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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ – РЕГІОНУ

25 травня відбулась резонансна для регіону подія – в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла нарада за
участю керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, провідних науковців університету, представників бізнес-структур і
виробничих підприємств міста, громадських організацій.
У заході взяли участь близько 20-ти
Глибоку зацікавленість виявив і голова
установ різного статусу і форм власності. правління Федерації організацій роботоФорум було присвячено одному з головних давців Дніпропетровщини Віктор Сергєпитань розвитку регіону – співпраці ор- єв: «Ми зібралися, щоб трикутник «влаганів місцевого самоврядування, бізнесу да – працедавці – університет» нарешті
і науки у сфері інновацій. Підсумком ро- ефективно запрацював. І сьогодні повинні
боти стало підписання Меморандуму про правильно зорієнтуватися й сформувати
співпрацю між Дніпропетровською облас- стратегію співпраці».
ною державною адміністрацією і нашим
Слід підкреслити, що у відповідності до
університетом.
сучасних викликів динамічного розвитку
Під час наради обговорювалося, як на- суспільства, ключовим принципом співппрацювати механізми плідної співпраці раці обрано оперативне і комплексне виміж сторонами. «Важливо, щоб унікаль- користання потенціалів партнерів. Мета і
ними розробками науковців університету завдання Меморандуму окреслюють шицікавилися не лише теоретики-колеги, а роке коло напрямів спільної роботи над
й фінансисти, підприємці, державники, – вирішенням сучасних проблем, що постазазначив ректор ДНУ, член-кореспондент ють перед регіоном у сфері соціально-екоНАНУ Микола Поляков. – Сьогодні, як ні- номічних відносин, інноваційного і кульколи, важлива спільна робота між владою турного розвитку, вдосконалення інфрай університетськими фахівцями для зміц- структури міст, підвищення екологічної
нення економіки країни».
безпеки і багато іншого.
«Ми добре відпрацювали пропозицію
З оглядовою доповіддю-презентацією
ректора університету про активізацію «Трансфер технологій як вектор розвитку
взаємодії та впровадження інноваційних університету» виступила завідувач кафепроектів, – сказав заступник голови Дні- дри менеджменту та туризму ДНУ, профепропетровської ОДА Олег Кужман. – Ін- сор Наталя Мешко. Вона відзначила, що
вестори, в першу чергу, оцінюють взаємо- на порядку денному трансфер технологій
дію влади з науковцями, і якщо вона май- є одним з найважливіших об’єктів уваги
же відсутня, їх важко зацікавити у співп- у співпраці між наукою, бізнесом і предраці. ДНУ – топовий виш, тож співпраця ставниками держави. Наводячи приклади
з ним для нас дуже потрібна. Наша мета співпраці ДНУ у сфері трансферу, Наталя
– довести до фактичної комерціалізації Петрівна наголосила, що фундаментальні
розробки ваших науковців. Сподіваюся, дослідження нашого класичного універнаш приклад стане зразком для інших ре- ситету є полігалузевими. Це робить його
гіонів».
відмінним від інших ВНЗ регіону. Наталя

Микола Поляков і Олег Кужман
підписують Меморандум

Мешко висловила, зокрема, такі пропозиції для ОДА, як здійснення спільного аналізу тенденцій ринку та формування системи управління процесом комерціалізації наукових розробок. На сьогодні однією
з важ ливих проблем є також відсутність
нормативно-правової бази для трансферу
технологій. Тож до цього процесу потрібно
залучати і законотворців.
Велику зацікавленість учасників форуму викликала виставкова експозиція,
у якій були представлені наукові розробки за головними напрямами інноваційної
діяльності університету. Зокрема, привернув увагу успішний досвід біологів зі
збільшення природо-заповідного фонду області через впровадження штучних
лісових насаджень, що є яскравим прикладом відновлення техногенних територій. Визнано важливим і актуальним до-
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свід науковців університету зі створення
функціональних матеріалів для електроніки на базі активних діелектриків. Фахівці науково-дослідного інституту енергетики ДНУ запропонували впроваджувати
у виробництво енергоактивні огорожі, до
яких належать бетонні сонячні колектори,
гелео-профілі. Використання цих матеріалів допоможе значно скоротити енерговитрати підприємств і населення, і як результат – оптимізувати обсяги видобування в країні корисних копалин.
До обговорення цих та інших інноваційних проектів активно долучились представники організацій та підприємств області, які зацікавленні у співпраці з ДНУ
в сфері впровадження наукових розробок
та працевлаштування випускників. Це ДП
«КБ «Південне», Головне територіальне
управління юстиції у Дніпропетровській
області, Головне управління Національної
поліції в Дніпропетровській області, ТОВ
НВЦ «Елент-Технікс», ТОВ «Теплотехніка», ТОВ «Новотех ЛТД», ПАК «ДТЕК Павлоградвугілля», Департамент екології та
природних ресурсів, Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського
господарства, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького, Управління державної служби
охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області, ПП «Арт-флора» та інші.
За підсумками наради, підприємці й науковці будуть формувати робочі групи навколо реалізації проектів, що їх зацікавили. Олег Кужман акцентував увагу авторів
інноваційних розробок на включенні до
презентацій обґрунтованих розрахунків
економічних характеристик проектів
Володимир КАРПЛЮК,
проректор з наукової роботи
Олексій ПОЛІШКО,
начальник НДЧ

