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          КОСМІЧНИЙ  КВІТЕНЬ

МОЛОДЬ ТОРУЄ ЗОРЯНІ ОРБІТИ

ренції «Людина і космос», яку 
проводять під егідою Міжна-
родної федерації астронавтики 
Державне космічне агентство 
України, НЦАОМУ ім. О. Мака-
рова, ДНУ ім. О. Гончара, ДП 
«Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля, ДП 
«ВО «Південний машинобудів-
ний завод» ім. О. М. Макарова, 
Інститут технічної механіки 
НАНУ і ДКАУ, ПАО «Україн-
ський науково-дослідний інсти-
тут технології машинобудуван-
ня» та інші. 
Цього року конференція зі-

брала близько чотирьохсот 
учасників і гостей, було пред-
ставлено 227 доповідей. Молоді 
люди пропонували вдоскона-
лені й новітні зразки космічної 

техніки, моделі та методики, які 
забезпечують створення кос-
мічної техніки та її застосуван-
ня. Також представляли під-
ходи, концепції та засоби для 
боротьби з космічним сміттям, 
проекти конструкцій, двигунів 
і систем управління ракетоно-
сіїв і космічних апаратів, кон-
цепції новітніх систем зв’язку 
і дистанційного зондування 
Землі. Роботи молодих фахів-
ців вражають оригінальністю 
ідей, масштабністю концепцій, 
глибиною відпрацювання тех-
нічних рішень, новизною і ціка-
вістю отриманих наукових ре-
зультатів. 
Науковий форумвідкрив Ге-

неральний директор НЦАОМУ 
Віктор Хуторний. У своїй 

промові ректор ДНУ, член-
кореспондент НАНУ Микола 
Поляков відзначив традиційно 
високий рівень наукових ро-
біт конференції та підкреслив, 
що «Людина і космос» завжди 
є справжнім святом наукової 
думки, дає можливість підви-
щити рівень знань і розширити 
світогляд, зустрітися з новим і 
цікавим, спільно зазирнути у 
майбутнє.

«Людина і космос» працюва-
ла за 21 науковим напрямком. 
За результатами роботи конфе-
ренції 37 авторів доповідей та 
наукових робіт з ДНУ відзначе-
но дипломами. Це В. Ю. Котлов, 
Є. В. Петелько, К. М. Гапонен-
ко, В. М. Горев, О. О. Певзнер, 
А. М. Ляшенко, І. О. Саєнко, 

О. Т. Єржанов, О. С. Аксьонов, 
В. О. Масальский, Д. П. Утва, 
С. Ш. Векилов, О. М. Жабіна, 
Д. В. Франчук, Д. О. Чаров, 
Н. В. Коломоєць, В. Д. Халіпова, 
Є. В. Ко валєв, Є. А. Кондратюк, 
А. А. Дмитренко, Є. В. Горб, 
А . В. Єгорова, В. Д. Кіба, 
О. П. Роменська, М. В. Кравчен-
ко, С. В. Савчук, Ю. А. Шаш-
ко, В. М. Кирпа, М. В. Абра-
менко ,  Ю.  І .  Зацинська я , 
Є. С. Ко сицина, В. М. Остапенко, 
Т. Ю. Смольникова, Я. О. Скоро-
день, А. В. Акімова, А.В. Греков, 
А. В. Кашенкова.

Тетяна ЛАБУТКІНА,
кандидат технічних наук, 
доцент кафедри систем 

автоматичного управління

Засідання секції конференції «Зоряний шлях» ведуть 
доцент ФТФ С. О. Білогуров та професор ФФЕКС О. Й. Соколовський

Учасники конференції «Людина і космос» 
знайомляться зі зразками космічної техніки

ДОСЛІДЖУЮЧИ  СПАДЩИНУ  ВИПУСКНИКІВ

ВАЛЕР’ЯН  ПІДМОГИЛЬНИЙ  –  СИН  ДНІПРА
До 115-ої річниці від дня народження видатного письмен-

ника і випускника нашого університету відбулася ІІІ Все-
українська наукова конференція «Проза Валер’яна Підмо-
гильного в контексті української літератури ХХ століття». 

Форум зібрав у дискусійне 
коло представників різних на-
ціональних наукових шкіл із 
Києва та Дніпропетровська, За-
поріжжя й Полтави, Кривого 
Рогу й Мелітополя і став ще од-
нією спробою літературознав-
чої спільноти осмислити такий 
непростий обшир текстів пись-
менника, який є справжнім ко-
дом культурної пам’яті україн-
ців.
Співорганізатором конфе-

ренції разом з кафедрою укра-
їнської літератури ДНУ висту-

пив Інститут літератури імені 
Т.Г. Шевченка НАН України. 
Пленарне засідання відкрила 
декан факультету української 
й іноземної філології та мисте-
цтвознавства професор Ірина 
Попова, зауваживши, що ка-
федра української літератури 
ДНУ є центром із питань дослі-
дження творчої спадщини ви-
датного письменника періоду 
Розстріляного відродження – 
Валер’яна Підмогильного, який 
уславив Катеринославщину й 
відобразив у своїй творчості 

провідні художньо-філософські 
тенденції часу. Декан запросила 
всіх учасників та гостей конфе-
ренції переглянути знятий сту-
дентами та викладачами фільм 
«Розстріляний. Відроджений» 
про життєвий і творчий шлях 
письменника.
З вітальним словом до учас-

ників конференції звернувся 
ректор ДНУ, член-кореспондент 
НАНУ Микола Поляков: «Не-
пересічний митець, таланови-
тий перекладач, Валер’ян Під-
могильний здобув ґрунтовну 
освіту на юридичному й мате-
матичному факультетах Кате 
ринославського університету. 
Саме в нашому місті визрів і 
розквітнув його письменниць-
кий талант, у міській періоди-
ці вперше побачили світ його 
оповідання. Знайомство з ін-
телектуальною елітою міста – 
Петром Єфремовим, Дмитром 
Яворницьким – дали митцю за-
ряд творчого душевного горін-
ня, що спонукав його до пошу-
ку відповідей на екзистенційні 
питання сенсу життя людини. 
Саме цей проблемний ракурс 
дозволяє характеризувати про-
зу Підмогильного як елітарну, 
модерну, інтелектуально-пси-
хологічну», – наголосив Мико-
ла Поляков.

