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Сергій ЛУЦЬКИЙ, 
випускник факультету української 

й іноземної філології та мистецтвознавства.

ВОНИ  ПІШЛИ  ЗАХИЩАТИ  УКРАЇНУ,  НАС  ІЗ  ВАМИ

Учасники антитерористичної операції на Донбасі.

*   *   *
Академічну стипендію Президен-

та 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 Івани-
шин (гр. БЕ-11-1).

*   *   *
Академічну стипендію імені М. С. 

Грушевського у другому семестрі 
ц. н. р. отримує Микола Буланий 
(гр. ІІ-12-1).

*   *   *
Академічну стипендію Кабіне-

ту Міністрів  України обдарова-

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

*   *   *
Академічну  стипендію  імені 

В. М. Чорновола у другому семестрі 
ц. н. р. отримує Ангеліна Ткалик 
(гр. ЗЖ-11-2).

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER
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Яка в майбутнім 

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.

ТЕЛЕТАЙП

НОВИН
*   *   *

ДНУ імені Олеся Гонча-
ра та Сілезький універси-
тет у м. Катовіце  підписа-
ли Угоду про співробітни-
цтво.
Наш університет вже 

більше десяти років тісно 
співпрацює з польськи-
ми вищими навчальними 
закладами. Сьогодні діє 
одинадцять договорів, зо-
крема, з Університетом 
імені Марії Кюрі-Скло-
довської, Лодзьким тех-
нічним університетом , 
Варшавським  універ -
ситетом , Вроцлавським 
університетом, Універ-
ситетом м. Лодзь, Вищою 
школою економіки та ін-
новації й ін.

*   *   *
На базі Інформаційно-

го центру Європейсько-
го союзу, що діє при ДНУ 
імені Олеся Гончара, від-
бувся регіональний пів-
фінал Всеукраїнського 
молодіжного чемпіонату 
з брейн-рингу «Вивчай 
Європу – змінюй Украї -
ну».  Змага лися  шіст ь 
команд студентів і школя-
рів  із чотирьох областей 
України. Переможців  і 
учасників нагородив го-
лова представництва ЄС 
в Україні Ян Томбінський. 
Він відповів на числен-
ні запитання учасників і 
гостей заходу щодо пер-
спектив навчання україн-
ських студентів у ЄС.

*   *   *
У нашому університеті 

працював ІІІ Міжнарод-
ний форум студентів, ас-
пірантів та молодих уче-
них. Організатори фору-
му, крім ДНУ імені О. Гон-
чара, – Придніпровський 
науковий  центр  НАН 
України і МОН України, 
Євразійський національ-
ний  університет імені 
Л. М. Гумільова, Міжна-
родна корпорація «Ноосфе-
ра венчурс США», Промис-
лова організація «Альянс 
«Нова енергія України».

*   *   *
Студенти факультету 

психології відвідали ди-
тячий будинок «Барві-
нок» у м. Дніпропетров-
ську. На кошти, виручені 
на благодійному ярмар-
ку, студенти  купили аль-
боми  для  малювання , 
олівці, кольорову крейду, 
м’ячі тощо і все це пода-
рували хлопчикам і ді-
вчаткам. Діти були раді 
подарункам і влаштували 
для волонтерів імпровізо-
ваний концерт: читали ві-
рші, співали пісні-забав-
ки, демонстрували тан-
цювальні постановки. 

Т. ТОМІНА.
(За інформацією на сайті ДНУ 

ім. О. Гончара).

Вікторія Дмитренко на перший погляд – сту-
дентка, як і всі на факультеті психології. Але 
коли познайомишся з нею ближче, обов’язково 
захоплюєшся цією дівчиною, тому що в ній ор-
ганічно 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. Вік-
торія ж каже, що завдяки підтримці, яку відчуває від 
студентської спільноти, у ній прокидається невичерп-
не джерело енергії, що дозволяє поєднувати навчання, 
обов’язки старости академічної групи, активну участь 
у житті університету, волонтерську діяльність у Центрі 
допомоги переселенцям «Допомога Дніпра». Знахо-
дить також час, щоб багато читати і слухати музику.
Бути організованою і сумлінною дівчину навчали 

вдома і у школі, а ще – у Дніпропетровському педаго-
гічному коледжі ДНУ імені Олеся Гончара, який вона 
закінчила з відзнакою. Якісно новий етап у житті пра-
целюбної дівчини розпочався в університеті, куди її за-
рахували відразу після коледжу.
За успіхи в навчанні та участь у громадському жит-

ті Вікторія Дмитренко нагороджена почесним знаком 
«Відмінник ДНУ ім. О. Гончара». Їй призначили сти-
пендію Вченої ради, а потім – обласну іменну стипен-
дію.  