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

МОЛОДІЖНИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ФОРУМ
Протягом 4 –
5 квітня за підтримки Посольства Литовської
Республіки, яке
наразі
виконує
функції контактного Посольства
НАТО в Україні,
на базі Палацу
культури студентів ДНУ проходив
Євроатлантичний молодіжПан Марюс Януконіс відкриває Форум
ний безпековий
форум за участі студентів більш України протягом 2007 – 2009 рр. Волоніж десяти університетів Дніпро- димир Огризко, Директор Контактного
петровської, Полтавської та Запо- офісу НАТО в Україні Олександр Віннірізької областей.
ков та інші.
У якості місця проведення безпекоЗахід відвідала делегація контактного Посольства НАТО в Україні на чолі вого форуму наш університет було обз Надзвичайним та Повноважним По- рано невипадково. Як відзначив у свослом Литовської Республіки в Україні їй вступній промові ректор ДНУ МиМарюсом Януконісом, до складу якої кола Поляков: «Сьогодні університет
також увійшли його попередник Пя- є флагманом серед вищих навчальних
трас Вайтекунас, Повноважний Міністр закладів Дніпропетровського регіону
Посольства Литовської Республіки Йо- в міжнародному співробітництві». Про
нас Даніляускас, Політичний директор це свідчать багато вагомих показників
Міністерства національної оборони Ли- міжнародної активності університету,
товської Республіки Вайдотас Урбеліс, серед яких варто відзначити наступні:
Радник Посольства Королівства Нор- 92 діючи угоди про міжнародне співвегія Річард Скарбороу, представник робітництво з закордонними ВНЗ, 19
Об’єднаного військового центру НАТО в реалізованих університетом TEMPUSСтавангері (Норвегія) капітан першого проектів, протягом І семестру 2015/2016
рангу ВМС Королівства Норвегія Ханс навчального року було започатковано
Хелсет, Міністр закордонних справ і наразі активно виконуються 7 про-

ектів у рамках європейської програми ERASMUS +, активно виконуються
три програми надання двох дипломів
з університетами Німеччини, Франції
та Польщі. Також на базі ДНУ успішно
діють Інформаційний центр Європейського Союзу та Компетентнісний центр
ОБСЄ, на фінальній стадії створення
знаходиться Інформаційний центр НАТО у Дніпропетровській області та Національний контактний пункт програми «HORIZON 2020».
Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні
Марюс Януконіс у своєму вітальному виступі підкреслив, що Дніпропетровськ є важливим центром в Україні, з яким Посольство підтримує давні
та плідні зв’язки. Зокрема, тісно співпрацює з Дніпропетровською обласною
державною адміністрацією та Обласною клінічною лікарнею ім. І. Мечникова. Пан Януконіс зазначив, що провадиться підтримка у лікуванні воїнів
АТО, велику кількість яких складають
мешканці Дніпропетровщини.
Що стосується Євроатлантичного молодіжного безпекового форуму, за словами пана Посла, подібні заходи, поперше, носять просвітницьку роль, що
надає молоді можливість краще зрозуміти мету, функції та структуру Північноатлантичного альянсу, перспективи
подальшого співробітництва України з
НАТО.
Закінчення на 3-ій стор.

ЄВРОПЕЙСЬКЕ «ЗОЛОТО»
АНДРІЯ ГОВОРОВА
Студент V курсу факультету суспільних
наук і міжнародних відносин Андрій Говоров здобув золоту і срібну медалі XXXIII
Чемпіонату Європи з водних видів спорту,
що проходив з 9 по 22 травня у Лондоні.
Вчетверте стати чемпіоном Європи лідер української збірної Андрій Говоров зумів на дистанції 50 метрів батерфляєм, де
з показником у 22,92 секунди він залишив
позаду п’ятикратного олімпійського призера угорця Ласло Чеха (0,39 секунди відставання) та британця Бенджаміна Прауда
(0,42 секунди). А напередодні, у півфінальному запливі, А.Говоров, якого в світі називають Українською Ракетою, встановив новий європейський рекорд – 22,73 секунди.
В останній день змагань у фінальному
запливі на 50 метрів вільним стилем наш
спортсмен із результатом у 21.79 секунди
став другим, поступившись на 0,06 секунди французу Флорану Маноду.
Попереду в українця виступ на Олімпійських іграх у Бразилії, де він змагатиметься на своїй коронній дистанції – 50 метрів
батерфляєм.
Олеся ДОЦЕНКО за матеріалами ЗМІ

2 стор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОСЛІДЖУЄМО СПАДЩИНУ Д. ЯВОРНИЦЬКОГО

КОЗАЦЬКИЙ БАТЬКО ПОВЕРТАЄТЬСЯ!

Професор Сергій Світленко
презентує монографію

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара сонячним
травневим днем відбулася
презентація нової монографії, підготовленої відомим
вченим-істориком, деканом
історичного факультету, доктором історичних наук, професором Сергієм Івановичем
Світленком «Дмитро Яворницький: вчений та педагог в
українському інтелектуальному співтоваристві».

