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створення бази тестів і навчаль-
них завдань, які студенти ма-
ють виконувати з використан-
ням комп’ютерних технологій; 
організації самостійної роботи 
студентів у лабораторії.

Своєю чергою присутні на від-
критті студентки-магістри Світ-
лана Лоба й Евеліна Крохмаль за-
певнили присутніх, що наявність 
сучасної мультимедійної техніки, 
безсумнівно, сприяє ефективно-
му навчанню, полегшує вивчен-

ня іноземних мов та уможливлює 
краще засвоєння інформації. За-
стосування технічного оснащен-
ня кабінету дає змогу ефективні-
ше, наочно та цікаво проводити 
презентації, захисти дипломних 
проектів та курсових робіт. Від 
імені групи магістрів спеціалі-
зації «Мультилінгвальна освіта» 
вони подякували керівництву 
університету за унікальну мож-
ливість навчатися в сучасному 
мультилінгвальному класі.

Отже, можна з упевненістю 
сказати, що відкриття нової 
мультилінгвальної лаборато-
рії допоможе студентам розви-
ватися та зростати в професій-
ному плані, проводити сучасні 
лінгвістичні дослідження, ви-
користовувати базу електро-
нних ресурсів.

Ірина ПОПОВА, 
д-р. філол. наук, проф.,

декан факультету української й 
іноземної  філології 

та мистецтвознавства
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Наприкінці навчального року на факультеті української 
й іноземної філології та мистецтвознавства урочисто від-
крили першу в Україні мультилінгвальну лабораторію. За 
допомогою найсучаснішого обладнання, яким оснащена 
аудиторія, можна проводити інтерактивні лекції й семі-
нари, веб-конференції тощо. Це, переконані викладачі, 
дасть змогу студентам краще опанувати майбутній фах.

Лабораторія забезпечувати-
ме практичний складник на-
вчання студентів зі спеціаліза-
ції «Мультилінгвальна освіта». 
Тут є екран, проектор, інтерак-
тивна дошка та 15 комп’ютерів, 
оснащених програмним забез-
печенням, що допоможе якісно 
вивчати сучасні мови. Кожен 
комп’ютер має доступ до мере-
жі Інтернет, встановлена систе-
ма “Of ce 365”, ліцензію на яку 
отримав університет.

Ректор університету, член- ко -
респондент  НАНУ  Микола  
По ляков переконаний, що «від-
криття цієї функціональної фа-
хової аудиторії – це визначна 
подія не лише для факультету, 

але й для університету й регіо-
ну загалом». 

Створення та оснащення муль-
тилінгвального класу стали 
можливими завдяки реаліза-
ції в нашому університеті між-
народного проекту TEMPUS ІV 
«Розробка та впровадження 
освітніх програм мультилінг-
вальної підготовки вчителів в 
університетах Грузії та Украї-
ни» (DIMTEGU). Як повідоми-
ла під час урочистого відкриття 
лабораторії координатор про-
екту завідувач кафедри англій-
ської філології Алла Анісімова, 
обладнання відкриває широкі 
можливості для адаптації лек-
ційних і практичних дисциплін 
для магістрів у мультимедійні; 

ПЕРША  В  УКРАЇНІ  МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА  ЛАБОРАТОРІЯ    
ДО  ПОСЛУГ  СТУДЕНТСТВА

Координатор   проекту   А.   І.   Анісімова, 
 ректор   університету   М.  В.   Поляков   та   декан   

факультету   І.   С.   Попова   перерізають  символічну  стрічку
Ознайомлення   з  багатофункціональним  

оснащенням  лабораторії

СВІТОВІ  СТАНДАРТИ  ОСВІТИ

У традиційній церемонії ви-
пуску іноземних вихованців 
взяли участь проректор з науко-
во-педагогічної роботи в сфері 
міжнародного співробітництва, 
професор Михайло Д’яченко, 
начальник відділу підготовки 
фахівців для зарубіжних країн 
і академічних обмінів, доцент 
Геннадій Онищенко та фахівці 
цього відділу, доцент кафедри 
перекладу та лінгвістичної під-
готовки іноземців Олена Шкур-
ко, завідувач кафедри банків-
ської справи, професор Олена 
Шевцова. Викладачі, які працю-
вали з іноземними студентами, 
відзначали, що день вручення 
дипломів і радісний, і сумний 
одночасно, тому що з багатьма 
студентами змушені розлучати-
ся, бажали усім професійного й 
особистісного зростання, вітали 
з виходом у доросле життя.