Я. АМІНЄВА.

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

ВІТАЄМО  ЗІ  СВЯТАМИ,  ЯКІ  НАБЛИЖАЮТЬСЯ:

 ІЗ  ДНЕМ  КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ!
         З  ДНЕМ  МОЛОДІ!

Євген НАЗАРЕНКО, 
випускник факультету української 

й іноземної філології та мистецтвознавства.

СЬОГОДНІ 
В НОМЕРІ:

l Телетайп новин – 
1 стор.
l На Всеукраїнському 

конкурсі для студентів 
напряму підготовки «Те-
лекомунікації» – 2 стор.
l Як Кароліна Га-

ян стала володаркою 
Гран-прі – 3 стор.
l Про танцювальну 

династію в університеті 
– 4 стор.
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На тлі регулярної, дещо рутинної 
«класичної» навчальної роботи 
студента (лекції, практичні, лабо-
раторні заняття, семінари, звіти 
тощо), що лише час від часу «ожив-
ляється» курсовою роботою чи 
проектом, національні творчі кон-
курси є неординарними подіями.
СТУДЕНТИ  четвертого  курсу  на-

пряму підготовки «Телекомунікації» 
пережили таку щасливу неординар-
ну подію – ІХ Всеукраїнський конкурс 
«Професіонали майбутнього». Фаховий 
конкурс започаткований знаним мо-
більним оператором – компанією «МТС 
Україна» і тепер проводиться в рамках 
національної Програми підтримки об-
дарованої студентської молоді у сфері 
телекомунікацій. Ця Програма перед-
бачає проведення авторитетною комі-
сією (Міністерства освіти і науки Укра-
їни, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, 
вищих навчальних закладів, компа-
нії «МТС Україна» та інших компаній-
учасниць телекомунікаційного ринку) 
об’єктивної експертизи заявлених інно-
ваційних рішень і оцінювання відібра-
них на конкурсі інноваційних проектів 
для визначення перспективи їх утілен-
ня. «МТС Україна» виплачує студентам-
переможцям першого етапу конкурсу 
стипендію, а команді-переможниці – 
грант на подальше навчання. Найзді-
бніших учасників конкурсу «МТС Укра-
їна» відбирає для працевлаштування у 
свою компанію.
Цього разу команди розробляли ін-

новаційні проекти за темою «Впрова-
дження  технології IP-over-DWDM на 

опорній транспортній мережі IP/MPLS». 
Для нефахівців пояснимо, що мова йде 
про технічні вирішення, спрямовані на 
підвищення економічної ефективнос-
ті мережі оператора, зниження енерго-
споживання, капітальних та експлуата-
ційних 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 елемен-
тів, розташованих по всій Україні. Про-
тяжність МТС-мережі – близько 28 ти-
сяч кілометрів. Компанія обслуговує 
23,1 мільйона абонентів. Українці все 
частіше використовують свої електрон-
ні пристрої для мобільного Інтерне-
ту, месенджерів, читання новин. Зараз 
кількість новітніх (інтелектуалізова-
них) телефонів у мережі «МТС Україна» 
становить близько семи мільйонів, а за-
гальна кількість смартфонів перевищи-
ла 5,6 мільйона. Таким чином, рівень 
проникнення «розумних» телефонів у 
мережі оператора склав майже 24%, що 
спонукає його до динамічного запрова-
дження 3G-технології (технології євро-
пейського рівня). Лише в першому квар-
талі поточного року компанія інвестува-
ла у 3G-технології близько 3,4 мільярда 
гривень.
РОЗКАЖУ, як ми готувалися до кон-

курсу. Серед студентів групи КТ-11-1 
(єдиної, що відповідає умовам конкур-
су) провели в олімпіадному форматі 
перший (відбірковий) етап конкурсу, за 
підсумками якого визначили п’ятеро 
переможців – Павло Горбонос, Кири-

ло Коцур, Тетяна Носенко, Артем Со-
сюра, Віталій Хімчик. Вони й створили 
команду ДНУ імені Олеся Гончара для 
участі в конкурсному етапі. Справжнім 
капітаном став беззаперечний лідер 
команди – Павло Горбонос – неодно-
разовий переможець Всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових робіт, 
учасник наукових конференцій, автор 
наукових публікацій, переможець кон-
курсу «Лідер студентської науки ДНУ 
імені О. Гончара», іменний стипендіат. 
Саме Павлові належить провідна ідея 
конкурсного проекту команди нашого 
університету «Розробка програмово-
го засобу автоматизованого віддале-
ного налаштування маршрутизаторів 
Rcon ger» (йдеться про істотне покра-
щення якості зв’язку). Саме капітан як 
відповідальний виконавець цього на-
уково-дослідного пошуку був рушійною 
силою  й  організатором  роботи  своєї 
команди.
Три місяці команда систематично, на-

пружено працювала з першоджерелами 
– загалом опрацьовано близько 15 ти-
сяч сторінок (!) технічної документації 
на маршрутизатори. Відбулися гарячі 
творчі дискусії, не завжди були  успішні 
пошуки технічних і програмованих ви-
рішень.
Та ось уже – програма є! Вона працює. 