Під час першого та другого 
пленарних засідань свої допові-
ді представили Н. Заверталюк, 
В. Шевченко, Л. Стрюк, Л. Сте-
повичка, І. Кірковська, С. Жи-
гун, С. Ленська, І. Мазуренко.
Плідною роботою в секціях 

відзначився другий день про-
ведення конференції. Науковці 
виявили новаторство в підходах 
до вивчення творчості В. Підмо-
гильного з погляду культурної й 
емоційної інформативності тек-
стів, у дзеркалі постколоніаль-
ної критики, в аспекті естетики 
ресентиментності та художньо-
го втілення теми становлення 
маскулінності. Значна кількість 
доповідей базувалася на пси-
хологічних і психоаналітичних 
(Л. Ромас, О. Тимофєєва) та се-
міотичних (К. Корнілова) дослі-
дженнях текстів В. Підмогиль-
ного. Широкий спектр компара-
тивних розвідок – у зіставленні 
з текстами американських, гру-
зинських та польських (І. Кро-
пивко) авторів. Інтерес викли-
кали доповіді, присвячені кон-
текстуальним дослідженням, 
як літературним – в аспектах 
слідування класичним традиці-
ям та створенню модерних, так 
і історико-культурним, а саме 
розгляду ролі В. Підмогильного 
в культурі та літературі Украї-

ни й Придніпров’я (В.Біляцька, 
Т. Шарова), вивченню історії 
краю як документального дже-
рела творчості письменника. 
Традиційним аспектом стало 
текстуальне дослідження мі-
кро- й макропоетики (Н. Олій-
ник, І. Пасько), мовної специфі-
ки творів, питань перекладоз-
навства. Також на конференції 
були представлені доповіді ме-
тодичного характеру (А. Сергі-
єнко). 
Під час конференції у Пала-

ці студентів ДНУ працювали 
виставки: «Творити прекрасне 
– покликання серця» (студія 
народної вишивки «Оберіг»), 
«Художній світ через полотно 
та фарби» (ілюстрації до творів 
В. Підмогильного студентів спе-
ціальності «Образотворче мис-
тецтво» ФУІФМ) та «Полинова 
зоря Валер’яна Підмогильного» 
(виставка книг, організована 
Науковою бібліотекою ДНУ іме-
ні Олеся Гончара). Традиційно 
по завершенню першого пле-
нарного засідання увазі учас-
ників конференції було пред-
ставлено виставу «Військовий 
літун» студентського театру 
ФУІФМ «Відлуння» (художній 
керівник О. Гонюк).

Людмила РОМАС,
кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури

У нашому університеті, 
який недаремно називають 
класичним космічним, кві-
тень традиційно багатий 
на події, пов’язані з космо-
навтикою. До таких нале-
жать XVIII Міжнародна мо-
лодіжна науково-практич-
на конференція «Людина і 
космос» та XIV Всеукраїн-
ська конференція-конкурс 
науко во-дослідних робіт 
школярів «Зоряний шлях», 
організаторами яких що-
річно виступають Націо-
нальний центр аерокосміч-
ної освіти молоді України 
ім. О. Макарова та Дніпро-
петровський національний 
університет ім. О. Гончара.

Космічна галузь нашої краї-
ни має багатий досвід у ство-
ренні новітніх зразків техніки 
і передових технологій, досвід 
генерації та втілення в життя 
революційних науково-техніч-
них ідей. Сучасна молодь Укра-
їни, яка отримує освіту за кос-
мічним профілем або вже пра-
цює у цій галузі, доводить, що 
повністю готова підтримувати 
високі стандарти творців кос-
мічного майбутнього держави 
і людства. У цьому впевнюєш-
ся кожного року під час прове-
дення Міжнародної молодіж-
ної науково-практичної конфе-
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ШКОЛА  ВОЛОНТЕРСТВА
Студенти-волонтери Цент ру со-

ціальних ініціатив і волонтерства 
ДНУ проводять практичні заняття 
для майбутніх першокласників та 
їх батьків на базі КЗО «Спеціалізо-
ваної школи № 67 еколого-еконо-
мічного профілю» Дніпропетров-
ської міської ради. 

НАБУВАЄМО  НА  ПРАКТИЦІ 
ФАХОВИХ  ЗНАНЬ

Вже не перший рік майбутні психоло-
ги під керівництвом доцента факульте-
ту психології Зої Бондаренко щосуботи 
волонтерують у цій школі. «Метою ро-
боти Центру в рамках шкільних занять 
є психологічне та педагогічне просвіт-
ництво батьків, а також педагогічна ро-
бота студентів-волонтерів, спрямована 
на розвиток психічних процесів май-
бутніх першачків. Ці аспекти волонтер-
ської діяльності є невід’ємною части-
ною підготовки студентів до майбутньої 
професійної діяльності», – говорить Зоя 
Петрівна.