Михайло Д’яченко відзначив, 
що радий бачити у гарному на-
строї випускників. Він побажав 
успішної кар’єри на батьківщи-
ні: «Де б ви не перебували, за-

вжди пам’ятайте, що ви є випус-
книками ДНУ – одного з най-
старіших та найпрестижніших 
ВНЗ України. Сьогодні ви вли-
лися до трьохтисячної когорти 
випускників-іноземців ДНУ з 
60-и країн світу, стали дипло-
мованими спеціалістами і, впев-
нений, успішно побудуєте своє 
майбутнє». 

За роки перебування в ДНУ 
іноземних студентів між ними й 
викладачами склалися стосун-
ки, як між батьками й дітьми, 
когось доводилося сварити, але 
здебільшого – хвалити. Але те-
пер випускники мають мож-
ливість використати весь свій 
розум, кмітливість, набутий ре-
зерв знань та вмінь, щоб стати 
професіоналами у своїй галузі, а 
отримані дипломи принесуть не 
тільки матеріальне заохочення, 
а й моральне задоволення від 
заняття улюбленою справою.

Китаянка Лі Мен чотири роки 
опановувала в ДНУ російську 
філологію. «В Україні навчаєть-
ся мій хлопець, до того ж, я чу-
ла, що ваша країна спокійна, – 
обґрунтувала вибір країни для 
навчання дівчина. – На батьків-
щині планую працювати пере-
кладачем. В Україні підтримую 

дружні стосунки зі своїми спів-
вітчизниками, у вільний час ми 
готуємо китайські гострі стра-
ви, особливо любимо пельмені. 
На пошану місцевих традицій 
відзначаємо український Новий 
рік, Різдво». 

Бакалавр факультету фізики, 
електроніки та комп’ютерних 

систем Тимур Абдуллаєв при-
їхав до України з Таджикиста-
ну за порадою батьків: «За чо-
тири роки багато чому навчив-
ся в університтеті, полюбив цю 
країну. Тепер не хочеться їхати 
звідси – звик, тут хороші лю-
ди, знайшов багато друзів серед 
своїх співвітчизників та україн-
ців. Щоб ми стали гарними фа-
хівцями, викладачі пояснюва-
ли навчальний матеріал легко 
й доступно, тож вдячний їм за 
знання і за той час, який вони на 
мене витратили». Юнак навчав-
ся за державні кошти, і, згідно з 
договором між країнами, най-
ближчі два роки працюватиме 
на батьківщині у сфері телеко-
мунікацій, оскільки отримав 
фах інженера зв’язку. 

Cлід зазначити, що протягом 
двох неспокійних років, які пе-
реживає Україна, дуже повільно, 
але все ж таки відбувається по-
вернення довіри іноземних гро-
мадян стосовно безпечного про-
живання в нашій країні. До того 
ж реформування вищої освіти в 
Україні та імплементація нового 
Закону «Про вищу освіту» ство-
рили умови для більш інтенсив-
ної міжнародної співпраці. Це 
дає можливість випускникам 
швидко адаптуватися до потреб 
світового ринку праці, а універ-
ситету – і в майбутньому нада-
вати якісні освітні послуги іно-
земним громадянам.

Геннадій ОНИЩЕНКО, 
канд. філол. наук, начальник відділу 
підготовки фахівців для зарубіжних 

країн і академічних обмінів 

Вручення дипломів іноземним 
студентам – завжди престижна і 
хвилююча подія. Цього року доку-
менти про освіту отримали 69 ба-
калаврів, 3 спеціалісти та магістр, 
які прибули навчатися в Україну з 
Палестини, Нігерії, Росії, Іраку, Ан-
голи, Йорданії, Екваторіальної Гві-
неї, Туркменістану, Азербайджану, 
Китаю, Узбекистану, Таджикиста-
ну, Сирії. Також посвідчення про 
закінчення підготовчого відділен-
ня отримали восьмеро студентів з 
Азербайджану, Китаю, Індонезії, 
Зімбабве, Марокко, Конго.