Але ж попереду ще копіткий процес 
розроблення цілого пакету унормованої 
програмової та експлуатаційної доку-
ментації на винайдений програмовий 
засіб – це теж нелегка праця. Нарешті 
все зроблено, написано і своєчасно по-
дано звіти  замовнику про науково-до-
слідну роботу. 

25 ТРАВНЯ 2015 РОКУ. 9.00. Київ. 
Конференційна зала бізнес-центру «Ін-
ком» – урочисте відкриття фіналу Все-
українського конкурсу «Професіонали 
майбутнього-2015». Яскраві промови 
представників організаторів конкурсу. 
Жеребкування щодо порядку виступів
вищих навчальних закладів-учасни-
ків фіналу. Нам випав №3, що нелег-
ко з огляду на рішучий ранковий на-
стрій  шановної  Конкурсної комісії . І
ось він – «момент істини» для нашої 
команди, який тривав цілих 25 хвилин,  
– блискуча доповідь капітана коман ди 
Павла  Горбоноса , його  вправні  від-
повіді на  складні ,  вельми специфіч-
ні фахові запитання таких обізнаних 
членів Конкурсної комісії. А як під-
сумок – гідна перемога у професійно 
змістовній індивідуальній номінації 
«За цікаву ідею і переконливість демон-
страції». Тепер п’ятеро наших студентів 
три місяці отримуватимуть стипендію  
«МТС України».
Підсумки конкурсу підбив заступник 

голови Конкурсної комісії, директор де-
партаменту зв’язку Національної комі-
сії, 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 сер-
віси, послуги, що забезпечують дина-
мічний розвиток інформатизації нашої 
держави. 

В. БОНДАРЕНКО,
доцент, науковий керівник команди-

учасниці ІХ Всеукраїнського конкурсу 
для студентів напряму підготовки 

«Телекомунікації».

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

КАПІТАН  І  ЙОГО  КОМАНДА

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

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.

НА  ЗАСІДАННІ  РЕКТОРАТУ

ПРО  ЗАХИСТ  ПРАВ  ТА  ІНТЕРЕСІВ  ЧЛЕНІВ  ПРОФСПІЛКИ
Голова  профкому 

О. Л. Тупиця надав чле-
нам ректорату інфор-
мацію про діяльність 
профспілкового комі-
тету щодо підтримки 
соціально-економіч-
них і трудових прав 
член ів  профспілки 
протягом останнього 
року. 
Особливу увагу у ви-

світленні цього питання 
він звернув на роботу ко-
місії соціального страху-
вання. Комісія створена 
на паритетних засадах у 
рівній кількості представ-
ників від адміністрації та 
профспілкового комітету. 
Оброблено 943 лікарняні 
листи, прийнято рішення 
про виділення 512 путівок 
у санаторії та санаторій-
профілакторій.
Минулого року на базі 

відпочинку «Надія» (м. 
Приморськ) оздоровились 
150 осіб. На здешевлення 

путівок із профспілкового 
бюджету виділено близь-
ко 155000 гривень. 
Усього минулого року 

співробітникам універ-
ситету видано 48 путівок 
на суму 315945 гривень. 
О. Л. Тупиця підкреслив, 
що потреби працівників 
у путівках профком нама-
гається забезпечити по-
вністю.
Влітку в дитячих оздо-

ровчих таборах відпочи-
ли 37 дітей наших  спів-
робітників. В основному 
діти відпочивали в таборі 
«Лісова казка» Дніпропе-
тровського обласного ко-
мітету працівників освіти 
і науки.
Профком активно під-

тримує різноманітні за-
ходи на базі Палацу куль-
тури студентів та на фа-
культетах і в підрозділах: 
фестивалі  й конкурси 
«Студентська весна», «Ва-
гант», «Театральна сесія», 

«Дзвени, бандуро», тема-
тичні вечори, День сту-
дентів та ін. Для цього то-
рік було витрачено майже 
120000 гривень.
Традиційно за звітний 

період профком надав ма-
теріальної допомоги спів-
робітникам і студентам на 
суму  169000 гривень.
Допов і д ач  розпов і в 

