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ДНУ ім. О. ГОНЧАРА ВІДЗНАЧИВ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
До Міжнародного дня студента в університеті вийшов святковий наказ. У ньому написано,
що на рахунку багатотисячної молодіжної громади Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара чимало добрих
справ. Абсолютна більшість студентів оволодіває висотами обраної професії, бере активну
участь у науковому пошуку, громадській роботі, організації свого дозвілля.
У наказі йдеться про нагородження десяти студен-

У День свята нагороджени х студентів
запросили у найбільш у аудиторію першого корпусу. У президії – ректор, членкореспондент Національної академії наук
України М. В. Поляков, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання студентської молоді, професор В. В. Іваненко і голова ради
студентів університету Дмитро Кулик.
М ико ла Вікт ор ович ві дзнач ив, що

тів почесним знаком «Відмінник ДНУ». Серед нагороджених – Аліса Бугай (гр. ЕМ-12-2), Дарина Чала (гр.
ПС-13-1), Ганна Снігур (гр. ЗЖ-12-1), Тетяна Нікуліна
(гр. МГ-14м), Михайло Альохін (гр. СР-13-1), Інна Ткач
(гр. ДС-12-1), Альона Лубенець (гр. ГГ-12-1), Анастасія
Єрак (гр. ВУ-13-1), Артем Кравченко (гр. ІІ-14-2), Кирило Шуриберко (гр. ХФ-13-4).
Більше півтори сотні студентів відзначено Почесною грамотою за успіхи в навчанні або оголошено подяку ректора за активну громадську діяльність, до-

спілкування зі студентами робить керівництво університету молодшим, а ще
– робить усіх нас, і дорослих, і юних, одним колективом.
Університет пишається своїми студентами. Цього року вперше ДНУ імені
Олеся Гончара має найбільшу кількість
перемож ців на Всеу країнському конкурсі студентських наукових робіт. «Ви,
– звернувся ректор до молоді, – надія і

сягнення у спорті, соціальній діяльності та художній
самодіяльності.
«У студентські роки, – пише у своєму привітанні на
нашому сайті ректор, професор М. В. Поляков, – молодь реально вступає у процес перманентного самовдосконалення та змужніння, вигранюючи світогляд,
формуючись, як фахівець, як член суспільства, громадянин і патріот. В університеті вас завжди почують,
підтримають, допоможуть розвинути здібності й таланти».

гордість університету, надія і гордість
України». Із вдячністю Микола Вікторович потиснув руку лідеру університетської студентської спільноти Дмитру
Кулику.
«Бажаю кожному бути здоровим, розумним і успішним у навчанні, спорті, громадській діяльності. Якщо будете успішними, будете щасливими, – сказав ректор.
– Хочу, щоб усі ви були щасливими».

Валентин Васильович зачитує наказ.
Микола Вікторович із Дмитром вручають студентам почесні знаки «Відмінник ДНУ», Подяки і Почесні грамоти. В
аудиторії лунають аплодисменти, відчувається радість, піднесення. Олександр
Соколов із фізико-технічного факультету знімає подію на фотоапарат. Останнє
фото – фото з ректором.

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER
* * *
Стипендію Президента України на цей семестр призначено
Олександру Козиненку (гр. ММ14м), Кароліні Карплюк (гр. ВЗ12-1), Ользі Швець (гр. БХ-14м),
М и х а й л у А н д р іє в сь ком у (г р.
ТЗ-14м-1), а переможниці Всеукраїнського конкурсу-захисту
нау ково -дос лідницьки х робіт
2014/2015 н. р. студентці гр. МС15-1 Віолетті Підволоцькій цю
стипендію призначено на весь
навчальний рік.
* * *
Іменну стипендію Верховної
Ради України на 2015/2016 н. р.
призначено Костянтину Хабарлаку (гр. ПС-13-1), Максиму Го-

ловку (гр. КФ-13-1) та Маргариті
Машталір (гр. ЮП-13-1).
* * *
А кадемічну стипендію імені
М. С. Гру шевського у першому
семестрі ц. н. р. одержує Микола
Буланий (гр. ІІ-12-1).
* * *
Академічну стипендію імені
В. М. Чорновола у першому семестрі отрим ує Яна Пог орі ла
(гр. ЗЖ-12-2).
* * *
Стипендію імені В. І. Моссаковського призначено у першому
семестрі ц. н. р. Анні Нікуліній
(гр. МХ-12-1), Тетяні Нікуліній
(гр. МГ-14м-1) і Станіславу Кулінічу (гр. МК-14м-1).