Учасниками заходу стали викладачі та студенти історичного факультету ДНУ, представники інших вищих навчальних
закладів, а також численна аудиторія, більшість з якої склали
вчителі історії шкіл міста.
Церемонія, яка могла б бути
сухою і суто офіційною, перетворилася на справжнє свято!
Вона супроводжувалася музичними, танц юв а л ьн и ми
та поетичними номерами
у
виконанні
колективів художньої
самод і я льно с т і
Палацу студенів «Веселка»,
«Мрія», театру
«Маски».
На початку
презентації
автор,
професор Сергій
Світленко представив свій твір
публіці. Він наголосив на внеску Дмитра Яворницького у
громадське, національно-культурне життя Катеринослава та
розповів про інтелектуальне середовище, що його оточувало.
Опублікована
монографія
стала результатом десятирічного опрацювання численних першоджерел, у тому числі, з цен-

тральних та місцевих архівів. Ці
матеріали пройшли апробацію
на низці наукових конференцій та знайшли відображення в
кількох наукових статтях, опублікованих автором у 2005-2015
роках. Основна ж робота над
книгою тривала впродовж 2015
року. Видання доповнює потужний довідковий матеріал, зокрема іменний та географічний
покажчики. У тексті роботи 127
ілюстрацій, ряд з яких публікуються вперше.
По завершенні доповіді автора виступив рецензент праці
– доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання
молоді ДНУ Валентин Васильович Іваненко, який підкреслив,
що уявна, і водночас цілком
реальна інтелектуальна спільнота, яка оточувала Дмитра
Яворницького,
об’єднувала,
насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями. Це був цілий
пласт української національної культури останньої чверті
ХІХ – першої половини ХХ століть, коли Україна переживала складні трансформації всіх
сфер життя, боролася за власну
самобутність і незалежність.
Валентин Іваненко наголосив,
що Дмитро Яворницький став
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постаттю, яка поєднала ці два
століття.
Із привітаннями автора та
коментарями виступила директор видавництва «Ліра»
Оксана Нечай, яка наголосила на пріоритетності видання
книг з історії України взагалі і
Придніпров’я зокрема, та побажала подальшої плідної співпраці.
Директор Дніпропетровського національного історичного
музею імені Д. І. Яворницького Надія Капустіна зазначила, що незважаючи на велику
кількість публікацій про життєвий шлях ученого і педагога,
ця тема потребує подальшого
вивчення, і представлена монографія є суттєвим внеском у
дослідження постаті Д. І. Яворницького.
Голова міського методичного об’єднання вчителів-істориків Михайло Епік відзначив,
що презентована монографія
вкрай необхідна вчительському загалу, бо вона вчить любити українську історію та історію
рідного краю.
Залишається лише побажати
Сергію Івановичу подальших
творчих звершень, нових цікавих і змістовних досліджень,
яких вимагає наш непростий
час боротьби за єдність, свободу
та європейський шлях України.
В’ячеслав МИРОНЧУК,
канд. іст. наук, доцент
Артем ІВАНЦОВ,
зав. навчальної лабораторії

Моя чарівна
Україна
Моя чарівна Україна,
Родюча і свята земля,
Ти наша спільна Берегиня,
Що Богом в спадщину дана.
Глибоке є переконання,
Що віра допоможе нам,
Вона – надія, порятунок
І відповідь всім ворогам!

Любові сонячні
кларнети
Чарівні сонячні кларнети
Нас надихають до життя,
Дарують вічності сюжети,
Нові яскраві почуття.
Бо є любов – вона
реальність,
У всі епохи та часи,
Жінки – це всесвіт,
особистість
І приклад вічної краси.
Краси буття, краси взаємин
І затишку від всіх турбот,
Жінки – це серце,
дух родини,
Свята рапсодія щедрот!
В’ячеслав МИРОНЧУК,
канд. іст. наук, доцент

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ

ОЛІМПІАДА  ІНДИКАТОР ПРОФЕС ІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Колектив кафедри міжнародних відносин вже третій рік поспіль успішно організовує заключний етап Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини». Цього року студенти
продемонстрували ґрунтовні
знання з профільних навчальних дисциплін та практичні
навички, без яких неможлива
реалізація міжнародної співпраці в сучасному світі.

Позитивна тенденція щорічного збільшення кількості учасників олімпіади, безумовно,
свідчить про зростання інтересу
талановитої студентської молоді
до інтелектуальних змагань, які
виступають індикатором їх професійної підготовки. Цього року
в олімпіаді, що проходила 13-15
квітня, взяв участь 31 студентміжнародник із 14-ти провідних
вітчизняних вищих навчальних
закладів 13-ти міст України –

Києва, Ужгорода, Маріуполя, Вінниці, Полтави, Дніпропетровська, Острога, Миколаєва, Одеси, Львова, Івано-Франківська,
Запоріжжя, Чернівців.
Протягом трьох турів учасники старанно працювали над виконанням як теоретичних, так
і практичних завдань з наступних дисциплін: теорія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, дипломатична
та консульська служба, дипломатичний протокол та етикет,
сучасні міжнародні відносини та
зовнішня політика України.
Під час відкриття олімпіади
у вітальному слові перший проректор ДНУ Олександр Кочубей наголосив на тому, що такі
заходи формують зв’язки між
студентськими колективами на
рівні регіонів країни. Завідувач
кафедри міжнародних відносин
ДНУ В’ячеслав Сергєєв акцентував увагу на важливості участі в