також,  що  профспілка 
університету  здійснює 
контроль за додержанням 
законодавства про працю 
й охорону праці, за робо-
тою торгово-промислово-
го підприємства (ціноут-
ворення, правила торгів-
лі, санітарні та гігієнічні 
норми), за дотриманням 
правил техніки безпеки, 
за  виконанням Комплек-
сних заходів, затвердже-
них у Колективному дого-
ворі між адміністрацією 
і трудовим колективом 
ДНУ імені Олеся Гончара.
Окрім тісної співпраці 

зі студентською радою, 
профком організовує таку 
ж співпрацю зі студент-
ськими радами гуртожит-
ків. Постійно проводять із 
ними зустрічі, на яких об-
говорюються проблеми, 
що порушують студенти: 
умови проживання в гур-
тожитках, організація до-
звілля тощо. У межах сво-
їх можливостей профком 
намагається вирішувати 
проблемні питання, а в 
разі необхідності зверта-
ється до адміністрації уні-
верситету.
Одним із основних за-

вдань на 2015 рік голова 
профкому бачить в укла-
данні  нового Колектив-
ного договору між адмі-
ністрацією  і  трудовим 
колективом відповідно 
до нового Закону України 
«Про вищу освіту». Зроби-
ти це планується у верес-
ні-жовтні.

Я. СТЕПОВА.

«Студентська весна-2015» стала наймасштаб-
нішим святом за всю його історію. Вона від-
булася у новому форматі: на центральній алеї 
парку імені Тараса Шевченка, біля Палацу сту-
дентів.

Усім, у тому числі і пере-
хожим, було надано мож-
ливість переглянути сту-
дентське кіно про події в 
університет і;  придбати 
унікальні речі, зроблені 
майстрами  ДНУ; поди-
витися виставку студент-
ських картин; зустріти-
ся з найпопулярнішими 
викладачами і отримати 
від них відповіді на свої 
хвилюючі запитання; по-
танцювати, поспівати; від-
відати «Студентську кух-
ню», фото-зону, «Арттера-
пію», «Дитячий майдан-
чик». А 4-годинний кон-
церт під відкритим небом 
влаштували  наші молоді 
таланти: учасники фести-

валів «Міс та Містер уні-
верситету», вокального 
конкурсу, Кубка ректора, 
Днів факультетів, народ-
ного студентського театру 
танцю «La vie», народної 
студії сучасного вокалу 
«Мрія», зразкового теа-
тру танцю «Світанок», ан-
самблю скрипалів «Ова-
ція», народної циркової 
студії «Веселка», народно-
го ансамблю танцю «Ве-
селка», оркестру «Репри-
за», студентського театру 
«Відлуння» (факультету 
української й іноземної 
філології та мистецтво-
знавства).

Т. СОНЯЧНА.
(За інформацією на сайті 

ДНУ ім. О. Гончара).

«ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ 
ÂÅÑÍÀ-2015»
У НОВОМУ  ФОРМАТІ
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– Мені здавалося, що 
я не зможу потрапити до 
двадцятки учасників, які 
демонструватимуть свої 
таланти на очах студент-
ської молоді вищих на-
вчальних закладів міста. 
Але відбір я  пройшла. А 
на конкурсі отримала спе-
ціальний  приз  журі .  Та 
мені було боляче, оскіль-
ки ставила собі за мету 
перемогти. Із часом про-
аналізувала свої помилки 
і зрозуміла, що дійсно не 
була найкращою серед ін-
ших.
Наступного року я по-

ставила перед собою ме-
ту отримати задоволення 
від конкурсу. Коли про-
йшла до двадцятки, була 
дуже щасливою. 
Проблеми з’явилися із 

вибором пісень, точніше з 
головною піснею, яку ме-
ні треба було виконувати 
повністю – від початку і 
до кінця. Допомогла ке-
рівник народної студії 
сучасного вокалу «Мрія» 
Палацу  студент ів  ДНУ 
імені Олеся Гончара Окса-
на Рудковська. Я співаю у 
«Мрії». Оксана Володи-
мирівна мене добре знає і 
порадила пісні, які мені

підходять. Ми зупинили-
ся на «Rise like a phoenix», 
– пісні про випробування 
коханням – переможця 
«Євробачення-2014» То-
маса Норвийта. Постанов-
ку до неї зробили учасни-
ки студії танцю «La Vie»: 
Аліна Сидорук з факуль-
тету суспільних наук та 
міжнародних відносин, 
Дарина Чайка й Ангелі-
на Кубриченко з факуль-

тету біології, екології та 
медицини, Анна Плахова 
з геолого-географічного 
факультету під керівни-
цтвом Сергія Бормотова. 
Пісня-візитка знайшла-

ся дуже швидко – нею 
стала «Свята Україно» з 
репертуару Катерини Бу-
жинської.