* * *
Стипендію імені О. Т. Гончара
у першому семестрі ц. н. р. отримують Юлія Резніченко (гр. УУ12-1), Анастасія Балгабаєва (гр.
УА-13-5) та Дар’ я Вергазова (гр.
УУ-12-1).
* * *
Стипендію імені С. М. Конюхова отримують у першому семестрі ц. н. р. Антон Головко (гр.
ТН-14м) та Сергій Плетінь (гр.
ТЗ-14с).
* * *
Персональну стипендію Вченої
ради ДН У імені Олеся Гон чара
отри м у ють у першом у семестрі
2015/2016 н. р. Дар’я Тлєпова (гр.
У Н-13-1), М ари на Г у бко (г р. УА-

12-3), Давид Шенгелая (гр. УА-135), Єлизавета Боровик (гр. УА-124), Марина Хлистова (гр. ІІ-12-2),
Дар’я Меньшакова (гр. СМ-14м-1),
Альбіна Назаренко (гр. СМ-12-1),
Ганна Лященко (гр. ТА-12-1), Олена Савченко (гр. ТА-12-1), Анастасія Єрак (гр. ВУ-13-1), Ольга Могунова (гр. ЗВ-12-1), Ірина Веремейчик (гр. ДС-13-3), Ксенія Гришина
(гр. ЮП-12-3), Кристина Мартиросова (гр. ЕМ-12-1), Павло Мінаєв (гр. КФ-13-1), Олег Гринішин
(гр. КФ-14м-1), Христина Калініна
(гр. ХФ-14м-2), Олена Довбань (гр.
БХ-14м-6), А льона Лубенець (г р.
ГГ-12-2), Яна Кошицька (гр. МТ14м-1), Олексій Булавка (гр. ПС-121) та Катерина Мороз (гр. ТА-14м).

Т. ТОМІНА.

СЬОГОДНІ
В НОМЕРІ:
l Університет заохочує
сту денті в-відмі нникі в –
1 стор.
l Пі дс у мки нау ков ої
діяльності університету.
Деякі цифри і факти – 2,
3 стор.
l Розповідає у часник
АТО – 3 стор.
l Про організацію волонтерської роботи з переселенцями та військовослужбовцями із зони АТО
– 3 стор.
l Як протистояти побу товому екстремізму –
4 стор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2 стор.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

КОМАНДА ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – НА ТРЕТЬОМУ МІСЦІ
У фіналі Всеукраїнської
студентської олімпіади,
який проходив у Вінницькому національному технічном у у ніверсит е т і,
команда ДНУ імені Олеся
Гончара зайня ла т ре тє
місце. До складу команди
входили Євгенія Крищик
(гр. ПС-13-1), Володимир
Шаровара (гр. ПС-1 3-1)
та Андрій Селіванов (гр.
ПЗ-14-1). Тренер команди
– доцент Олександр Леонідович Хижа.
Олександр Леонідович
– досв і дчений т р енер.
Шість років він очолює Регіональний дистанційний
центр учнівських та студентських олімпіад при
ДНУ імені Олеся Гончара.
Ця структу ра діє згідно
з наказами Міністерства
освіти і науки: на факультеті прикладної математики Центр організує уні-

Володимир ШАРОВАРА, Євгенія КРИЩИК, Андрій СЕЛІВАНОВ та доцент О. Л. ХИЖА.

верситетський тур Всеукр аї нс ької с т у де нт ської
олімпіади з програмування; на факультеті і в Ліцеї
інформаційних технологій при ДНУ проводить

олімпіади з програмування серед студентів вищих
навчальних закладів Дніп р опе т р о вс ько ї об лас ті. Це сучасні цікаві змагання – у режимі онлайн

через Інтернет, через Інтернет оп ри людн юю тьс я й р езультати, а роботи
перевіряються автоматизовано.
«Доцент О. Л. Хижа –

ні олімпіади.
Наш і ви хованці про яв л яю ть на олімпіа да х
достойну підготовку. В обласному турі, як правило,
посідають перші місця.
На Міжнародній олімпіаді імені С. О. Лебедєва та
В. М. Глушкова, що відбулася торік у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут»,
– на третьому місці.
Що б зб ер ег т и г ар н у
традицію лідерства ДНУ
імені Олеся Гончара, Регіональний дистанційний
центр бере участь в усіх
учнівських олімпіадах із
програмування міського
й обласного рівня. Вчорашні школярі-учасники
інтелектуальних змагань
стають студентами нашого університету.

визнаний професіонал у
своїй справі, – розповідає
один із наукових керівників Центру, професор,
ч лен-кореспондент Національної академії наук
України О. М. Кісельова.
– Він – голова журі обласної олімпіади, голова
відділення «Комп’ютерні
нау ки» обласної секції
Малої академії наук, експерт-консультант Міністерства освіти і науки Всеукраїнських у чнівських
олімпіад з інформатики
(програмування)».
Командами ДНУ імені
Олеся Гончара директор
Центру опікується особисто сам: щороку супроводжує їх у Зимову школу
Харківського національного університету радіоелектроніки, тренує і супроводжує на фінал Всеукраїнської й на міжнарод-

Т. СОБКА.