«Найбільший досвід роботи практич-
ним психологом мені забезпечила школа 
під час волонтерування в ній», – зазна-
чила випускниця ДНУ ім. Олеся Гонча-
ра, магістр психології Лідія Лісова, яка з 
четвертого курсу і дотепер працює за фа-
хом у «Спеціалізованій школі № 67 еко-
лого-економічного профілю». Співпраця 
з цим освітнім закладом у Лідії Ігорівни 
розпочалися ще на першому курсі, коли 
вона як волонтер проводила розвивальні 
уроки з майбутніми першокласниками. 
Студенти-психологи за розробленою 

програмою, починаючи з грудня, про-
водили навчально-розвивальні заняття, 
спрямовані на розвиток пам’яті, уваги, 
мислення, мовлення, уяви, емоційно-
вольової сфери майбутніх першоклас-
ників. Батьки з великою зацікавленістю 
спостерігали за навчальними успіхами 
дітей, зверталися за порадами до май-
бутніх психологів, незважаючи на юний 
вік волонтерів. Тому і не дивно, що серед 
студентів цей напрям роботи став попу-

лярним. Бажаючих удосконалити свої 
знання, поспілкуватися із сучасними до-
шкільнятами виявилось настільки бага-
то, що доводилося постійно коригувати 
списки волонтерів. Найбільшу актив-
ність виявили Вікторія Голенко, Марія 
Водонос, Євген Молошний, Павло Крив-
ко, Анастасія Бандура, Марина Леком-
цева, Тетяна Фурсова, Єлизавета Рись, 
Анастасія Перетятько, Анна Романова, 
Анжеліка Баша, Ніна Гроденська, Вале-
рія Ляшенко, Анастасія Лагно, Альона 
Ляшко, Василина Атманзіна, Дар’я Не-
смашна, Тетяна Андрійченко, Ірина Ве-
ремейчик, Альона Гауба.
Студенти-волонтери групи ДС-13-2 

презентували батькам навчально-до-
слідницький соціальний проект «Жити 
реально – жити здорово!», метою якого 
є зниження рівня ґаджетозалежності 
серед школярів шляхом заміщення та 
реорганізації позаурочного часу, адже 
надмірне використання ґаджетів може 
погіршити рівень уваги та успішність ді-
тей.
Таким чином, під час волонтерування 

студенти факультету психології отри-
мують унікальну можливість набути 
важливих педагогічних умінь і навичок, 
інтегрувати отримані знання у повсяк-
денну навчальну діяльність та найголо-
вніше – здобути досвід, який у подаль-
шому буде неоціненним внеском у нашу 
професійну самореалізацію. 

Тетяна АНДРІЙЧЕНКО, 
координатор Центру

соціальних ініціатив  і волонтерства,
студентка-волонтер 3-го курсу 

факультету психології

ЗАКОРДОННІ  ФАХІВЦІ 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ  ДОСВІД 
СВІТОВИХ  ЕКОНОМІК

У рамках наукової 
школи «Глобальні ім-
перативи розвитку еко-
номічних і фінансових 
систем» факультетом 
міжнародної еконо-
міки був проведений 
Міжнародний науко-
во-практичний семі-
нар «Глобальні детер-
мінанти світогоспо-
дарського розвитку» за 
участю провідних євро-
пейських та азійських 
економістів. Зокрема, 
до Дніпропетровська 
на Міжнародний семінар прибули науковці з Німеччини, Сінгапуру, Угорщини, 
Грузії, Словаччини, Польщі, Білорусі, України.

Про плідний досвід міжнародного співро-
бітництва розповіла декан факультету міжна-
родної економіки, доктор економічних наук, 
професор Наталія Стукало. Зокрема, багато-
річна історія співпраці факультету з міжна-
родними партнерами включає в себе успішну 
реалізацію програм академічного обміну. Ви-
кладачі факультету постійно проходять тре-
нінги і стажування в кращих університетах 
США, Франції, Великобританії, Іспанії, Ні-
дерландів, Бельгії, Польщі. Студенти є учас-
никами програми студентської мобільності 
ERASMUS+. Також на факультеті активно діє 
програма двох дипломів, зокрема, більше ста 
студентів вже здобули освіту за цією програ-
мою в Університеті прикладних наук міста 
Мітвайда (Німеччина), Університеті міста Ле 
Ман (Франція), Латвійському університеті. 
У планах – втілення таких же двосторонніх 
угод з Варшавським університетом та Універ-
ситетом економіки в Братиславі. 
Відомий сінгапурський економіст-консуль-

тант, директор «GL Training & Consultancy», 
екс-лектор Наньянського технологічного 
університету Гарі Літ в інтерактивних лек-
ціях «З Третього Світу до Першого: Глоба-
лізація та Сінгапур. Історія Трансформації» 
та «Політичні реформи, дилеми та інновації 
Сінгапуру. Які основні політичні уроки мо-
же винести Україна з досвіду Сінгапуру?» 
представив політику соціально-економічно-
го реформування Сінгапуру. Радник Україн-
ської кредитно-банківської спілки, старший 

науковий співробітник Інституту економіки 
Тбіліського державного університету Геор-
гій Сігуа розглянув грузинський досвід для 
пошуку нової соціально-економічної моделі 
розвитку України. Крім того, про підтримку 
ЄС сталого розвитку громад України доповіла 
координатор проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» в Дні-
пропетровській області Олена Харченко, про 
перспективи зайнятості на периферії на при-
кладі Угорщини – професор Будапештського 
університету Корвініус Георгій Бода та навіть 
зміну клімату в якості мультиплікатора ризи-
ку регіональної і глобальної економіки – про-
фесор Університету економіки в Братиславі 
Міколаш Чернота.
Про довгострокову стратегію інтернаціо-