 Готувалися до конкур-
су динамічно. Ми думали, 
що часу ще багато, однак 

потім зрозуміли, що мі-
сяць – не такий і великий 
термін, щоб підготувати 
все, як треба.

 Однією з умов конкурсу 
було те, що учасники по-
винні було заспівати одну 
пісню групою. У мене бу-
ла найкраща група: Аліна 
Гроховська з факультету 
міжнародної економіки, 
Катерина Шевчик з еко-
номічного  факультету, 

Микита Астахов з мехма-
ту та Людмила Іщенко з 
Національного гірничого 
університету. Куратор – 
Оксана Рудковська. Разом 
ми виконали пісню «Сам 
собі країна» Андрія Кузь-
менка.
Поспілкуватися з усіма 

учасниками конкурсу ме-
ні, на жаль, не вдалося. 
Хоча декого з них я зна-
ла, а декого бачила впер-
ше. Запам’яталося те, що 
в кожного є талант і кож-
ний мав шанси на пере-
могу.
У день виступу я хвилю-

валася 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. Заспо-
коїлася лише за кулісами: 
підспівувала учасникам, 
інколи навіть танцювала. 

 На перемогу не розра-
ховувала, бо розуміла, що 
багато учасників співа-
ють краще від мене. Під 
час виступу відчула лег-
кість на душі. Мені хоті-
лося подарувати гляда-
чам насолоду. Я поринула 
в пісні, у їхній зміст.
Наприкінці конкурсу 

повинна була вже розв’я-

затися інтрига: хто ж пе-
реміг. Я раділа за кожно-
го, хто отримував призи і 
сертифікати. Наша група 
отримала приз глядаць-
ких симпатій. Це була на-
ша колективна перемога.
І ось усі призи розда-

ні ,  залишилося  т ільки 
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 цьо-
го я ніколи нічого не ви-
гравала. Не передати сло-
вами емоції, які охопили 
мене. Це такий ураган, 
який не можливо спи-
нити, який усе більшає й 
більшає з кожною секун-
дою!
Не можу сказати, що 

моя перемога – це форту-
на, удача, випадковість. 
Це велика праця над со-
бою, над своїми вокаль-
ними даними, над піснею.
Я отримала Гран-прі, а 

туристична агенція «Ко-
те» нагородила мене без-
коштовною  пут івкою  в 
Карпати на зимові кані-
кули.

К. ГАЯН, 
студентка гр. УУ-13-4.

  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.

ЗА  ТРИСТОРОННЬОЮ  МІЖНАРОДНОЮ  УГОДОЮ

ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА,  НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА  АКАДЕМІЯ  
УКРАЇНИ  ТА  ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА,  СПОРУД  

І  ТЕХНОЛОГІЙ  БОЛГАРСЬКОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК
Науковий напрям «Наноматеріали 

та нанотехнології» у ДНУ імені Олеся 
Гончара відносно новий. За п’ятнадцять 
років ми уклали два підручники з гри-
фом Міністерства освіти і науки України 
«Авіаційно-космічні матеріали і техно-
логії» й «Наноматеріали та нанотехно-
логії», три навчальні посібники (автори 
–  викладачі кафедри технології вироб-
ництва нашого університету та Націо-
нальної металургійної академії України, 
співробітники АТ «Мотор Січ»), видали 
чимало статей, доповідей на Міжнарод-
них конференціях. 
Про нас дізналися співробітники Ін-

ституту матеріалознавства, споруд і тех-
нологій «Академія Балевскі» Болгар-
ської академії наук і звернулися  із про-
ханням провести для них консультації з 
проблем модифікування (зміни структу-
ри) алюмінієвих сплавів нанокомпози-
ціями. 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 ке-
рівник), аспіранти З. В. Віліщук, А. Є. 
Юхименко, О. А. Кавац, магістри М. Гре-
кова та Д. Павлов.
Що ми за цей час зробили? Обміня-

лися науково-технічною інформацією в 
галузі новітніх наноматеріалів та техно-
логій; у режимі реального часу провели 
дискусії щодо технології одержання на-
номатеріалів на основі тугоплавких ма-
теріалів і сполук розміром  10 -9 метра  
способами введення наночасток у спла-
ви на основі заліза, алюмінію та нікелю.
Щоб визначити, як впливають нано-

композиції на технологічні, механічні 
та службові властивості виробів, прове-
ли дослідження структури алюмінієвих, 
залізних і нікелевих сплавів на макро-, 
мікро- та нанорівнях; на обладнанні На-
ціональної металургійної академії та на-
шого університету дослідили плавлення 
різних сплавів як у чистому вигляді, так 
і з доданими наночастками. Отримані 
зразки матеріалів дослідили різними 
методами. Металографічний та рент-