НАУКА УНІВЕРСИТЕТУ У 2014/2015 н. р. ДЕЯКІ ЦИФРИ І ФАКТИ

РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ
Серед інженерних та природничих
факультетів:

Біології, екології та медицини 143,0 бала
Механіко-математичний
102,3 бала
Прикладної математики
90,2 бала
Фізико-технічний
88,7 бала
Геолого-географічний
79,4 бала
Фізики, електроніки
та комп’ютерних систем
76,7 бала
Хімічний
65,3 бала
Середній бал у групі факультетів –
92,2 бала.
Серед гуманітарних та соціальноекономічних факультетів:

Міжнародної економіки
Економічний
Суспільних наук
та міжнародних відносин
Психології
Юридичний
Систем та засобів
масової комунікації

156,9 бала
121,0 бала
117,0 бала
106,9 бала
97,4 бала
88,6 бала

Української й іноземної філології
та мистецтвознавства
87,7 бала
Історичний
74,3 бала
Середній бал у групі факультетів –
106,2.
Серед науково-дослідних інститутів:

Геології
126,5 бала
Біології
106,7 бала
Енергетики
73,7 бала
Середній бал у групі НДІ – 102,3 бала.
Найвищі рейтинги з наукової роботи
у 2014 році мають такі співробітники.
Серед інженерних та природничих
факультетів:

проф. Травлєєв А. П. (факультет біології, екології та медицини) – 573;
проф. Кісельова О. М. (факультет прикладної математики) – 554;
доц. Меньшиков Ю. Л. (механіко-математичний факультет) – 550,5;
проф. Курдаченко Л. А. (механіко-математичний факультет) – 532;

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Результати наукових досліджень ДНУ імені

Олеся Гончара відображаються в наукових статтях, надрукованих у 19 фахових серіях «Вісника» та 23 збірниках наукових праць, із яких 21
– фаховий.
Журнали «Екологія та ноосферологія», «Грунтознавство», Вісники Дніпропетровського університету (серії «Педагогіка і психологія», «Біологія, медицина», «Біологія, екологія», «Хімія»)
зареєстровані в міжнародній наукометричній
базі «Індекс Копернікус» (Польща).
• Вісники Дніпропетровського університету та
інші наукові журнали ДНУ ім. О. Гончара зареєстровано у Міжнародному центрі сертифікації
друкованих видань (Франція). Це перша сходинка видань до міжнародних наукометричних баз.
• Між приватним видавництвом «Ліра» та
ДНУ ім. О. Гончара укладено угоду про співпрацю, що надає можливість отримувати якісні
друкарські послуги з істотними знижками і реалізовувати через видавництво друковану продукцію.

проф. Приходько О. А. (фізико-технічний факультет) – 504,5;
доц. Жуков О. В. (факультет біології,
екології та медицини) – 434,5;
проф. Вінніков А. І. (факультет біології, екології та медицини) – 430,7;
доц. Турчин В. М. (механіко-математичний факультет) – 396;
проф. Кроїк Г. А. (фізико-технічний
факультет) – 384;
проф. Дейниченко Г. В. (хімічний факультет) – 372,5;
проф. Федоненко О. В. (факультет біології, екології та медицини) – 365,4;
доц. Горбань В. А. (факультет біології,
екології та медицини) – 361;
проф. Поляков М. В. (механіко-математичний факультет) – 356,1;
проф. Когут П. І. (механіко-математичний факультет) – 351.
Серед гуманітарних та соціальноекономічних факультетів:

проф. Носенко Е. Л. (факультет психології) – 682;
доц. Крупський О. П. (факультет міжнародної економіки) – 473,1;

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

• До фонду бібліотеки надійшло
10138 примірників брошур, журналів
та електронних видань.
За книгообміном бібліотека одержує
видання Харківського, Івано-Франківського, Львівського, Тернопільського,
Одеського університетів. Надійшли
43 електронні видання (навчальні посібники, монографії, методична література) авторів ДНУ ім. О. Гончара.
Надійшли книги від дарувальниківспівробітників нашого університету.
Б е зоп лат но на д ход я т ь ви д а нн я
«Біополімери і клітина», «Держава і
регіони», «Граніт», «Краєзнавство»,
«Прикладна гідромеханіка».
Планової передплати на рік не було.
• За рік кількість читачів становила 12510 осіб. Усі структурні підрозділи обслужили 36762 читачі. Видано
896174 примірники документів.
• Співробітники відділу наукової
літератури продовжили акцію «Пере-

реєстрація на робочому місці». Бібліотекарі відвідали історичний, хімічний
факультети і факультет біології, екології та медицини.
• Довідково-бібліографічний відділ
використовує такі джерела інформації: бібліографічні списки, картотеки,
електронний каталог бібліотеки, базу
даних за окремими тематичними напрямами, мережеві ресурси Інтернет.
Тематичні запити бібліотека виконує
за допомогою електронного каталогу.
Отриману інформацію читачі записують на свої електронні носії.
Загалом надано 43878 довідок: тематичних, фактографічних, адресних,
уточнюючих; в автоматичному режимі – 10157 довідок.
• Із науково-технічною бібліотекою
Національного гірничого університету склали анотований бібліографічний покажчик літератури «Літопис
Кобзаревої долі». У ньому значиться