олімпіадах у процесі професійного становлення фахівців та побажав перемоги гідним її.
Після виконання всіх турів
олімпіади учасникам була надана можливість продемонструвати свої ораторські таланти на
засіданні дебатного клубу «Уча
сть України в євроатлантичній
системі безпеки».
Приємно відзначити, що серед
учасників олімпіади були й такі,
що взяли в ній участь удруге, всі
вони відзначили високий рівень
її організації. Учасники змагань
отримали сертифікати, а переможці – дипломи та цінні подарунки, що стануть їм у нагоді в
процесі опанування науки про
міжнародні відносини.
Перше місце здобула представниця ДНУ Катерина Рибалка, друге місце посіла Марія Мовшук з Національного
університету «Острозька академія», третє місце розділили

Переможці олімпіади Богдан Костів (3 місце), Марія Мовшук (2 місце),
Катерина Рибалко (1 місце), завідувач кафедри міжнародних відносин
В’ячеслав Сергєєв, Володимир Різниченко (3 місце).

Богдан Костів з Національного
університету «Острозька академія» та Володимир Різниченко
з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журі олімпіади також нагородило почесними грамотами та
цінними подарунками студента Чорноморського державного
університету ім. П. Могили Іва-

на Вуйка, студентку Донецького
національного університету (м.
Вінниця) Олександру Давимуку
за кращий сценарний аналіз та
Івана Корнуту з Ужгородського
національного університету за
кращу творчу роботу.
Таміла ГРАЧЕВСЬКА,
канд.іст.наук, доцент кафедри
міжнародних відносин

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Дев’ятеро молодих науковців університету стали фіналістами традиційного
міського конкурсу на найкращу науковопрактичну розробку «Інтелект-творчістьуспіх». Це Тетяна Цідило та Єлизавета
Андрухів з факультету міжнародної економіки; Владислав Пацький, Ірина Турчин, Тетяна Нестерова, Олександра Набока, Христина Машкова, Зоя Шаповаленко
з факультету біології, екології та медицини; Юрій Бакалюк, Роман Милосний з фізико-технічного факультету.
Урочиста церемонія нагородження проходила у Палаці студентів ДНУ. У конкурсі, який проводить міська організація
працедавців, беруть участь молоді спеціалісти, студенти, аспіранти ВНЗ Дніпропетровська. За 14 років існування в ньому випробувало свої сили більше 16 тисяч молодих фахівців, багато з них стали
успішними і затребуваними. Конкурс має
на меті стимулювати перспективні наукові дослідження, обмін ідеями, допомогти

працедавцям познайомитися з майбутніми спеціалістами ще на стадії їх навчання
у ВНЗ, а студентам отримати перше робоче місце.
* * *
Студенти-філологи долучилися до літературних читань «Жив-любив і не набрався скверни», присвячених 160-им роковинам Івана Франка. Факультет української
й іноземної філології та мистецтвознавства провів Франківські читання вперше.
Студенти і викладачі говорили про багатовимірність творчості Івана Франка як
письменника, перекладача, літературного критика, літературознавця, журналіста, фольклориста, етнографа, публіциста,
видавця, філософа, мовознавця, економіста, історика і теоретика літератури й
різних видів мистецтв, одного з найвизначніших політиків Галичини кінця XIX –
початку XX століття.
До студентської аудиторії завітав сам
Іван Франко, роль якого виконав студент

факультету Артем Фандіков. У кімнаті був облаштований затишний куточок
письменника – стіл з паперами й свічкою, зручні крісла з вовняними накидками. Для глядачів стали ожили фрагменти листувань митця зі своїми коханими
– Ольгою Рошкевич, Юзефою Дзвонковською, Ольгою Хоружинською, Целіною
Журовською. У конкурсі на кращий твір
про Івана Франка перемогла студентка
Марія Шмідт, яка присвятила письменникові вірш.
* * *
Студент фізико-технічного факультету
Артем Смирнов став переможцем благодійного конкурсу «Авіатор». Цього року
студенти ДНУ вперше взяли участь у цьому конкурсі, який проводиться з метою
розвитку й підтримки здобувачів аерокосмічних спеціальностей, сприяє мотивації до набуття високого рівня знань та
професіоналізму.
Конкурсний відбір проходив у шість