геноструктурний аналіз нанопорошків 
та отриманих композицій проводили в 
Болгарському академічному інституті; 
тонку структуру та мікрорентгеноспек-
тральний аналіз сплавів – на кафедрі 
ливарного виробництва Національної 
металургійної академії України, там же 
здійснили й мікрорентгеноспектраль-
ний аналіз сплавів; термічний аналіз та 
механічні випробування провели на базі 
Дніпропетровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара.
У результаті таких всебічних дослі-

джень одержано нові наукові дані щодо  
нових типів структур наноматеріалів, 
підвищення технологічних , механіч-
них та експлуатаційних властивостей 
чавуну для виливниць, шарів, які ме-
лють гірські породи, алюмінієвих спла-
вів для корпусів турбонасосних агрега-
тів, жароміцних нікелевих сплавів для 
лопаток газових турбін авіаційних дви-
гунів. Про це ми, виконавці тристорон-
ньої угоди, повідомили на міжнародних 
конференціях із новітніх матеріалів  у 
Варні і Софії, на наукових конгресах 

двигунобудівників у м. Рибач’є (Крим), 
на конференції «Передові технології – 
на благо людства» (ДКБ «Південне»), 
«Стародубовських читаннях». Опублі-
ковано більше десятка статей у наукових 
виданнях Болгарії, Німеччини, Укра-
їни. Вийшла монографія «Наноматері-
али та нанотехнології» (автори – Н. Є. 
Калініна, В. Т. Калінін, З. В. Віліщук, 
О. А. Кавац).
Аспіранти О. Кавац та А. Юхименко за-

хистили за цією тематикою зі спеціаль-
ності «Матеріалознавство» кандидат-
ські дисертації. Аспірант Національної 
металургійної академії України Н. В. 
Сусло захистила кандидатську дисерта-
цію з ливарного виробництва. Найно-
віші 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 науково-
практичній конференції «Людина і кос-
мос» та на конференції «Дніпровська ор-
біта» у 2013-2015 р. р.
Вважаю, що така співпраця вчених різ-

них інститутів і країн сприяє вирішенню 
складних проблем у галузі розробки но-
вітніх матеріалів і технологій для мета-
лургії, машинобудування, авіації та кос-
монавтики.

Н. КАЛІНІНА, 
професор.

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 рі-
шення пропонує Дороті Бранд у своїй книзі «Проснись і 
живи».

Автор вправ пропонує зали-
шити звичні умови навколиш-
нього середовища і тренувати 
мозок, змусивши його адапту-
ватися в нових ситуа ціях. Для 

цього Дороті ре комендує дев’ять 
незвичайних способів.

1. У своєму  звичному ото-
ченні проведіть одну  годи-
ну мовчки. Можна відповіда-

ти тільки на прямі запитання. 
Не коментуйте, не робіть за-
уважень . Важливо  уникну-
ти враження, що ви ображені 
чимось чи чимось засмучені.

2. На півгодини в день зану-
рюйтесь в думки про один пред-
мет, не відволікаючись. Можна 
розпочати «медитацію» з п’яти 
хвилин.

3. П’ятнадцять хвилин у день 
спілкуйтеся, не вживаючи слів 
«я», «мені», «моє».

4. На  порозі  приміщення, 
яке заповнене людьми, трішки 
зупиніться і оцініть подумки 

його розміри.
5. Дозвольте новому знайо-

мому говорити тільки про се-
бе, не даючи йому можливості 
усвідомити це. Потім ввічливи-
ми запитаннями поверніться до 
взаємного спілкування, щоб він 
не відчув негативу.

6. Пробуйте говорити тільки 
про себе, без хвастощів, скарг і 
так, щоб співбесідник не нудь-
гував.

7. На дві години в день скла-
діть розклад справ і суворо його 
виконуйте.

8. Вигадайте собі дванадцять 

несподіваних, нехай навіть без-
глуздих, завдань. Наприклад, 
дістатися на роботу автостопом, 
провести вісім годин без їжі, 
весь день відповідати тільки на 
запитання.

9. Протягом дня постійно по-
годжуйтеся. Звичайно, відпо-
відь «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). 

Відкритий кубок ректора ДНУ 
імені Олеся Гончара на базі Палацу 
спорту організувала студентська 
рада юридичного факультету.

Змагалися десять команд: професор-
сько-викладацька ДНУ імені О. Гонча-
ра 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 гуманітар-
ного університету, друге – збірній Дні-

пропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ. Кубок ректора 
ДНУ імені Олеся Гончара у запеклій 
боротьбі виборола збірна  студент ів-
іноземців, які  навчаються у  медич-
ній академії,  нашому  та гірничому 
університетах.  