проф. Панченко О. І. (факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства) – 437;
проф. Шепель Ю. О. (факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства) – 514;
проф. Аршава І. Ф. (факультет психології) – 428,4;
доц. Ганжа С. А. (факультет української
й іноземної філології та мистецтвознавства) – 364,3;
проф. Гринько Т. В. (економічний факультет) – 363,1;
проф. Демченко С. В. (факультет систем та засобів масової комунікації) – 357;
проф. Поповський А. М. (факультет
української й іноземної філології та мистецтвознавства) – 352,2;
проф. Хамініч С. Ю. (економічний факультет) – 348;
доц. Дроб’язко С. І. (економічний факультет) – 313.
Наукову діяльність підрозділів та науково-педагогічних працівників університету у 2014/2015 н. р. оцінила науководослідна частина.
630 назв документів про Т. Г. Шевченка, які зберігаються в бібліотеках ДНУ
ім. О. Гончара та НГУ.
• С п и с к и к н и г, щ о н а д і й ш л и
2013/2014 н. р. з видавництва «Наукова думка» за проектом «Наукова книга», укладено відповідно до галузей
знань (природничі, філологічні, історичні) й передано на факультети, у
факультетські бібліотеки, на електронні адреси завідувачів кафедр геологогеографічного, фізико-технічного та
історичного факультетів.
• Продовжуємо наповнювати електронний каталог, що вже є доступним
для користувачів через Інтернет.
• У локальну мережу бібліотеки підключено 11 підрозділів наукометричних інформаційних баз Scopus, Web of
Science, Bibliorossika.
• У бібліотеці працює бездротовий
Інтернет.
(Із доповіді ректора ДНУ ім. О. Гончара,
професора, члена-кореспондента НАНУ
М. В. Полякова на зборах трудового
колективу 4 вересня ц. р.).

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЧОМУ ДЛЯ НАВЧАННЯ Я ОБРАВ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА?

У ДНУ ім. О. ГОНЧАРА ЦІКАВО ВЧИТИСЯ  ТАК ВВАЖАЮТЬ БІЛЬШІСТЬ ЦЬОГОРІЧНИХ ВСТУПНИКІВ

Під час вступної кампанії ц. р.
(на етапі подачі заяв) кафедра
соціології та приймальна комісія провели опитування абітурієнтів, щоб з’ясувати, чому
вони обрали місцем свого майбутнього навчання ДНУ імені
Олеся Гончара.
Респонденти відповідали так:
тут можна здобути якісну освіту, стати кваліфікованим фахівцем в обраній галузі, у майбут-

ньому бути матеріально забезпеченим, зайняти престижне
місце в суспільстві. При цьому
дівчата, які мешкають у м. Дніпропетровську, визначають одним із значимих мотивів ще й
прагнення стати культурною та
освіченою людиною.
На думку респондентів, на
вибір нашого університету як
місця майбутнього навчання
вирішальним чином вплинула

низка обставин. Так, 60% опитаних вважають, що на їхній
вибір ДНУ позитивно вплинула
гарантія працевлаштування, а
близько 46% юнаків і дівчат сподобалося, що під час навчання
вони матимуть можливість працювати за фахом. Майже 42%
респондентів вважають, що їхньому вибору сприяла можливість стажування за кордоном,
а також можливість продовжен-

ня навчання в магістратурі чи
аспірантурі.
Значною мірою вибору ДНУ
ім. О. Гончара цьог орічним
в с т у п ни ка м сп ри я ла р о звинена і нфрас т ру к т у р а (на я в н іс т ь п а ла ц у сп ор т у, п а ла ц у
культури, бібліотеки, їдальні,
комп’ютерних класів тощо) (так
вважають майже 39% опитаних). Мож ливість отримання
разом із дипломом додаткових

фахових сертифікатів є вирішальним чинником для 37%
вступників.
Сподіваємося, що цьогорічні
вступники не розчаруються у
своєму виборі і що всього, чого
вони хочуть, вони досягнуть у
нашому університеті і після його успішного закінчення.
В. КРИВОШЕЇН,
завідувач кафедри соціології,
професор.

4 грудня 2015 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МОЛОДІ ВЧЕНІ-ХІМІКИ

ОПУБЛІКУВАЛИСЯ У СВІТОВИХ ЖУРНАЛАХ
У двох міжнародних наукових журналах – Nature
Communications та Nature
Chemistr y, як і входя ть до
списку 68 найцитованіших
у світі, опублікувалися цього року старший науковий

співробітник кафедри органічної хімії В. О. Пальчиков
та інженер І категорії цієї ж
кафедри Т. Ю. Сергеєва.
«У рамках технічного завдання держбюджетної теми ми ведемо два наукові напрями, –

розповідає Віталій Олександрович. – Один із них стосується
розробки методів синтезу речовини, аналогічної тій, що в 1988
році японські вчені виділили
із земляних черв’яків. Сполука
має антитромбозну дію і, крім

3 стор.

того, ще й цінні властивості для
косметичної галузі, зокрема для
виробництва шампунів, лосьйонів тощо (на заміну лаурілсульфату натрію). Другий наш науковий напрям – розробка препаратів, які можуть застосовуватися в хіміотерапії пухлин».
В. О. Пальчиков і Т. Ю. Сергеєва стаж увалися на хімічному факультеті Оксфордського

університету. На базі сучасних
лабораторій вони провели експериментальні дослідження з
обох названих вище напрямів.
Описа ли дослідження й узагальнили висновки молоді вчені в англійських наукових журна лах, які п у блік ую ть статті,
присвячені останнім досягненням у галузі хімії.

Т. РОМАШКА.