Більше інформації на сайті w ww.dnu.dp.ua

етапів – тестування з історії і теорії авіації і ракетно-космічної техніки, технічних
наук, знання англійської мови, рішення
бізнес-кейсу та захист мотиваційної презентації. Всього у конкурсі взяли участь
3213 студентів аерокосмічних спеціальностей ВНЗ України. Більшість конкурсантів з ДНУ, а це близько 20 студентів
фізико-технічного факультету, пройшла
майже всі етапи змагань. Переможців
очікує чудовий приз – поїздка у липні до
Лондона та відвідування Міжнародного
авіакосмічного салону Фарнборо.
* * *
Студенти-дизайнери Владислава Плешкановська, Анастасія Мальцева та Поліна
Піщанська відвідали Міжнародний спільний творчий проект Фестиваль культури і
освіти «Зустріч з Польщею». Захід організувала Фундація Росан-Арт у польському місті Полянчик. Завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ДНУ доцент
Віктор Корсунський був куратором проекту.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ – НА СЛУЖБУ ЗДОРОВ’Ю НАРОДУ УКРАЇНИ!
Команда
факультету
фізики,
електроніки і комп’ютерних систем
нашого університету стала лауреатом ювілейного, Х Всеукраїнського
конкурсу «Професіонали майбутнього 2016». 30 травня у Києві відбувся офіційний захист наукових
проектів студентських команд із
11-ти профільних ВНЗ України з напрямку «Телекомунікації».
Сучасні телекомунікації в усьому світі
переживають вибухоподібний розвиток.
Тому темою командного проекту конкурсного етапу знаний оператор мобільного зв’язку «Vodafone Україна» – організатор цього професійного конкурсу –
визначив «Технічні рішення для впровадження нових послуг з використанням
технологій широкосмугової передачі даних». Але ж як визначитись студентській
команді з конкретною сферою інноваційних послуг для впровадження через
системи мобільного зв’язку третього покоління (3G)? Банкінг? Логістика? Моніторинг виробництва і промислова автоматизація? Безпека?
Відповідальний виконавець проекту Вікторія Барма (КТ-12-1-02) провела
ретельне статистичне дослідження захворюваності та смертності населення
України за останні десятиріччя. Статистичні факти, які представила дослідниця, вразили студентів і зумовили
одностайний вибір – впровадження інноваційних інформаційно-телекомунікаційних послуг саме у сфері охорони
здоров’я! За сучасною медичною та технічною термінологією це відповідає назві проекта нашої команди: «Реалізація

М-health (мобільна медицина) –
охоплює усі аспекти стосунків «малої»
медичної системи «пацієнт-лікар-медичне лікувальне устаткування-устаткування віддаленого моніторингу», й
саме технічні рішення з її реалізації,
перш за все, базуються на мережах доступу – впроваджених системах мобільного зв’язку третього покоління (3G).
E-health (електронна медицина, телемедицина) – охоплює всі вищі рівні
національної системи охорони здоров’я
в організаційно-адміністративних аспектах, а технічні рішення з її реалізації базуються на впроваджених транспортних мережах телекомунікацій на
волоконно-оптичних лініях зв’язку.

Останні миті перед виступом. Науковий
керівник Валерій Бондаренко,
відповідальний виконавець Вікторія Барма,
капітан команди Павло Чащин

m-health та e-health технологій на мережах 3G в Україні».
В рамках m-health у проекті наша команда запропонувала до застосування
пристрої віддаленого моніторингу пацієнтів для найпоширеніших хронічних
захворювань серцево-судинної системи
та цукрового діабету. У рамках e-health
студенти обрали за основу для подальшої розробки «Національну телемедичну мережу», до складу якої натепер входять понад 40 закладів охорони здоров’я
України різного рівня. Проектом нашої
команди передбачено подальший розвиток «Національної телемедичної мережі» до рівня загальнодержавної з подальшою її інтграцією до «Мультинаціональної телемедичної системи» (MNTS)
Європейського Союзу. За базу для розроблення e-health типової лікувально-профілактичної установи обласного рівня у
нашому проекті було прийнято одну із
складових «Національної телемедичної

Ми – визнані професіонали!
Команда ДНУ ім. О. Гончара
(Тимофій Купрієнко, Вікторія Барма,
науковий керівник Валерій Бондаренко,
Павло Чащин, Олексій Запривода)

мережі» – Дніпропетровську обласну
клінічну лікарню імені І. Мечникова. Ця
провідна лікувальна установа сьогодні
є національним центром спеціалізованої невідкладної хірургічної допомоги
та етапного оперативного відновлювального лікування поранених бійців у зоні
АТО.
Авторитетна конкурсна комісія у складі представників державних органів
влади, компаній-учасниць телекомунікаційної галузі та академічної науки оцінювала проекти за шістьма критеріями:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2016

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!
Центр забезпечує післядипломну підготовку фахівців освітнього
ступеня магістра за спеціальностями:
«Менеджмент» (освітня програма «Бізнес-адміністрування») є аналогом відомої програми МВА, яка широко розповсюджена в європейських країнах.
Отримання фаху з бізнес-адміністрування надасть можливість
сучасним менеджерам ефективно
управляти бізнес-процесами із
застосуванням сучасних інструментів менеджменту, вирішувати
складні управлінські завдання.
Основні напрями професійної діяльності: організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.
«Менеджмент» (освітня програма «Управління навчальним закладом») дозволить керівнику навчального закладу забезпечувати виконання таких робіт, як розробка проекту навчаль-

ного плану, визначення видів та
форм занять, методів, засобів та
технологій навчання, вирішення
питань управління діяльністю
закладу тощо.
«Науки про освіту» (освітня
програма «Педагогіка вищої
школи»), яка надається фахівцеві після отримання ним першої
вищої освіти, може розглядатись
як певний аналог обов’язкової
річної педагогічної підготовки,
передбаченої у провідних зарубіжних університетах для осіб,
що претендують на посади викладачів вищих навчальних закладів, викладачів-стажистів та
асистентів кафедри.
«Публічне управління та
адміністрування» (освітня програма «Державна служба») забезпечує підготовку фахівців для
органів державної влади, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Навчання
проводиться за оновленою освіт-

Під час фестивалю студентки
виконали велику кількість пленерних етюдів у різноманітних
техніках та провели підсумковий
вернісаж, виконали монументальний розпис фасадної стіни, зробили інтер’єрний розпис на тему
петриківських мотивів, ознайомилися з роботами й творчістю закордонних майстрів.