налізації факультету міжнародної економіки 
(ISFIE) повідомили завідувач кафедри між-
народної економіки і світових фінансів Ма-
рина Литвин та заступник декана по роботі з 
іноземними студентами Світлана Гапоненко. 
Було зазначено, що сьогодні на факультеті 
міжнародної економіки за різними спеціаль-
ностями навчаються більше 70 вихідців із 15 
країн світу – такий показник цілком відпові-
дає загальноукраїнським тенденціям. На на-
ступному етапі стратегії інтернаціоналізації 
факультету передбачені такі заходи: налаго-
дження зв’язків з університетами-партнера-
ми в Польщі та Словаччині щодо реалізації 
програми двох дипломів, встановлення спів-
робітництва і проведення спільних наукових 
досліджень з фахівцями інших європейських 
країн, створення адаптаційних курсів для 
абітурієнтів-іноземців, розробка англомов-
них освітніх програм (у тому числі й магіс-
терських програм для іноземних студентів), 
організація літніх шкіл для іноземних сту-
дентів тощо. Очікуємо, що подібні заходи бу-
дуть ефективними і дозволять подвоїти наш 
індекс інтернаціоналізації, позаяк 20%-й по-
казник відповідає рівню найкращих універ-
ситетів світу.

Марина ЛИТВИН, 
завідувач кафедри міжнародної економіки

 і світових фінансів

Більше ста студентів різних факультетів 
університету прослухали лекцію «Предмет 
злочину: отримання неправомірної виго-
ди» від заступника декана з виховної робо-
ти юридичного факультету, старшого ви-
кладача кафедри адміністративного і кри-
мінального права Володимира Хейлика. 
Молодь і викладачі з великою зацікавле-

ністю ознайомилися з чинними антикоруп-
ційними нормами кримінального законо-
давства України. Зокрема, вони дізналися, 
як сьогодні законодавством трактується 
отримання неправомірної вигоди (хабарів) 
у вищій школі та почули повчальні випад-
ки з юридичної практики, пов’язані із засу-
дженням педагогів вищих навчальних за-
кладів за отримання неправомірної вигоди. 
Виступ відбувся в рамках Лекторію пра-

вових знань, який за сприяння групи ана-
лізу у сфері гуманітарної освіти та вихован-
ня молоді та юридичної клініки постійно 
діє в університеті.

*   *   *
Політичні експерти, політтехнологи, 

викладачі політології, а також майбутні 
спеціалісти – студенти та аспіранти-полі-
тологи взяли участь у дискусії «Професія 
«політолог»: буденний та фаховий рівні 
сприйняття», організованій політологіч-
ним клубом «Форум». 
Дискусія привернула увагу широкої 

громадськості: про стан сучасної полі-
тологічної науки в Україні разом із фа-
хівцями також активно розмірковували 
представники громадських організацій, 
засобів масової інформації та небайдужі 
мешканці міста. Зокрема, учасники спіль-
но переглянули презентацію «25-річчя 
політологічної освіти в ДНУ: здобутки 
та перспективи» та заслухали учасни-
цю української делегації Конгресу міс-
цевих та регіональних влад Ради Європи 
«IV Всесвітній демократичний форум» 
(м. Страсбург) Ольгу Славіну.

*   *   *
Більше 40 представників із 20 навчаль-

них і наукових установ України та зарубіж-
жя завітали до ДНУ на Міжрегіональну 

наукову конференцію для студентів, аспі-
рантів та молодих учених «ІІ Всеукраїнські 
Наддніпрянські читання: актуальні про-
блеми історії, археології та етнології».
Молоді історики з Дніпропетровська, 

Києва, Львова, Харкова, Одеси, Запоріж-
жя, Вінниці, Полтави, Миколаєва, а також 
науковці з Єльського університету та Біло-
руського державного університету пред-
ставляли свої найновіші дослідження у га-
лузях археології та етнології, історіографії, 
джерелознавства та інших спеціальних іс-
торичних дисциплін.
Про сучасне осмислення історичної на-

уки й новітнього історичного досвіду з гос-
тями заходу спілкувалися проректор з на-
уково-педагогічної роботи у сфері гумані-
тарної освіти і виховання молоді, професор 
Валентин Іваненко та декан історичного 
факультету, професор Сергій Світленко.
Також до уваги науковців була запро-

понована доповідь кандидата історичних 
наук, доцента кафедри історії України 
Олега Репана «Усна історія: метод і дже-

рело. Досвід роботи зі спогадами учасни-
ків АТО». 

*   *   *
Студенти факультету прикладної мате-

матики радо вітали дві визначні події – від-
криття нового комп’ютерного класу та від-
ремонтованої навчальної аудиторії.
Оновлену після капітального ремонту ау-

диторію № 31, урочисто перерізавши чер-
вону стрічку, відкрив проректор з адміні-
стративно-господарської частини Микола 
Ружин. 
Новий комп’ютерний клас склали 12 су-

часних, добре оснащених персональних 
комп’ютерів, наданих давнім партнером 
факультету – дніпропетровським офісом 
компанії «WIX».

«Оновлення аудиторного фонду та по-
повнення технічної бази факультету – це 
вагомий внесок у розвиток нашого сту-
дентства. Переконані, що нові приміщення 
допоможуть студентам успішніше оволо-
дівати комп’ютерними та математични-
ми дисциплінами для створенні власних 
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Коли верстався номер, студентська громада університету готувалася 

до виборів нового лідера студентського самоврядування, що відбудуться 
27 квітня на всіх факультетах університету. Як того вимагає новий Закон 
України «Про вищу освіту», голова студради обиратиметься прямим та-
ємним голосуванням студентів. Представляємо Вам наразі єдиного кан-
дидата, студента історичного факультету Артема Кравченка.