О. САЧКО, доцент.

ОРГАНІЗУВАЛИ  СТУДЕНТИ

˚Ó`˛˚  —¯˚Ò˛—À  ˜˝Ó  ‡ì . .̨ ˆ˛˝×À—À

Люди завжди чимось захоплюються. Кароліна Гаян любить співати. У міжвузівському вокально-
му конкурсі брала участь двічі. У 2014 році отримала Гран-прі. Розповідає Кароліна ГАЯН:
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Зразковий театр танцю «Світанок». 
У центрі – ВИНОКУРОВИ: Людмила Григорівна, Ольга і Поліна.

ТАНЦЮВАЛЬНА  ДИНАСТІЯ
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Людмила Григорівна 
Винокурова прийшла 
у дитячу балетну сту-
дію «Світанок» Палацу 
студентів семирічною 
дівчинкою. Закінчи-
ла школу, училище, 

отримала диплом хо-
реографа і стала  ху-
дожнім керівником ці-
єї студії. У 1970-1980-х 
р. р. на базі «Світанку» 
організувала студент-
ський ансамбль сучас-

ного  танцю  (участь 
брали  навіть студен-
ти-іноземці), згодом 
створила з нього театр 
танцю.  Він отримав 
звання зразкового, а 
Людмила Григорівна 

– звання заслужено-
го працівника  куль-
тури України. Посвід-
чення  вручив на сце-
ні  Палацу  культури 
Президент  України 
Л. Д. Кучма.

«Світанок» неоднора-
зово ставав лауреатом об-
ласних фестивалів та ди-
пломантом міжнародних 
конкурсів у Києві, Харко-
ві, Ялті, Сімферополі, не-
змінним учасником по-
пулярних телепрограм 
(«Шире круг», «Веселые 
нотки», «В гостях у Золуш-
ки», «Утренняя звезда»,  
«Сонячне коло», «Фант-
лото «Надія» та ін.). Зраз-
ковий театр танцю багато 
разів виступав на сценіч-
них майданчиках Вільню-
са , Талліна , Мінська та 
Москви, відзначався пре-
міями  імені  видатного 
балетмейстера, новатора 
хореографії народного ар-
тиста Росії Ігоря Моісєєва.
Мистецький талант та 

педагогічний хист худож-
нього керівника Людмила 
Григорівна передала доч-
ці Ользі. Сьогодні твор-
че надбання Людмили та 
Ольги  Винокурових на-
було статусу  авторської 
школи танцю, що збагачує 
скарбницю мистецтва Па-
лацу студентів. 

А нещодавно сюди при-
йшла танцювати семиріч-
на Поліна Винокурова. 
Палац студентів святку-

вав своє 60-річчя, а Люд-
мила Григорівна – 55-річ-
чя своєї творчості на сцені 
Палацу. Винокурови сиді-
ли 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 
майбутньому, можливо, 
з дівчинки теж вийде та-
лановитий хореограф і 
керівник танцювального 
колективу Палацу студен-
тів.
Зараз у  театрі танцю 

«Світанок» – восьмеро 
студент ів університету. 
Усі вони прийшли сюди, 
коли їм було по сім років. 
Звісно, є тут і дитяча гру-
па, основна та резервна. 
Усього близько трьох де-
сятків танцівників.

В. СТУКАЛО, 
директор Палацу 

студентів.

Людмила Григорівна 
ВИНОКУРОВА, 

художній керівник 
зразкового театру танцю 
«Світанок», заслужений 
працівник культури 

України.

завідувача кафедри техноло-
гії виробництва – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора технічних наук, вчене 
звання професора, досвід на-
уково-педагогічної роботи у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
професора кафедри техноло-

гії виробництва – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора технічних наук, вчене 
звання професора, досвід на-
уково-педагогічної  роботи  у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не 
менше 10 років, вільне володін-
ня державною мовою України)
(документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 тижня 

з дня опублікування в засобах 
масової комунікації).
На  конкурс  приймаються 

документи: заява , особовий 
листок з обліку кадрів, фото 
3х4, автобіографія, копія до-
кумент ів  про  вищу  освіт у  (з 
пред’явленням оригіналу до-
кумента), копія диплома кан-
дидата (доктора) наук, якщо 
є вимогою  (з пред’явленням 

ориг інал у  док умента) ,  ко -
пія  атестата  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.

загублений студентський квиток 
НР №10358073, виданий Дніпро-
петровським національним уні-
верситетом імені Олеся Гончара на 
ім’я Ляхової Юлії Олександрівни;
загублений студентський квиток 

НР №09735540, виданий Дніпро-
петровським національним уні-
верситетом імені Олеся Гончара на 
ім’я Онищенко Марії Миколаївни.