Володимир Скуратівський (фортепіано).
У виконанні Олега Журавля під
віртуозний акомпанемент маестро
пролунали такі шедеври західноєвропейської оперної класики, як
арія Макдуфа із опери «Макбет»
Джузеппе Верді, аріозо Джонсона
з опери «Дівчина з Заходу» Джакомо Пуччіні, романс Леандро з
опери «Таверна в порту» Пабло Соросабаля, аріозо «Хозе з квіткою»
з опери «Кармен» Жоржа Бізе. На
згадку про перший дружній візит
музикантам подарували книги
про ДНУ, де вони зможуть прочитати про молодь, культуру, духовність – усе, чим живе сьогодні
університет.

ньо-професійною
програмою,
орієнтованою на європейські
стандарти, і передбачає підготовку фахівців, здатних професійно
розв’язувати проблеми, вирішувати завдання стратегічного та
поточного управління публічною
сферою.
Центр пропонує отримання
післядипломної освіти освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями:
«Спеціальна освіта» (освітня програма «Корекційна освіта») надає можливість якісної
підготовки спеціалістів-дефектологів для роботи з дітьми зі
стійкими інтелектуальними вадами, зі слабим зором та слухом
дошкільного та шкільного віку.
Вивчення психолого-педагогічних основ дефектології, логопедії
та практичної психології дають
можливість забезпечити педагогічний процес у спеціальних закладах за різними напрямками.
Закінчення на 4-ій стор.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

* * *
До Дня Європи в університеті
лунала європейська класична вокальна музика. На запрошення
групи аналізу у сфері гуманітарної
освіти і виховання молоді до Наукової бібліотеки ДНУ завітали лауреат міжнародних конкурсів Олег
Журавель (тенор) і заслужений
діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів
України, викладач Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки

* * *
З Днем вишиванки студенти
університету привітали усіх мешканців та гостей міста чудовим

концертом просто неба в парку
ім. Т.Г. Шевченка.
Як показує досвід, люди в День
вишиванки завжди піднесені та
усміхнені, адже в стародавньому
одязі закодовано багато символів
сили, добробуту, краси та оберегів.
Для всіх присутніх на майданчику
біля Палацу студентів співала студія сучасного вокалу «Мрія»: Аліна Гроховська, Ганна Коршунова
та випускниця нашого університету Юлія Надточі. З чудовими
хореографічними композиціями
виступили зразковий театр танцю
«Рассвет» та народний ансамбль
фольклорного танцю «Веселка».
Бурхливі оплески супроводжували композицію ансамблю скрипалів «Овація». Відзначилися й дебютанти концерту – студенти другого курсу історичного факультету
Анна Водонос та Гліб Стрижко.

Більше інформації на сайті w w w.dnu.dp.ua

актуальність завдання, інноваційність
рішення, практична значущість, проектування, реалізація рішення, презентація.
Змістовну, виважену, виразну доповідь
проекту команди ДНУ надав її капітан
Павло Чащин (КТ-12-1-23). Аргументовано і вичерпно відповіла команда на
численні й доволі непрості запитання
журі. Конкурсна комісія активно підтримала провідну ідею проекту – «Телекомунікації – на службу здоров’ю народу України!», визнавши команду ДНУ
ім. О. Гончара Лауреатом конкурсу «Професіонали майбутнього 2016» у почесній, вагомій номінації «За актуальність
представленого проекту».
Валерій БОНДАРЕНКО
канд. техн. наук, доцент кафедри
електронних засобів телекомунікацій

МОЛОДІЖНИЙ
БЕЗПЕКОВИЙ ФОРУМ
Закінчення. Початок на 1-ій стор.

По-друге, це надає змогу
у форматі двостороннього
діалогу обговорити сучасні
геополітичні проблеми Європи, почути думку українських студентів. Протягом
першого дня студенти разом
з литовськими та норвезькими представниками урядів
та міжнародних організацій
брали участь в інтерактивних
дискусіях щодо зміни середовища глобальної безпеки,
нових викликів у сучасному
світі, теперішньої ролі НАТО,
безпекової політики України
та відносин НАТО – Україна.
На другий день проведення
форуму студенти отримали можливість виступити у
якості діячів реальної політики у симуляції зустрічей
у Північноатлантичній раді

Комісії НАТО – Україна, що
дозволило ознайомитися з
процесом прийняття рішень
у НАТО.
Виступи студентів протягом заходу продемонстрували їх велику зацікавленість
та поінформованість у сучасних питаннях глобальної безпеки та ретельну підготовку
до участі у форумі. Тож можна дійти висновку, що такі події у студентському житті, як
Євроатлантичний молодіжний безпековий форум, дуже
позитивно сприяють формуванню у молоді сучасної
картини глобальної політики
та дозволяють оцінити місце України у європейському
просторі.
Михайло Д’ЯЧЕНКО,
проректор з науково-педагогічної
роботи у сфері міжнародного
співробітництва

РІШЕННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Зважаючи на систематичні антиукраїнські висловлювання Патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва) в публічних
виступах та проповідях за
останні два роки, що є грубим порушенням норм міжнародного права і етикету,
двосторонніх українсько-російських угод (в тому числі у
міжцерковних відносинах),
завдає неабиякої шкоди іміджу та авторитету України
в світі, а також суперечить
основоположним
засадам
Положення про звання «Почесний доктор Дніпропетровського
національного
університету імені Олеся
Гончара»,
Вчена рада ухвалює:
1. Скасувати рішення Вченої ради № 11 від 1 липня

2010 р. щодо присвоєння
Патріарху Московському і
всієї Русі Кирилу (Гундяєву)
звання «Почесного доктора
Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара».
2. Довести це рішення до
відома канцелярії Патріарха Московського і всієї Русі
й опублікувати його на офіційному веб-сайті ДНУ та в
газеті «Дніпропетровський
університет».
3. Рекомендувати ректорату, керівникам структурних підрозділів ретельніше
й виваженіше підходити до
відбору кандидатів для присвоєння почесних звань, забезпечуючи входження до
«клубу обраних» найдостойніших.
12 травня 2016 р.

СТУДЕНТКА ДНУ – ЧЕМПІОНКА
ЄВРОПИ З РУКОПАШНОГО БОЮ
Другокурсниця факультету біології, екології та медицини Єва
Вакуленко здобула золоту медаль
на Кубку Європи з рукопашного
бою (м. Берунь, Польща).

Учасниками турніру були понад 500
спортсменів із 8 європейських країн,
які змагалися в категоріях «легкий
контакт», «демонстрація техніки (ката) із зброєю і без зброї». Єва Вакуленко перемогла в особистому заліку

в ваговій категорії 55 кг. Окрім Кубку
чемпіона Європи, Єва також отримала
особистий Кубок за кращу техніку серед жінок.
Дівчина є вихованкою комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо». Вона – майстер спорту
України з рукопашного бою (І дан),
4-разова чемпіонка України, чемпіонка світу в командному заліку, бронзова призерка чемпіонату світу в особистому заліку.
Талановита спортсменка здобуває
освіту за спеціальністю «Біотехнологія». Займатися рукопашним боєм
Єва почала 5 років тому. «Кубок Європи був дуже важливим для мене. Гідними виявилися суперники з Чехії,
Німеччини та Нідерландів. До змагань я готувалася довго і наполегливо,
було важко поєднувати тренування з
навчанням. Та я досягла омріяної мети і стала Чемпіонкою Європи! Представляти свою країну на міжнародних
змаганнях доводиться не кожному
спортсмену, і я вдячна, що ця відповідальність випала мені. Важко передати ті почуття, коли стоїш на вершині
п’єдесталу, – це радість і гордість за
рідну країну. Тоді в загальному командному заліку наша збірна посіла І
місце, так що в Європі знають, що ми
найкращі!»

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ:
загублений студентський квиток
НР №09286729, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Алтухова Сергія Олександровича,
загублений студентський квиток
НР №09735846, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Мироненко Олександри Юріївни,
загублений студентський квиток
НР №09286106, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Гавриленка Сергія Євгеновича,
загублений студентський квиток
НР №10294145, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Копильченко Каріни Ігорівни,
загублений студентський квиток
НР №10294198, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Паращенко Катерини Олександрівни,
загублений студентський квиток
НР №10294224, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Сулим Ганни Вікторівни,
загублену
залікову
книжку
№132847, видану Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Хроленко Наталі Леонідівни,

загублену
залікову
книжку
№141318, видану Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Штанько Віоли Геннадіївни,
загублений студентський квиток
НР №09286238, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Учаєвої Яни Олексіївни,
загублений студентський квиток
НР №10358070, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Коршунової Ганни Євгенівни,
загублений диплом ТВ №770229
(реєстраційний номер 51) від 30
червня 1988 року, виданий Дніпропетровським державним університетом на ім’я Полішко Інни Олександрівни,
загублену залікову книжку №
123551, видану Дніпропетровським
національним університетом імені
Олеся Гончара на ім’я Чернеги Захара Григоровича,
загублений студентський квиток
НР №09795814, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Кондратової Олександри Анатоліївни,
загублений студентський квиток
НР №10357829, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Чмиха Валерія Дмитровича,
загублений студентський квиток

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2016

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!
Закінчення. Початок на 3-ій стор.

Центр пропонує отримання післядипломної
освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями:
«Філологія» (освітня програма «Мова і література (англійська)») має за мету підготовку філологів, викладачів середніх навчальних закладів. У процесі навчання майбутні
фахівці отримають компетентності, знання та
практичні навички з формування професійної
та педагогічної майстерності, вивчення граматики мови, стилістики, лексикології та історії
англійської мови. Вивчаються мовні особливості лінгвістики, техніки перекладу, одночасно з основною англійською мовою і літературою закріплюються знання рідної мови та другої іноземної мови – німецької.
«Міжнародні економічні відносини»
(освітня програма «Міжнародна економіка») надає знання та практичні уміння у галузі
міжнародної економіки, міжнародного маркетингу, менеджменту, основ зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних фінансів, обліку і аудиту, бізнес-планування, особливості
укладання міжнародних контрактів тощо.
«Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси і кредит») забезпечує ґрунтовні знання з управління фінансами, фінансами підприємств, фінансового аналізу, планування та консалтингу фінансових послуг, управління фінансовими ризиками, оцінки та реалізації проектів впровадження
нових фінансових послуг та інструментів, основ
банківської справи і страхування тощо.