Другокурсник Артем бере активну 
участь у культурних та наукових захо-
дах. Так, він уже встиг попрацювати в 
раді студентів гуртожитку №2, а протя-
гом останнього року обіймав посаду го-
лови ради студентів свого факультету та 
був заступником голови ради студентів 
університету. «Студентським самовря-
дуванням та молодіжною політикою я 
займаюся вже кілька років, – розповідає 
Артем. – Із 2009 року займався учнів-
ським самоврядуванням у Кіровоград-
ській області, тому стовідсотково знаю, 
що означає бути справді активним. За-
раз маю зв’язки з різними громадським 
організаціями міста та країни і готовий 
налагоджувати співпрацю з ними на 
благо нашого університету». 
Юнак, і справді, знає, як досягати ме-

ти і злагоджено працювати з колегами. 
Так, на історичному факультеті Артему 
вдалося створити діяльну та «боєздат-
ну» команду студради, об’єднавши у ній 
найбільш зацікавлених студентів-істо-
риків. У березні 2015 року Артем Крав-
ченко здобув для свого факультету пере-
могу в конкурсі «Містер-ДНУ», а в квітні 
був обраний головою студентської ради 
свого факультету. З того часу історичний 
факультет став одним із найактивніших 
факультетів. Зокрема, на своїй посаді 
А. Кравченко став ініціатором створення 
студентського телебачення «ІстфакТВ», 
комітету патріотичного виховання та ко-
мітету ради студентів по роботі з гурто-
житками.

Пропонуємо студентству підтримати 
Артема в реалізації наступних тез перед-
виборчої програми:

1. Максимальна спрямованість роботи 
ради студентів на користь студентів ДНУ
Рада студентів – орган, який має пра-

цювати на благо студентства університе-
ту, реальними справами сприяючи його 
розвитку. 

2. Сприяння покращенню рівня життя 
студентів в гуртожитках
Через співпрацю з адміністрацією уні-

верситету та студмістечка задовольнити 
всі потреби студентів, які живуть в гур-
тожитках. 

3. Підтримка студентських ініціатив у 
галузі студентського самоврядування
Кожному студенту – право на само-

реалізацію та втілення в життя власних 
ідей! Наше завдання – зламати стерео-
тип, що студентські ініціативи ігнору-
ються. Нашій державі потрібна активна 
молодь!

4. Продовження переможної серії ДНУ 
в «Битві за виш» та «Студентській респу-
бліці»
Протягом чотирьох років команда 

ДНУ гідно представляє університет на 
різноманітних міжвузівських змаган-
нях. Наше завдання – продовжити пе-
реможну серію, сприяти збереженню лі-
дерських позицій ДНУ! 

5. Впровадження премії «Факультет 
року» на основі рейтингової системи
Рейтингова система, метою якої є мо-

тивування студентів до участі в житті 
свого факультету, враховуватиме участь 
та перемоги факультетів абсолютно в 
усіх видах змагань. Наприкінці року фа-
культет, який набрав найбільшу кіль-
кість балів, отримуватиме звання «Фа-
культету року».

6. Повна звітність органів студентсько-
го самоврядування та постійний контакт 
зі студентами
Застосування практики зустрічей сту-

дентів із членами ради студентів, адмі-
ністрацією та студактивом університе-
ту. Наш пріоритет – довіра та співпраця 
в усіх напрямках. Нам потрібен живий 
діалог!

7. Допомога студентам ДНУ з тимча-
сово окупованих територій України, до-
помога студентам та викладачам-воїнам 
АТО
Ми в змозі допомогти тим, хто цього 

потребує найбільше! 
8. Налагодження співпраці зі студент-

ськими активами українських та закор-
донних ВНЗ і громадськими організаці-
ями
Вихід студради ДНУ на всеукраїнську 

та міжнародну арену як повноправного 
представника ВНЗ з високими досягнен-
нями та славними традиціями! 

9. Збереження ефективної роботи вже 
існуючих структур ради студентів уні-
верситету
Наше завдання зберегти та примно-

жити досягнення минулих років, тому 
нам необхідно мобілізувати весь наяв-
ний ресурс для максимально ефективної 
роботи студентського самоврядування в 
усіх галузях!

10. Впровадження проекту «Школа 
студентського самоврядування  ДНУ»

Команда студради щороку поповню-
ється новими яскравими особистостями, 
але зазвичай декому не вистачає досвіду, 
наполегливості та рішучості проявити 
себе як справжній лідер!
Довгостроковий проект «Школа сту-

дентського самоврядування»:
- Майстер-класи з різноманітних на-

прямків діяльності;
- Тренінги з тім-білдінгу та проектно-

го менеджменту; 
- Зустрічі з лідерами громадських ор-

ганізацій міста та України;
- Обмін досвідом між факультетами та 

університетами міста та України;
- Заохочення найбільш активних учас-

ників проекту (освітні поїздки, матері-
альне заохочення за рахунок спонсор-
ської допомоги, організація дозвілля, 
можливість реалізувати свій проект на 
рівні університету та міста).

Олеся ДОЦЕНКО

КРАЇНА  ПОТРЕБУЄ  АКТИВНОЇ  МОЛОДІ

Відбулася звітна конференція сту-
дентів Дніпропетровського націо-
нального університету ім. О.Гончара 
за 2015-2016 навчальний рік.

Дмитро Кулік, студент факультету 
фізики, електроніки та комп’ютерних 
систем, очолював студентське самовря-
дування нашого університету протягом 
поточного навчального року. Як зазна-
чив сам Дмитро, це був найкращий рік 
у його житті, він подякував усім одно-

думцям і сподвижникам за організацію 
цікавих та змістовних заходів. Лідер сту-
дентської ради наголосив, що ДНУ весь 
минулий рік гідно був представлений 
на міському та обласному рівнях. Так, у 
червні 2015 року команда університету 
втретє поспіль стала переможцем «Сту-
дентської республіки». А в листопаді – 
вперше посіла перше місце у комплек-
сному змаганні з неформальних видів 
спорту «Битва за виш». 