РОЗПОВІДЬ УЧАСНИКА АТО

ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ – ЦЕ ОБОВ’ЯЗОК

До лав Збройних Сил України мене призвав Жовтневий військкомат
у серпні 2014 року після оголошення
третьої хвилі мобілізації. Хоч мій вік
дозволяв приєднатися до групи офіцерів запасу, які могли бути призваними лише в останню чергу, розумом
усвідомлював свій обов’язок. Адже
на той час за плечима були й навчання у військовому училищі, а, згодом,
в академії, і служба в різних куточках
тодішньої держави, і викладацька діяльність на кафедрі військової підготовки нашого університету. Були ще
й чималий досвід керування великими військовими колективами, у гарячих точках зокрема, добре володіння
зброєю, знання особливостей поведінки людини у бойовій обстановці.
Але головним для себе я вважав неможливість спасувати у складній ситуації, сховатися за спини інших, бути «розумником» у пошуках лазівок уникнути
труднощів. Звик робити у житті чесні чоловічі вчинки – таким мене виховували
батьки, такими були мої стосунки з товаришами по службі, таким мені хотілося
бути в очах моїх синів та дружини.
До того ж, на кінець літа склалася
вкрай важка обстановка у зоні АТО, армія зазнала відчутних втрат. Мені здавалося, що отримані знання й досвід допоможуть зробити справу так, щоб більшість бійців повернулися додому живими й неушкодженими.
Усе почалося з формування 3-го механізованого батальйону 17-ої танкової
бригади у Кривому Розі, куди я був призначений заступником командира батальйону по роботі з особовим складом.
Злагодження підрозділу, не буду брехати, відбувалося складно. Не вистачало
досвіду в офіцерів, браку вало матеріальної бази для підготовки фахівців, заїдала звичайна армійська рутина, слабенькою була дисципліна. Але чого було
завжди вдосталь – це бажання отримати необхідні ратні навички, привести до
ладу наявну бойову техніку, забезпечити
існування в польових умовах у разі виходу на бойові позиції.
Добре допомага ли волонтери. Вони
привозили не тільки продукти, засоби
особистої гігієни та теп лий одяг. Від-

Володимир Іванович САРИЧЕВ,
завідувач кафедри фізичного
виховання та спорту.

Фото з газети «Факти» від 27 травня 2015 року.

чу тною була й допомога у відновленні
техніки, укомплектуванні підрозділів
інструментом для обладнання захисних
споруд, забезпеченні су часними прицілами, біноклями та засобами нічного
бачення. Пам’ятаю, як раділи наші бійці, коли я привіз у батальйон майже повний кошик мобільних телефонів, зібраних за ініціативи ради студентів нашого
університету, адже телефони дуже часто
псувалися або губилися в динамічних
армійських буднях, а зв’язок із близькими та рідними в таких умовах має неабияку цінність.
До речі, цікавою є ще одна деталь нашого армійського життя. Дивуюся, стільки солдатів і офіцерів якимось чином
мали відношення до нашої alma mater:
випускники, батьки студентів, просто
такі, що мали знайомих серед співробітників університету. Усі, дізнавшись, що
я є викладачем ДНУ імені Олеся Гончара, поспішали відрекомендуватися й
якось підкреслити свою причетність до
нашої університетської родини, навіть
випускники інших вищих навчальних
закладів Дніпропетровська. Взагалі, серед військовослужбовців було багато розумних, енергійних, сильних чоловіків,
які вперто намагалися підняти боєздатність батальйону на належний рівень як
гарант убезпечення своїх побратимів від
втрат.
Врешті-решт на початок жовтня сформували батальйон, здатний виконувати

бойові завдання. Зрозумів це, коли побачив, що бійці взводів матеріального і технічного забезпечення стріляють так само
влучно, як і представники механізованих
рот, а навідники протитанкових ракет були здатні влучити у стовбур дерева на далекій відстані, навіть у присутності полковників Генерального штабу, що прибули до нас для чергової перевірки.
Б у ла щ е од н а о зн а к а н ар о д ж е н н я
справжньої бойової родини. Після того,
як зусиллями комбата полковника І. І.
Щербини, який потім загинув у бою під
Дебальцевим, у батальйон почала надходити броньована техніка. Бійці, дивлячись комбату у вічі, почали звертатися
до нього – Батя. Мене ж, після тривалих
випитувань, чи вмію я лихословити, називали просто – Володимиром Івановичем.
Для мене залишається загадкою, чому протягом місяця наш батальйон невеличкими частками був розчинений
серед інших військових частин і як бойова одиниця майже припинив своє існування. Натомість, з решти нашого батальйону та 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас», що після Іловайського котла відновив боєздатність,
був сформований новий 40-й окремий
мотопіхотний батальйон, у складі якого
у другій половині грудня ми прибули в
АТО й зайняли оборону на східній околиці Дебальцевого.
Хоч минуло й небагато часу, але най-

