе пору шення е лементарних
правил безпеки.
О. РУБЦОВ,
начальник служби
охорони праці.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ:
загублений студентський квиток
НР №10358073, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Ляхової Юлії Олександрівни;
загублений студентський квиток
НР №09735540, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Онищенко Марії Миколаївни.
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