Михайло  Д’яченко  вручає  диплом  Тиллі  Джумаєвій

Цього  року  ДНУ  підготував  фахівців  для  17  країн  світу
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ІСТОРІЯ  І  КУЛЬТУРА  УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ  ПОГЛЯД  НА  СТОРІНКАХ  НОВОГО  ВИДАННЯ

Нещодавно побачив світ новий підручник «Історія і 
культура України», який підготували відомі історики, 
професори Валентин Іваненко та Геннадій Кривчик. Ви-
дання призначене для студентів природничих і техніч-
них спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Основу  зміс-
тового наповне-
ння підручника 
склали підготов-
лені й видані ра-
ніше цим автор-
ським тандемом 
три органічно 
пов’язані між со-

бою навчальних посібника з окреслених 
питань (2010, 2012, 2015 рр.). Як показав 
досвід, студенти нашого університету та 
інших ВНЗ (причому не тільки природ-
ничо-технічного профілю, для кого вони 
призначалися, а й гуманітарії) схвально 
сприйняли ці компактні посібники, по-
стійно звертаються до них, готуючись до 
семінарських занять, модулів, заліків та 
іспитів.

Зазначимо, що більшість з раніше опу-
блікованих текстів перероблені й допо-
внені авторами з урахуванням новітніх 
підходів, історіографічних і теоретико-
методологічних напрацювань у вивченні 
нашого конкретно-історичного та куль-
турного минулого. Характерною ознакою 
видання є те, що дослідники намагалися 
відтворити минуле, незважаючи на стис-
лий формат викладу окреслених тем, 
максимально виважено, неупереджено, 
конкретно, об’єктивно, не уникаючи вод-
ночас гострих, спірних питань, що відно-
сяться здебільшого до т.зв. «оголених не-
рвів» української минувшини.

Можна цілком погодитися з точкою зо-
ру авторів, які виходили з того, що укра-
їнська історія і культура – це нерозрив-
ні, органічні складові нашого минулого, 
а тому вони й мають розглядатися в за-
гальному контексті його вивчення. 

Не викликає сумнівів, що за змістом і 
формами курс «Історія і культура Укра-
їни» побудований у руслі вимог Болон-
ського процесу, спрямованих на поступо-
ве зближення національних систем ви-
щої освіти й загальноєвропейських освіт-
ніх стандартів. Це, безперечно, сприяти-
ме підвищенню академічної мобільності 
та конкурентоспроможності наших вихо-
ванців на вітчизняному і європейському 
ринках праці.

Наскрізним стрижнем через все ви-
дання проходить думка про те, що істи-
на, як і правда, завжди одна. Вона є осно-

воположним критерієм, фундаментом 
пізнання історичної практики. Автори 
вважають, що в умовах глибокої, всео-
хоплюючої трансформації українсько-
го суспільства, болісного звільнення від 
одіозних нашарувань радянської спад-
щини, а останнім часом і через зовніш-
ню агресію з боку сусідньої Росії дедалі 
зростає значущість соціально-гуманітар-
ної компоненти у формуванні нової гене-
рації дипломованих фахівців. Йдеться, 
передусім, про засвоєння студентством 
під час навчання в університеті чи ін-
ших ВНЗ фундаментальних орієнтирів, 
морально-етичних і духовних традицій 
українського народу.

Підручник добре структурований і 
складається з восьми розділів, обумов-
лених відповідною періодизацією укра-
їнської історії та підкріпленим необхід-
ним методичним забезпеченням. Мате-
ріал викладається логічно і послідовно. 
Кожний розділ супроводжується термі-
нологічним словником та контрольними 
запитаннями, що дозволяє краще орієн-
туватися у матеріалі. У додатках подано 
хронологічну таблицю історії України від 
найдавніших часів до 2015 року включно. 
Наприкінці книги є список рекомендова-
ної літератури для самостійного опрацю-
вання студентами під час підготовки до 
семінарських занять, заліків та іспитів. 