НР №10357815, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Рижикова Гліба Юрійовича,
загублений студентський квиток
НР №10357808, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Жикіна Руслана Володимировича,
загублений студентський квиток
НР №10357810, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Карімової Заріни Султоншівни,
загублений студентський квиток
НР №10357805, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Буланової Ангеліни Вадимівни,
загублений студентський квиток
НР №09795747, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Поплавської Анастасії Станіславівни,
загублений студентський квиток
НР №09092949, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Федченка Андрія Дмитровича,
загублений студентський квиток
НР №10357811, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Коваленко Карини Олександрівни,
загублений студентський квиток
НР №10701788, виданий Дніпро-

«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (освітня програма «Економіка
підприємства») відкриває широкі можливості з управління підприємством, планування його діяльності, управління проектами та
потенціалом підприємства, організації виробництва тощо. Освітня програма спрямована
на вивчення різних сторін організації бізнесу,
торгівельної і біржової діяльності, створення
малих підприємств, їх організаційно-правових форм, ефективного управління підприємствами в умовах нестабільного економічного
становища.
Вимоги до вступників за усіма спеціальностями післядипломної підготовки в ЦПДО ДНУ:
- прийом документів здійснюється до 12 липня 2016 року;
- попередні освітні ступені: бакалавр, спеціаліст та магістр будь-якої галузі знань чи спеціальності;
- вступники проходять конкурсний відбір,
вступні екзамени з 15 липня по 23 липня 2016
року проводяться за фахом та з іноземної мови
у формі тестування;
- навчання здійснюється в центрі післядипломної освіти (ЦПДО) університету за кошти
юридичних або фізичних осіб.
За довідками звертатися за адресою: 49044,
м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, корп.
ДНУ №4, кім. №28, тел. (056) 7445374, (056)
7448673, (056) 7445663 http://fpdo.dnu.dp.ua,
е-mail: сpdo@i.ua

петровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Чіркова Петра Григоровича,
загублений студентський квиток
НР №09092326, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Акоп’ян Катерини Владиславівни,
загублений студентський квиток
НР №10358000, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Водонос Анни Юріївни,
загублений студентський квиток
НР №09795625, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Цюп’яка Вірослава Романовича,
загублений студентський квиток
НР №10357828, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Чернікової Анни Василівни,
загублений студентський квиток
НР №10950824, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Назарик Тетяни Володимирівни,
загублений студентський квиток
НР №09736171, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Лознякової Ганни Леонідівни,
загублений студентський квиток
НР №11035918, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на

Владислав КЛОЧКО,
методист ЦПДО ДНУ

ім’я Самійленко Аліни Юріївни,
загублений студентський квиток
НР №10358062, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Лях Вероніки Андріївни,
загублений студентський квиток
НР №09735532, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Троян Олени Олександрівни,
загублений студентський квиток
НР №10349287, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Черних Олени Анатоліївни,
загублений студентський квиток
НР №09735529, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Рудіци Катерини В’ячеславівни,
загублений студентський квиток
НР №10950809, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на
ім’я Несмашної Дар’ї Романівни,
загублену
залікову
книжку
№134919, видану Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на ім’я
Масляної Анастасії Олександрівни,
загублений студентський квиток
НР №10950873, виданий Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара
на ім’я Жук Єлизавети Володимирівни.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
директора науково-дослідного інституту біології ДНУ ім. О.Гончара
– одна штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата
або доктора біологічних наук, наявність наукових праць або авторських свідоцтв на винаходи у галузі біології, досвід організаційної та
наукової роботи не менше 10 років
з напряму діяльності інституту,

вільне володіння державною мовою України), директора науководослідного інституту біології ДНУ
ім. О.Гончара – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(науковий ступінь кандидата або
доктора біологічних наук, наявність
наукових праць або авторських свідоцтв на винаходи у галузі біології,
досвід організаційної та наукової
роботи не менше 10 років з напряму
діяльності інституту, вільне воло-

діння державною мовою України),
старшого наукового співробітника НДЛ квантової хромоплазми кафедри теоретичної фізики
факультету фізики, електроніки
та комп’ютерних систем (д/б теми
1-317-16) – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(науковий ступінь кандидата
фізико-математичних наук, наявність авторських свідоцтв на винаходи або наукових праць, вільне

володіння державною мовою України).
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації)
На конкурс приймаються документи: заява, особовий листок
з обліку кадрів, фото 3х4, автобіографія, копія документів про вищу
освіту (з пред’явленням оригіналу
документа), копія диплома кан-

дидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу
документа), копія атестату старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо є вимогою (з
пред’явленням оригіналу документа), список наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем
роботи).
Наша адреса: 49010, м. Дніпро,
пр. Гагаріна, 72, навч. корпус № 1,
кім. 217, тел.: (056) 374-98-27.
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