«Завдяки ефективній роботі всіх ко-
мітетів студентського самоврядування 
заходи в університеті вийшли на якісно 
новий рівень, зокрема, культурно-масо-
вий комітет мобілізував усі свої творчі й 
організаторські ресурси, продемонстру-
вавши, що найкращі студентські заходи 
проводять виключно в ДНУ. «Студент-
ська весна», «Дні першокурсника», «Міс-
тер і Міс ДНУ - 2016», – яскраве тому під-
твердження», - зазначив Дмитро. Також 

він з приємністю підкреслив, що наша 
збірна з футболу за підтримки студент-
ської ради та профкому стала чемпіоном 
міста. «Ми успішно й активно співпра-
цювали з органами міського та обласно-
го самоврядування, наші представники 
були запрошені до складу делегації мо-
лоді від Дніпропетровської області для 
зустрічі з керівництвом Міністерства 
молоді та спорту, а також на комітетські 
слухання з питань національно-патрі-
отичного виховання до Верховної Ради 
України», - підсумував лідер студради. 
Делегати конференції ухвалили звіт 

голови студентської ради Дмитра Кулі-
ка та заслухали передвиборчу програму 
наразі єдиного кандидата на цю посаду, 
студента історичного факультету, Арте-
ма Кравченка.  
Ректор університету Микола Поля-

ков подякував студентській раді за кон-
структивну співпрацю: «За останній 

рік наші стосунки стали відвертішими. 
Ми отримали багато пропозицій щодо 
взаємодії студентства та науково-педа-
гогічного колективу, покращення умов 
проживання в гуртожитках, нових по-
вноважень студентських рад та інше. Та-
кож було запропоновано багато цікавих 
заходів, флеш-мобів, благодійних акцій. 
Пам’ятайте, що двері кабінетів деканів, 
проректорів, ректора завжди відкриті 
для вас! Студентське життя неповторне 
і має запам’ятатися на все життя!» - на-
голосив ректор. 
Делегати звітної конференції за-

твердили Положення про студент-
ське самоврядування в ДНУ ім. Оле-
ся Гончара, укладене у відповідності 
до вимог нового Закону України «Про 
вищу освіту». З новим Положенням 
можна ознайомитися на сайті ДНУ: 
http://www.dnu.dp.ua/view/studsam 

Алла БАХМЕТЬЄВА

СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ
інноваційних проектів», – зазначила декан 
факультету прикладної математики, про-
фесор Олена Кисельова.

*   *   *
Студенти і співробітники кафедри клі-

нічної лабораторної діагностики факульте-
ту біології, екології і медицини  та психоло-
гічного факультету відвідали відкриту лек-
цію з проблем ВІЛ-інфекції. Лекцію прочи-
тав лікар-інфекціоніст кабінету «Довіра» 
Дніпропетровської міської поліклініки №2 
Юрій Садовий.
Під час зустрічі фахівець розповів ста-

тистичні дані щодо ВІЛ-інфекції в Україні 
та надав докладну інформацію про саму 
хворобу. Зокрема, слухачі дізналися про 
теорію походження ВІЛ, сучасні способи 
діагностики, шляхи передачі та профілак-
тику цієї хвороби.

*   *   *
У рамках Міжнародної школи з фізи-

ки високих енергій студенти факультету 
фізики, електроніки і комп’ютерних сис-

тем зустрілися з французькими вченими, 
що працюють на Великому гадронному 
колайдері. 
Проведення заходу в нашому університе-

ті було ініційоване кафедрою теоретичної 
фізики на чолі з завідувачем – професором 
Володимиром Скалозубом. Курс лекцій 
для студентів ДНУ провели провідні фа-
хівці у галузі пошуку сигналів нової фізики 
та квантової хромодинаміки на сучасному 
прискорювачі протонів. Це представни-
ки Лабораторії лінійного акселератора (м. 
Орсей), Національного центру наукових 
досліджень Франції та Комісаріат ядерних 
і відновлювальних енергій Франції, які 
безпосередньо працюють в колабораціях 
ATLAS, CMS та LHCb.
Наукова програма Школи складалася з 

лекції «Вступ до фізики високих енергій» 
та обговорення проблем пошуку сигналів 
нових важких елементарних частинок в 
експериментах на Великому гадронному 
колайдері в Європейському центрі ядерних 
досліджень (Женева, Швейцарія).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  
ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:
доцента кафедри зарубіжної літератури 

– 1 штатна одиниця (0,25 ставки)
(наявність наукового ступеня канди-

дата філологічних наук за спеціальніс-
тю 10.01.04 Література зарубіжних країн, 
стаж роботи у ВНЗ IV рівня акредитації 
не менше 10 років, друковані наукові пра-
ці за профілем діяльності кафедри, вільне 
володіння англійською та державною мо-
вою України),
асистента кафедри обчислювальної ма-

тематики та математичної кібернетики – 
1 штатна одиниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, вільне во-
лодіння державною мовою України)
старшого викладача кафедри англій-

ської філології – 1 штатна одиниця (0,9 
ставки)

(наявність наукових публікацій за фа-
хом, досвід науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ Ш-IV рівня акредитації не менше 

10 років, вільне володіння  англійською та 
державною мовою України).
(документи на конкурс приймаються 
протягом 1 тижня з дня опублікуван-
ня оголошення в засобах масової ін-
формації).