Запропонована схема навчального 
курсу дає можливість студентам краще 
зорієнтуватися в подієвих і хронологіч-
них картинах вітчизняного історичного 
процесу, оволодіти потрібним понятій-
но-термінологічним апаратом, опрацю-
вати контрольні запитання для самопе-
ревірки, а отже, добре засвоїти програм-
ний матеріал. Щодо побажань до наступ-
них видань цього підручника можна по-
рекомендувати хіба що ширше долучити 
ілюстративний матеріал.

Переконані, що дане видання стане в 
нагоді не лише студентам природничо-
технічного профілю, але й усім, хто ці-
кавиться історією України. Тож залиша-
ється привітати шановних авторів та по-
бажати їм творчого натхнення та нових 
здобутків на освітньо-науковій ниві.

В’ячеслав МИРОНЧУК,
канд. іст. наук, доцент

Артем ІВАНЦІВ,
зав. навч. лаб. археології

ЛІТНІ  СТУДІЇ
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Девіз Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся 
Гончара – «Docendo discimus» (ко-
ли навчаю, навчаюсь водночас) був 
покладений в основу філософсько-
методологічної школи, третя сесія 
якої тривала з 21 по 24 червня 2016 
року.

Школа передбачала вирішення двох 
важливих питань. По-перше, це ство-
рення академічної атмосфери у найкра-
щому сенсі: з одного боку, це сила запи-
тування, безкомпромісність у пошуку іс-
тини, а з іншого – товариської, дружньої. 
Саме така атмосфера була притаманна, 
на мій погляд, класичним філософським 
школам Сократа, Платона, Аристотеля, 
і саме вона дійсно здатна виховувати 
кожного учасника. Досвід третьої школи 
продемонстрував, що подібна атмосфера 
органічно створюється протягом кількох 
днів, де первісна скованість трансформу-
ється у гарячі дебати, філософські жар-
ти, постановку точних питань, уважне 
ставлення до інформації під час лекцій, 
а також поважне ставлення один до од-
ного, встановлення дружніх стосунків.

По-друге, це визначення темати-
ки школи та стилю її проведення. На-
приклад, в основі першої школи влітку 
2015 року була ідея філософування «тут-
і-зараз». Тобто заборонялося посилатися 
на будь-якого філософа або філософські 
погляди: філософія – це те, що відбува-
ється зі мною та завдяки мені у даному 
часі й місці. Друга школа (зима 2016 ро-
ку) базувалася на обговоренні есе та роз-
робці у малих групах утопічних проектів 
з подальшим їх обговоренням. Остання 
школа – «Класичний та некласичний 

ідеал раціональності» передбачала ви-
кладення теоретичного матеріалу. Вар-
то відзначити дуже високий науковий 
рівень, який продемонстрували наші 
колеги та викладачі школи: професори 
В. Б. Окороков і В. І. Пронякін, доценти 
І. В. Павленко та О. В. Манюк. Крім цьо-
го, відповідно до тематики школи були 
організовані філософські дебати за ме-
тодикою видатного англійського філосо-
фа Карла Раймунда Поппера. Вісім раун-
дів дебатів були добротною основою для 
формування комунікативних навичок, 
точності висловлювання думки. Обго-
ворення есе за темою школи стало окре-
мою подією, яка відбулася в дуже краси-
вому місці – нашому Ботанічному саду, 
за що вдячність керівництву університе-
ту і саду.

Наприкінці скажу наступне. Кожна 
наша філософсько-методологічна шко-
ла – колективна подія. Це ніби мозаїка, 
де кожен її учасник – лектор, слухач, ор-
ганізатор – вносить власну неповторну 
грань, фарбу, мелодію. Символічно, що в 
роботі школи взяли участь не лише ас-
піранти, студенти спеціальності «філо-
софія», але й інших спеціальностей, а та-
кож учні й випускники шкіл. Модерато-
ри школи – аспірант Максим Красиков, 
випускники-бакалаври Марія Кірізвас, 
Богдан Кулик, Олександра Коптовець – 
забезпечили підтримку та гарну взаємо-
дію між усіма учасниками. 