ЦЕ  ТРЕБА  ЗНАТИ  КОЖНОМУ

ПРАВИЛА  ПОВОДЖЕННЯ  З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  ПРЕДМЕТАМИ
До вибухонебезпечних пред-

метів відносяться:
l вибухові речовини – хіміч-

ні сполуки або суміші, які під 
впливом певних зовнішніх дій 
(нагрівання, удар, тертя, вибух 
іншого вибухового пристрою) 
здатні до швидкого хімічного 
перетворення, що розповсю-
джується з виділенням великої 
кількості енергії і утворення 
газів;
l боєприпаси – вироби вій-

ськової техніки одноразового 
застосування, призначені для 
ураження живої сили супро-
тивника.
До боєприпасів відносяться:
– бойові частини ракет;
– авіаційні бомби;
– артилерійські боєприпаси 

(снаряди, міни);
– інженерні боєприпаси (про-

титанкові і протипіхотні міни);
– ручні гранати;
– стрілецькі боєприпаси (па-

трони до пістолетів, карабінів, 
автоматів тощо).
l Піротехнічні засоби:
– патрони (сигнальні, освіт-

лювальні, імітаційні, спеціаль-
ні);

– вибухові пакети;

– петарди;
– ракети (освітлювальні, сиг-

нальні);
– гранати;
– димові шашки.
l Саморобні вибухові при-

строї – пристрої, у яких засто-
сований хоча б один елемент 
конструкції саморобного виго-
товлення:

– саморобні міни-пастки;
– міни-сюрпризи, що іміту-

ють предмети домашнього по-
буту, 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 здаєть-
ся нічийним;

– наявність у знайденому ме-
ханізмі антени або приєднаних 
до нього дротів;

–  звуки ,  що  лунають  ві д 
предмета (цокання годинника, 
сигнали через певний промі-
жок часу), мигтіння індикатор-
ної 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, бу-
ти «в цьому місці і в цей час», 
не залишайте цей факт без 
уваги.
Якщо ви знайшли забуту річ 

у  громадському  транспорті , 
опитайте людей, що перебува-
ють поряд. Постарайтеся вста-
новити, чия вона або хто міг її 
залишити. Якщо господаря не 
встановлено, негайно повідом-
те про знахідку водія (кондук-
тора).
Якщо ви знайшли підозрілий 

предмет у під’їзді свого будин-
ку, 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 по-
відомте про це адміністрацію.
Не підходьте до знайденого 

предмета, не торкайтеся і не 
пересувайте його, не допускай-
те до знахідки інших людей.
Припиніть усі види робіт там, 

де виявлено вибухонебезпеч-
ний предмет.
Не користуйтеся  засобами 

радіозв’язку, мобільними теле-
фонами (вони можуть спрово-
кувати вибух).
Дочекайтеся прибуття фахів-

ців, покажіть місце знахідки й 
повідомте час її виявлення.
Якщо  вибу ховий  пристрій 

знайдено в будинку і вас еваку-
юють:

– одягніть сорочку з довгими 
рукавами, щільні штани і взут-
тя на товстій підошві. Це мо-
же захистити вас від осколків 
скла. Візьміть документи (пас-
порт, свідоцтво про народжен-
ня 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 пере-
сування;

– тримайтеся подалі від ліній 
енергопостачання, що впали.
Якщо ваш будинок (кварти-

ра) опинилися поблизу епіцен-
тру вибуху:

– обережно обійдіть всі при-
міщення, щоб перевірити чи 

немає витоків води, газу, спа-
лахів і т. п. У темряві не запа-
люйте сірники або свічки – ко-
ристуйтеся ліхтариком;

– вимкніть усі електроприла-
ди, перекрийте газ, воду;

– з безпечного місця зателе-
фонуйте рідним та близьким і 
стисло повідомте про своє міс-
цеперебування, самопочуття;

– перевірте, як ідуть справи у 
сусідів, – їм може знадобитися 
допомога.
Якщо ви опинилися побли-

зу вибуху, не намагайтеся на-
близитися до епіцентру, щоб 
подивитися або допомогти ря-
тувальникам. Найкраще, що 
ви можете зробити, – залиши-
ти небезпечне місце. До того 
ж треба знати, що зловмисни-
ки часто встановлюють бомби 
парами, щоб через деякий час 
після вибуху першої з них про-
лунав другий вибух.
Пам’ятайте: одна з основних 

причин нещасних випадків з 
вибуховими пристроями – гру-
бе порушення елементарних 
правил безпеки.

О. РУБЦОВ, 
начальник служби 

охорони праці.
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