частіше пригадуються не шалені артобстріли, не постійні атаки ворога, не
добрячий морозець у відкритому полі,
а спливають у пам’яті зустрічі з місцевими мешканцям, яким ми допомагали
продуктами й дровами, відвідування на
Різдво дитячого садочка, куди бійці 1-ої
роти занесли всі солодощі, які привезли
волонтери на свята, дитячі листи та малюнки з усіх куточків України для бійців
АТО.
Ворог тисну в на позиції батальйону
дуже сильно, але й наші хлопці закусили
вудила. Попри втрати, обмежені можливості для взаємодії та підтримки вогнем,
віддаленість сусідів й резервів 40-й вистояв до кінця й організовано віді йшов
ті льки п іс ля ог олошенн я 15 лю тог о
перемир’я.
У заверша льному етап і Дебальцевської кампанії я, на жаль, не зміг узяти
участь. За злою воєнною долею в один із
рідкісних днів зменшення інтенсивності боїв на дорозі у тил до штабу бригади
з трьома бійцями-зв’язківцями раптом
потрапив у засідку сепаратистів і був захоплений у полон. Це окрема майже тримісячна сторінка моєї воєнної біографії,
яку не хочеться згадувати.
Дуже вдячний усім, хто у будь-який
можливий у той час для себе спосіб, зробив внесок у справу мого визволення,
зокрема ректорові нашого університету
М. В. Полякову, який особисто доклав
значних зусиль для прискорення процесу переговорів.
Після визволення з полону в останніх
числах квітня 2015 року та нетривалого
лікування я продовжив службу у складі
навчального батальйону центру підготовки смт. Черкаське на посаді заступника командира батальйону, де й отримав
наказ на демобілізацію 15 жовтня.
Із приємних моментів мого бойового
шляху пригадується нагородження орденом Українського козацтва «Військова мужність», медаллю Патріарха Київського і всієї Русі-України Української
православної церкви Київського патріархату Філарета «За жертовність і любов до України» та військовою відзнакою
«Мужність. Честь. Закон».
В. САРИЧЕВ,
завідувач кафедри фізичного виховання
та спорту.

НА ЗАСІДАННІ РЕКТОРАТУ ДНУ ім. О. ГОНЧАРА

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ З ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ
ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ІЗ ЗОНИ АТО
Доповідала директор Центру соціальних ініціатив і волонтерства З. П. Бондаренко.
«Громадські об’єднання університету, зокрема Центр соціальних ініціатив і волонтерства, соціально-психологічна служба, – сказала доповідачка, – спрямовують свої
зусилля на надання допомоги тимчасово переміщеним
особам та постраждалим від
воєнних дій у зоні АТО. До
психологічної і благодійної
роботи долучилися 427 студент ів і вик ладачів різних
факультетів».
За підтримки проректора з
нау ково-педаг ог ічної роботи
у сфері гуманітарної освіти та
виховання студентської молоді
проф. В. В. Іваненка продовжує
дія ти Координаційний центр
ДНУ імені Олеся Гончара з надання психологічної та інших
видів допомоги тимчасово переміщеним особам і постраждалим від воєнних дій у зоні АТО.
Усіх переміщених психоло ги умовно ділять на три групи.
Наприклад, студенти, які переселилися із Донбасу і вчаться у

нас. Їм допомагають гармонізувати емоційний стан і залучають до волонтерської діяльності, а перед тим підвищують
їхню психотехнічну підготовку,
щоб у майбутньому вони теж
могли виконувати різні види
психологічної допомоги.
Надають психологічну допомогу дорослим вимушеним переселенцям та військовим, які
лікуються в медичних установах Дніпропетровська. Психологічну допомогу надають бійцям АТО в лікарнях №16, №6,
№2 та обласній імені Мечникова, а цивільним людям – у лікарні №4. Із бійцями АТО працюють і психологи-викладачі
факультету, і студенти. Психологи-початківці (бакалаври, магістри) удосконалюють свої навички під керівництвом викладачів і працівників соціальнопсихологічної слу жби, психологів-практиків із громадської
організації «Дніпропетровська
психологічна служба». За ініціативи ради студентів та Центру
соціальних ініціатив придбано
медикаменти д ля госпіта лю,
надали пораненим бійцям пси-

хологічну допомогу і поповнили рахунки їхніх мобільних телефонів. Викладачі факультету
психології надаю ть консультації також військовослужбовцям, які через Дніпропетровськ
їдуть у зону АТО або повертаються звідти.
С оціа льно -пси хологічна
служба проводить тренінгові
заняття із медичним персоналом Дніпропетровського к лінічного військового госпіталю.
І ще є діти переселенців. Із дітьми влітку працювали А льона Гауба, Маргарита Ротарь (гр.
ДС-14-2), Наталя Дзюбак, Марія
Бердашева, Анна Дидіва (г р.
ДК-13-1), Анна Дяченко, Ірина
Веремейчик та філологи опікувалися дітьми у Дніпропетровському дитбудинку.
В університеті працює консультаційний центр. Тут працівники соціально-психологічної служби і студенти консультують відвідувачів індивідуально.
Але психологічними консультаціями справа не обмежується.
Голова соціального сектору ради студентів (Дар’я Одєгналова,