Школа завершена, але ми чекаємо на 
продовження взимку, коли відбудеться 
зустріч із філософською думкою Сходу.

Сергій ШЕВЦОВ, 
д-р. філос. наук, проф., модератор 

філософсько-методологічної школи

СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ
Студенти і науковці університету 

взяли участь у ІІ Міжнародному науко-
во-практичному форумі «Наука і біз-
нес», проведеному спільно з компанією 
Noosphere, філія якої – Інжинірингова 
школа – працює на базі ДНУ.

До організації заходу долучилися 
університети Києва, Харкова, Львова, 
Рівного, Черкас, а також представники 
з Грузії, Болгарії та Азербайджану.

Українські й іноземні фахівці поді-
лилися досвідом кооперації універси-
тетів, а також розробили модель взає-
модії науки і бізнесу, здатну ефективно 
відповідати на виклики сучасної еко-
номіки.

Про нові тенденції з аудиторією го-
ворив і почесний гість заходу – ректор 
Варненського Університету Менедж-
менту (Болгарія) Тодор Радєв. Насам-
перед, Т. Радєв наголосив на змінах у 
світовому освітньому процесі (зміна 
ролі освіти, поява нового поняття «пе-
реносиме знання») та підкреслив важ-
ливість уміння працювати в сьогодніш-
ньому мультикультурному середовищі.

Учасники форуму також працювали 
на пленарних засіданнях у напрямах: 
економіка і маркетинг; математичні 
моделі і методи обробки великих маси-
вів даних і прийняття рішень; космічна 
інформатика; використання сучасних 
геоінформаційних систем; практична 
семіотика і її застосування в економіці 
та бізнесі. Близько 20 доповідей пред-
ставили фахівці нашого університету.

*   *   *
З нагоди 25-річчя спеціальності «Полі-

тологія» в університеті та 25-річчя Неза-
лежності України кафедра політології фа-
культету суспільних наук і міжнародних 
відносин провела яскравий флешмоб «25 
років Україні – 25 років політології» та те-
матичний круглий стіл.

Регіональний круглий стіл «25 років по-
літологічній освіті ДНУ – здобутки й пер-
спективи» зібрав студентів, викладачів, 
депутатів місцевих рад, фахівців органів 
державної влади й місцевого самовряду-
вання, політичних оглядачів та журна-
лістів провідних ЗМІ, консультантів по-
літичних партій та експертів з політичних 
питань, молодих науковців, які закінчили 
спеціальність «Політологія» у різні роки. 
Вони спільно провели огляд історії ка-
федри та її наукових здобутків, а також 

окреслили професійні плани на майбутнє. 

*   *   *
Регіональний центр інтенсивного на-

вчання іноземних мов та підготовки до 
оцінювання рівня знань за системами 
міжнародних сертифікатів ДНУ провів 
урочистий випуск слухачів курсів англій-
ської мови для журналістів. Посвідчення 
про успішне закінчення отримали понад 
30 представників регіональних мас-медіа.

Курси для журналістів були організова-
ні спільно з Дніпропетровською обласною 
державною адміністрацією. 

72-годинна навчальна програма трива-
ла три місяці, у ній взяв участь 61 пред-
ставник місцевих ЗМІ. Слухачі займалися 
за спеціальною британською програмою 
(із застосуванням автентичних підручни-
ків, аудіодисків та робочих зошитів). За-

няття передбачали тренування чотирьох 
видів мовної діяльності: усного мовлення, 
слухання, читання та письма. Наприкінці 
курсу на учасників чекало фінальне тесту-
вання, яке успішно подолали 31 із них. 

На випускній церемонії серед 14 кращих 
за підсумками навчання знавців англій-
ської мови розігрувалися сертифікати на 
поїздку до столиці Великобританії для за-
кріплення отриманих знань. 