На конкурс приймаються документи: 
заява, особовий листок з обліку кадрів, 
фото 3х4, автобіографія, копія докумен-
тів про вищу освіту (з пред’явленням ори-
гіналу документа), копія диплома кан-
дидата (доктора) наук, якщо є вимогою 
(з пред’явленням оригіналу документа), 
копія атестату доцента (професора), як-
що є вимогою (з пред’явленням оригіна-
лу документа), список наукових робіт та 
винаходів (завірених за останнім місцем 
роботи).

Наша  адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагаріна, 72, навч. корпус № 1, кім. 217, 
тел.: (056) 374-98-27.

http://www.dnu.dp.ua
http://www.dnu.dp.ua/view/studsam
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ПОЕТИЧНИМ  РЯДКОМ

Закоханість
Закоханість – це простір особливий
І час піднесений, щасливий!
В душі тоді шукай весну,
Закоханим вже не до сну!
Закоханість – чудовий стан,
Як інтригуючий роман
Його всю ніч підряд читаєш,
Сторінки жадібно гортаєш…
Закоханість – це щирий романтизм,
У снах приходять графи і сеньйори.
Рожевих образів безмежний 

альтруїзм,
Тут поруч мушкетери й робінзони!
Закоханість – чутливість особлива,
Гра слів, очей і пристрасність 

примхлива,
Закоханість – це переддень любові
І відчайдушність вчинків, жар у слові!
Закоханість – це свіжість відчуття,
Живі емоції  зимового світанку!
Але попереду ще довгий день буття,
То ж бережіть кохання спозаранку!

11 лютого – 3 березня 2016 р.

Кохання
Кохання – це  щирих емоцій фонтан,
Яскраво червоний святковий 

тюльпан!
Сердечність, відвертість 

і вірність душі,
Сонячний промінь, що світить вночі!
Мужність й хоробрість 

у смертнім бою
І слово «кохаю» у ріднім краю!
Формула щастя, свободи й любові
І світлого дня та весняної нові!
Справжня краса почуттів та думок
І мрії високі як крок до зірок!
Пам’ять про вічне і міцна сім’я,
Кохане, чарівне і миле  ім’я!

04 березня 2016 р. 
Сергій СВІТЛЕНКО, 

професор, доктор історичних наук,
декан історичного факультету

МУЗИЧНЕ  СУЗІР’Я  УКРАЇНИ  ЗІБРАВ  ПАЛАЦ  СТУДЕНТІВ
Де народжується пісня? 

Як торкнутися струн люд-
ської душі, щоб виховати 
справжню людину? З чого 
починається формування 
особистості? Відповіді на 
ці складні питання завжди 
турбують педагогів та бать-
ків. Про те, як плекають 
юні таланти, і піде мова. 

15 та 16 квітня в стінах 
Палацу студентів нашого 
університету відбувся I Все-
український пісенний фес-
тиваль-конкурс «Музичне сузір’я Укра-
їни». Українська пісня лунала в стінах 
старовинного палацу у виконанні сту-
дентської молоді. «Чорнобривці», «Ми-
нає день», «Пісня про матір» – ці пісні 
у виконанні молодих співаків набували 
особливого значення. Вічні теми, які 
розкриває кожен з цих музичних шедев-
рів, виховують справжній смак у молоді.
Із Дніпропетровська, Запоріжжя, Лу-

ганської, Одеської, Житомирської облас-
ті, Києва – із цих куточків України при-
їхали 25 вокалістів на перший фести-
валь. На суд професійного журі, у складі 
якого були викладачі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки, Дніпропе-
тровського музичного училища, солісти 
Дніпропетровського академічного теа-
тру опери та балету, дніпропетровські 
композитори, а також фіналісти проек-

ту «X-Factor», конкурсанти представили 
дві композиції, одна з яких була україн-
ською мовою.
Під час нагородження директор Па-

лацу студентів, заслужений працівник 
культури України Вадим Стукало подя-
кував викладачам та батькам учасників, 
які під час нелегкої ситуації в країні зна-
йшли можливість приїхати на конкурс 
та продемонструвати таланти своїх ви-
хованців. «Перший фестиваль пройшов 
вдало та на високому рівні, тому я оголо-
шую  про початок підготовки до II Всеу-
країнського фестивалю «Музичне сузір’я 
України», – наголосив Вадим Вікторо-
вич.
Глядачі гала-концерту фестивалю за-

значили, що такого прекрасного сузір’я 
талантів, що зібралося на фестивалі цьо-
горіч, вони не бачили дуже давно. Їх вар-

то було почути, і є надія на те, що 
творче виховання молоді у нашій 
країні вийде на новий рівень.
Володарями Спеціального 

Призу Президентського Фонду 
Леоніда Кучми «Україна» ста-
ли Євген Кравчук з Житомира 
та Наталія Шишкіна з Одеси. 
Спецприз від організатора, Дні-
пропетровського національного 
університету імені Олеся Гонча-
ра, отримала наймолодша учас-
ниця фестивалю Діана Тінякова 
з Дніпропетровська. «Я виріши-

ла, що буду студенткою ДНУ, тільки ще 
не вирішила, який факультет оберу», – 
сказала Діана.
Головну нагороду  – Гран-Прі «Музич-

ного сузір’я України» здобула солістка 
ансамблю «Юність Дніпра» Людмила 
Іщенко з Дніпропетровська. «Я дуже ра-
да, що стала учасником та переможцем 
першого фестивалю. На суд журі ви-
конала дві пісні: «Материнська любов» 
та «Степом». Мене викохали у народній 
студії сучасного вокалу «Мрія» і я вдяч-
на своїм педагогам за ту любов, яку вони 
вклали в мене і в мою українську пісню», 
– розповіла вона.
У 2017 році «Музичне сузір’я України» 

чекає на нові таланти з усіх куточків нашої 
держави, де люблять українську пісню.