а зараз – Даша Хом’як) організували збір гуманітарної допомоги, благодійні акції, донорство, екскурсії для дітей з родин
переселенців тощо.
Серед активних волонтерів:
доц. О. О. Байєр, асист. І. В. Гарку ша (факультет психології),
доц. С. Ю. Жарко, доц. О. В. Гудожник, М. В. Бутиріна, Л. В.
Темченко, Л. В. Хотин (факультет систем та засобів масової комунікації) та ін. Сумлінно ставився до доброчинної роботи у
центрі «Допомога Дніпра» аспірант Максим Красиков.
Волонтери роблять різну роботу – проводять суботники в
Центрі соціально-психологічної
реабілітації, організують дітей і
самі пишуть листи бійцям АТО,
опікують бійців у лікарні УВС і
лікарні Мечникова, готують їм
подарунки і концерти, збирають гроші на факультетах і відправляють на Донбас продукти, теплі речі (чотири машини
такого вантажу, купленого за
гроші, зібрані на економічному
факультеті, факультетах прикладної математики і психології, відправили у населені пунк-

ти Донбасу). У військові частини
відправили берці, спальні мішки, продукти, військову форму.
Так, якщо дуже коротко про
волонтерську роботу в нашому
університеті.
Ректорат р екоменд у ва в де ка н ат а м т а ра да м с т у ден т і в
факультетів посилити роботу
щодо роз’яснення важ ливості участі студентів у волонтерській роботі.
Координаційній раді ДН У
із надання допомоги тимчасово переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій у
зоні АТО, деканам факультетів,
соціально-психологічній службі доручено забезпечити родинам загиблих, військовослужбовцям із зони АТО, тимчасово переміщеним психологічні,
юридичні та інші види послуг,
залу чивши до цього викладачів і студентів. Окремо виділено пункт про удосконалення
надання різних видів допомоги
студентам із Донбасу і Криму,
які навчаються у нас.
Я. СТЕПОВА.

ЯК ПРОТИСТОЯТИ ПОБУТОВОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ?

• Жорстко обмежте свої джерела
інформації найнадійнішими. Самостійно аналізуйте інформацію.
• Не вірте нічому, що не має
об’єктивних п ідтверд жень, особливо компромату на уряд і армію.
Враховуйте, що фотографії, аудіо- і
відеозаписи можуть бути сфальсифіковані.
• Не беріть участі в суперечках
і обговореннях з малознайомими
людьми. Не вірте страхам окремих
людей і паніці юрби.
• Не піддавайтеся на провокації і
громадську паніку, зберігайте спокій і холодне мислення у спілкуванні.
• І пам’ятайте: за будь-якою підтримкою і пропагандою екстремізму настає кримінальна відповідальність!
Якщо ви побачили прояви екстремізму, дзвоніть на гарячу лінію
Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області:
(056)744-85-19.
ЕКСТРЕМІСТИ – ЦЕ ЛЮДИ, ЯКІ:
• закликають до порушення цілісності країни;

• присвоюють собі владні повноваження;
• створюють незаконні збройні
угруповання;
• закликають стати членом угруповання;
• здійснюю ть терористичн у діяльність;
• фінансу ють або сприя ють ї ї
здійсненню;
• оскверняють прапор, герб, Гімн
України;
• закликають до введення російських військ;
• розповсюджують брехню і наклепи;
• розпалюють взаємну ненависть;
• закликають до насилля, сіють
страх і паніку.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ
ЕКСТРЕМІСТА

• Агресивний;
• жорстокий;
• радикальний;
• багато забобонів;
• стереотипне мислення;
• низький рівень освіти і загаль-

ної культури.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЕКСТРЕМІСТА

• Манія величі;
• фанатизм;
• бажання маніпулювати;
• схильність до ризикованої по-

в ед ін ки і знец іню ва нн я ч у ж ог о
життя;
• пошуки ворога;
• ідентифікація себе з героєм.
Задля недопущення терористичних актів, диверсій та інших надзвичайних подій пр осимо бу ти
пильними. Якщо у ваше поле зору
потрапили особи, які проявляють
необґрунтований інтерес до об’єктів
транспортної інфраструктури, громадських місць, підприємств, військових об’єктів, будівель органів
влади та управління, а також сторонні підозрілі предмети, просимо
терміново повідомляти в управління СБУ у Дніпропетровській області
за телефоном (056) 744-85-19. Електронна пошта usbu_dnp@ssu.qov.ua
Спільними зусиллями попередимо прояви тероризму.
Управління Служби безпеки України
у Дніпропетровській області.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ У РАЙОННОМУ ОГЛЯДІ-КОНКУРСІ