*   *   *
Випускниці кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну захистили диплом-
ні роботи в техніці петриківського розпи-
су, прикрасивши стіни 4-го навчального 
корпусу.

Зокрема, студентки спеціальності «Об-
разотворче мистецтво» Ганна Душина та 
Маргарита Петренко в якості випускних 
проектів представили 11 ґрунтованих по-
лотен на тему «Моя Україна: монумен-
тально-декоративний розпис». Традицій-
ну техніку петриківського стилю дівчата 
студіювали протягом двох років, з часу, ко-
ли на кафедрі була відкрита нова спеціалі-
зація «Робота в матеріалі “Петриківський 
розпис”». Керівником цього образотвор-
чого напряму в університеті є заслужений 
майстер народної творчості України, член 
Дніпропетровської організації Національ-
ної спілки художників України, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та ди-
зайну Тетяна Гарькава.

Під її керівництвом дівчата вже побува-
ли у всеукраїнському промо-турі, де про-
водили власні професійні майстер-класи з 
петриківського розпису. 
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ЗЕЛЕНЕ  СВЯТО  ОЛЕСЕВОГО  ДИТИНСТВА
«Трійця! Зелене свято мого ди-

тинства… Як тоді в нас гарно бу-
ло… Вся наша Суха в клечанні. В 
хаті м’ята, любисток пахнуть, до-
лівка встелена зеленим, вона теж 
у пахощах…»

(Зі щоденникових записів 
Олеся Гончара 03.06.1990р.)

Суха. Мальовниче селище на Полтав-
щині з чарівними, безмежно доброї душі 
мешканцями, батьківщина Гончарового 
дитинства, куди його, двохрічного малю-
ка, після смерті мами привезли з Дніпро-
петровщини до бабусі. Тут він бігав по зе-
леній травичці босими ногами, збиваючи 
росу, дихав прозорим чистим повітрям, 
яке щедро наділило його літературним 
талантом.

Уже стало традицією щорічно, на Трій-

цю, біля музею-садиби О. Т. Гончара 
збирати багато гостей, щоб вшанувати 
пам’ять видатного письменника. Так було 
і цього року, 19 червня, коли до Сухої заві-

тали керівники Полтавської міської адмі-
ністрації, ректор Полтавського національ-
ного педагогічного університету імені  
В. Короленка професор М. І. Степаненко, 
викладачі кафедри української літера-
тури Дніпропетровського національного 
університету імені О. Гончара професор 
Н. І. Заверталюк, доценти В. П. Біляцька 
та Л. М. Ромас, відома письменниця, член 
Національної спілки письменників Укра-
їни Леся Степовичка. Кобеляцький ра-
йонний центр культури і дозвілля підго-
тував цікаву художню програму, а кращі 
учасники літературного конкурсу «Собо-
ри душ своїх бережіть» нагороджені гра-
мотами.

Наш університет звітував про велику 
плідну роботу, яка ведеться на факультеті 
української й іноземної філології та мис-
тецтвознавства, зокрема, кафедрі укра-
їнської літератури: наукові конференції, 
щорічні Гончарівські читання в іменній 
аудиторії, покладання квітів до погруддя 
О. Гончару, встановленого на фасаді кор-
пусу №2 ДНУ (скульптур В.П. Небожен-
ко). Студентами факультету проводяться 
глибинні розвідки творчості письменни-
ка, до 90-річчя Майстра науковцями ка-
федри видано книгу про його життєвий 
і творчий шлях «Сторінки історії: Олесь 
Гончар» (автори І. С. Попова, Н. П. Олій-
ник, А. І. Рудинська), спільно з інформа-
ційно-аналітичним агентством ДНУ ство-
рено документальний фільм «У всякого 

своя доля і свій шлях широкий…». Уні-
верситет з 2008 року носить ім’я нашого 
славетного випускника, всесвітньовідо-
мого письменника Олеся Гончара. Теплі 
та щирі стосунки склалися з дружиною 
О. Гончара Валентиною Данилівною, яка 
поповнює безцінними матеріалами архі-
ви аудиторії, що носить ім’я Майстра. 