Оксана РУДКОВСЬКА, 
художній керівник Палацу студентів

МАЙБУТНІ  ЛІКАРІ-ЛАБОРАНТИ  РАДЯТЬ  ПРОВІТРЮВАТИ  АУДИТОРІЇ
Група студентів факуль-

тету біології, екології та 
медицини, які є членами 
студентського наукового 
мікробіологічного гуртка, 
провели науково-дослідну 
роботу «Забрудненість по-
вітря навчальних аудито-
рій мікроорганізмами». 
Вони визначали рівень бак-

теріального забруднення по-
вітря аудиторій після прові-
трювання та після проведення 
навчальних лекційних занять, 
і мали на меті оцінити роль 
профілактичних заходів, тобто 
провітрювання приміщень під 
час підйому захворюваності го-
стрими респіраторними інфек-
ціями.
Члени гуртка, що діє на ка-

федрі клінічної лабораторної 
діагностики, студенти четвер-
того курсу БЛ-12 Єлизавета 
Бондаренко, Катерина Григо-
ренко, Тетяна Дідовець, Анас-
тасія Животовська, Аня Моргу-
нова, Марина Ришкова, Аня Ря-
бокобила, Валерія Смирнова, 
Анастасія Чебелюк та Дмитро 
Яковенко обстежили п’ять ау-
диторій. Вони відібрали 10 са-
нітарно-бактеріологічних проб 
повітря методом седиментації 
(5 проб після лекційних занять 
та ще 5 після провітрювання). 
Для досліджень під мікроско-
пом та бактеріологічним мето-
дами використовувалися по-
живні середовища-агари. 
Проби повітря досліджені 

на санітарно-показові мікро-

організми, а саме: загальне мі-
кробне число мікроорганізмів, 
наявність кокової, гемолітич-
ної мікрофлори, плісняви та 
грибів. За результатами дослі-
джень, кількість мікроорганіз-

мів у повітрі після лекційних 
занять у 5-10 разів більша, ніж 
після провітрювання. Мікро-
скопічні дослідження вияви-
ли грамнегативну та грампо-
зитивну кокову мікрофлору, 

гриби та плісняву. Студенти 
з’ясували, що виявлені мікро-
організми (стафілококи, стреп-
тококи, гриби, пліснява) най-
частіше є збудниками гострих 
респіраторних інфекцій.
Результати студентської на-

уково-дослідної роботи свід-
чать про високу забрудненість 
повітря навчальних аудиторій 
після лекційних занять різно-
манітною мікрофлорою. Сані-
тарно-протиепідемічні заходи, 
а саме провітрювання закри-
тих приміщень (навчальних ау-
диторій) є ефективним спосо-
бом попередження спалахів го-
стрих респіраторних інфекцій. 

Тетяна ДИКЛЕНКО, 
старший викладач кафедри 

клінічної лабораторної діагностики

«ВЕСНЯНОЧКО,  ПАНЯНОЧКО,  ДЕ  ТИ  ЗИМУВАЛА?»
Традиційно факультет укра-

їнської й іноземної філології 
та мистецтвознавства зустрі-
чає Пасхальні свята чудо-
вою мистецькою подією. 

«Великоднє диво» чарува-
ло розмаїттям весняних барв. 
Тут були і писанки, і мальо-
ванки, й чудова витинанка, 
й зразки яскравого петри-
ківського розпису, й укра-
їнська народна вишивка. 
Працівники Наукової бі-
бліотеки імені Олеся Гон-
чара підготували цікаву 
книжкову виставку та до-
бірку вишивок. Свято орга-
нізувала група аналізу у сфе-
рі гуманітарної освіти та 
виховання молоді ДНУ. 

Гостями акції стали майстер петриків-
ського розпису, член Національної 
спілки художників України, член На-
ціональної комісії України у справах 
ЮНЕСКО Віра Панко; майстер ви-
тинанки, доцент кафедри загаль-
ного та слов’янського мовознав-
ства Юлія Датченко; майстер 
витинанки, член Національ-
ної спілки майстрів народно-
го мистецтва України Ната-
лія Авдєєнко; керівник уні-
верситетської студії народної 
вишивки «Оберіг», майстер 
народної творчості, мето-
дист Наталя Щербак. 
Про красу звичаїв та буття, 

значення мистецтва у нашому 
житті тепло й щиро ска-
зала завідувач кафедри 

української літератури, доцент Наталя 
Олійник. 
Мистецьке свято цього року було опо-

вите звучанням давніх веснянок і гаївок у 
виконанні першокурсниць ФУІФМ – Ган-
ни Руденко, Діани Айви, Маргарити Со-
логуб, Дарії Леонової. А допомогала їм у 
цьому методист, музикознавець Вікторія 
Карпович. Весняний настрій доповнили 
вірші у виконанні студентів факультету.
Були на заході й елементи народного 

ярмаркування – окремий стіл з тради-
ційними українськими стравами: млин-
цями, печивом «жайворонки». Можна 
було придбати сувеніри з Петриківки. Усі 
кошти від свята будуть спрямовані на во-
лонтерську допомогу пораненим військо-
вим.

Марія МАРФОБУДІНОВА, 
методист 1 категорії  групи аналізу у сфері 
гуманітарної освіти  та виховання молоді

Анастасія Мирошніченко пропонує 
гостям печиво «жайворонки».

Студенти IV курсу групи БЛ-12, представники мікробіологічного гуртка

На сцені Палацу переможці фестивалю.
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