ДНУ ім . О. ГОНЧАРА  ПЕРШЕ МІС ЦЕ

Університет узяв участь у районному оглядіконкурсі на кращий пункт видачі засобів індивідуального захисту студентам, працівникам, службовцям та населенню міста і посів перше місце.
Протягом 2015 року ми ситуацій природного та
виконали всі заплановані техногенного характеру на
заходи. Провели об’єктове території університету»;
тренування «Дії керівно- перевірили стан пожежго складу збірного еваку- ної безпеки на потенційно
аційного пункту факуль- небезпечних об’єктах унітету психології при про- верситету; опублікували
веденні заходів евакуації в газеті «Дніпропетровстудентів і співробітників ський університет» прав у мовах надзвичайних вила безпеки у транспорті
Йде передплата на періодичні
друковані видання на 2016 рік.
Передплата на газету «Дніпропетровський університет»
приймається в усіх відділеннях
поштового зв’язку, операційних залах поштамтів, центрів
поштового зв’язку області на
рік, півріччя, квартал або пом іся ч но . Прийма ння пер ед плати здійснюється до 25 числа
попереднього передплатному
місяця.
Передплатна вартість видання, яка складається з вартості
послуг зв’я зку на розповсюдження (приймання передплати
і доставку) та його видавничої
вартості, визначається працівником поштового зв’язку безпосередньо при оформленні передплати.
Газета «Дніпропетровський
університет» – це цікава інформація про життя Дніпропетровського національного університет у імені Олеся Гончара ,
одного з найбільших вищих навчальних закладів регіону.
Учителі, батьки, абітурієнти
ознайомляться зі сторінок газети з умовами навчання в ДНУ
імені Олеся Гончара, дізнаються про спеціальності, які можна
тут здобути, про науковців і викладачів, які вчать студентів.
Н а ша г а з е та з а з начена на
6 -ій сторінці Каталога місцевих періодичних видань на
2016 рік.
Передплатна вартість газети
на рік – 33,81 грн., на місяць –
3,66 грн.
Телефони для довідок з питань передплати: 770-82-70,
770-33-62.

при виникненні надзвичайних ситуацій.
Належним чином готують студентів і співробітників до дій у надзвичайних ситуаціях на факультетах: української й іноземної філології та мистецтвознавства, фізико-технічному, біології, екології
та медицини, хімічному,
історичному (начальники штабів цивільного захисту Т. А. Клименко, В. І.

2016

2016

Юрчик, О. М. Маренков,
А. Б. Вішнікін, В. І. Кабанов).
Головні за в да нн я на
2016 рік – навчити працівників та студентів: як
діяти у випадку надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, як користуватися
засобами індивідуального й колективного захисту
та первинними засобами
пожежогасіння, як надавати першу медичну допомогу.
О. ПІСКАРЬОВ,
начальник штабу
цивільного захисту
університету.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
декана геолого-географічног о фак ультету – 1
штатна одиниця (повна
ставка)
(на явність нау кового
ступеня доктора географічних наук, вчене званн я , дос ві д н ау ков о -п е даг ог іч ної та орга нізаторської роботи у вищих
навчальних закладах не
менше 10 років, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри радіоелектронної автоматики
– 1 штатна одиниця (повна ставка)
(на я вніст ь нау ков ог о
сту пеня кандидата технічних наук, вчене звання
доцента та мають наукові публікації за науковим
напрямом кафедри радіоелектронної автоматики,
вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс
приймаються протягом
1 тижня від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації),
директора Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара – структу рного підрозділу університету – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти, с та ж нау ково -педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах не
менше 10 років, вільне володіння українською мовою, громадяни України)
(документи на конкурс
приймаються протягом
1 місяця від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації),
старшого викладача кафедри харчових технологій – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(н а я в н і с т ь з а к і н ч е ної аспіранту ри, мають
пу б лікації за напрямом
кафедри, стаж роботи у
ВНЗ не менше 2 років,
вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача кафедри харчових технологій – 1 штатна одиниця
(0,75 ставки)
(н а я в н і с т ь з а к і н ч е ної аспіранту ри, мають
пу б лікації за напрямом
кафедри, стаж роботи у
ВНЗ не менше 2 років,
вільне володіння державною мовою України),
викладача кафедри образотворчого мистецтва і
дизайну – 1 штатна одиниця (повна ставка)
(на я вн іс т ь о с в іт н ь о ква ліфікаційного рівн я
магістра зі спеціальності «Дизайн», нау ково-педагогічний стаж роботи
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 1 року,
вільне володіння державною мовою України),
асистента кафедри ра-

діо е лектронної автоматики – 1 штатна одиниця
(0,5 ставки)
(наявність вищої освіти
магістра за спеціальністю
«Прилади і системи неруйнівного контролю», закінчили аспірантуру, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс
приймаються протягом
1 тижня від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації),
молодшог о нау кового
співробітника НДЛ перспективних матеріалів і
технологій кафедри технології виробництва фізико-технічного факультету (д/б теми 1-305-15)
– 2 штатні одиниці (повні
ставки)
(вища освіта, нау кові
публікації, закінчена аспірантура, досвід роботи
в галузі створення нових
матеріалів для ракетнокосмічної техніки у період навчання, вільне володіння державною мовою
України),
завідувача кафедри зоології та екології – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(на явність нау кового
ступеня доктора біологічних нау к, вчене званн я
професора, мають досвід
науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 10
років, вільне володінн я
державною мовою України),
викладача кафедри іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(наявність вищої освіти
за спеціальністю «Мова та
література (французька)»,
наукові і навчально-методичні праці за профілем
діяльності кафедри, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс
приймаються протягом
1 тижня від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації).
На конк у р с п риймаються документи: заява,
особовий листок з обліку кадрів, фото 3х4, автобіографія, копія документів про вищу освіту (з
пред’явленням оригіналу
документа), копія диплома кандидата (доктора)
наук, якщо є вимогою (з
пред’явленням оригіналу
доку мента), коп і я атестата старшого наукового
сп і вро бітн ика, доцента
(професора), якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), список
наукових робіт та винаходів (завірених за останнім
місцем роботи).
Наша адреса: 49010, м.
Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч. корп ус
№1, кімн. 217, тел.: (056)
374-98-27.
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