На святі була племінниця Олеся Гонча-
ра Тетяна Гаврилівна Онопрієнко, яка по-
ділилася теплими спогадами «про дядю 
Сашу» – так називали його в родині.

За святковим столом гості співали улю-
блені українські народні пісні Олеся Гон-
чара. Учасники висловили подяку за про-
ведення чарівного свята директору музею 
О. Гончара Т. В. Бондаревській та родині 
письменника.

Наприкінці зустрічі всіх гостинно при-
гощали святковим короваєм. Цього дня 
раділи не тільки присутні в розкішних ви-
шиванках, а разом з ними й природа: буя-
ли навкруги квіти, світило сонце. Разом з 
нами зі світлин радів Олесь Терентійович, 
а ласкаве сонечко посміхалося і зігрівало 
Собори наших душ.

Хай завжди квітне доріжка до творчості 
О. Т. Гончара для наступних поколінь, для 
молоді, про яку письменник завжди дбав 
і дарував їй континенти сонячних надій. 

Наталя ОЛІЙНИК, 
канд. філол. наук, завідувач кафедри  

української літератури,
Наталя ЩЕРБАК,

методист Центру гуманітарних проблем освіти

ІЗ  ІМЕНЕМ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  ALMA  MATER

Троє перспективних молодих учених нашого університету 
цього року стали стипендіатами Кабінету Міністрів Украї-
ни. Це Марина Литвин, Вадим Горбань і Віталій Пальчиков. 
Загалом, згідно з Постановою Комітету з державних пре-

мій України в галузі науки і техніки «Про призначення сти-
пендій Президента України та Кабінету Міністрів України 
для молодих вчених», стипендії Президента України при-
значено 179-ти молодим ученим, а стипендії Кабінету Міні-
стрів України отримали 214 молодих учених нашої держави. 
Кожен з наших молодих науковців по праву відзначений 

за активну й багатогранну діяльність. 

Кандидат хімічних наук Віта-
лій Пальчиков сьогодні очо-
лює Раду молодих учених ДНУ 
та завідує науково-дослідною 
лабораторією теоретичних та 
прикладних проблем хімії. Він 
є автором та співавтором понад 
200 наукових праць: монографії 
«Оксазагетероцикли на осно-
ві аміноспиртів, епоксидів та 
азиридинів» (2012 р., 644 стор.), 
56 статей (з яких 29 опублікова-
но у міжнародних виданнях, що 
мають імпакт-фактор і реферу-
ються наукометричною базою 

SCOPUS, індекс Хірша h = 6), 
22 патентів України на винаходи 
та корисні моделі, більше 150 тез 
доповідей міжнародних та всеу-
країнських конференціях. Кіль-
ка років тому Віталій Пальчиков 
стажувався на хімічному факуль-
теті Оксфордського університету 
(Великобританія) в лабораторії 
професора Джеремі Робертсо-
на в галузі синтезу природних 
біологічно-активних сполук. У 
2013 році отримав грант Прези-
дента України для молодих уче-
них на роботу за темою «Нові 
гетероциклічні сполуки, анельо-
вані або заміщені поліциклічни-
ми каркасними фрагментами. 
Синтез та in vivo активність», 
двічі отримував гранти Дніпро-
петровської облдержадміністра-
ції «Молоді вчені – Дніпропе-
тровщині» (2013, 2015 рр.), тричі 
перемагав у обласному конкурсі 
«Кращий молодий вчений Дні-
пропетровщини» (2010, 2013 та 
2015 рр., технічний напрям), лау-
реат премії Президента України 
для молодих учених за цикл нау-
кових праць «Направлений син-
тез біологічно-важливих окса-
загетероциклічних та відкритих 
гетероатомних структур на осно-
ві епоксидних сполук» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів за-
відувача кафедри міжнародної 
економіки і світових фінансів, за-
ступника декана з наукової робо-
ти факультету міжнародної еко-
номіки, кандидата економічних 
наук, доцента Марини Литвин 
– глобальні виклики сталого роз-
витку світового господарства, 
глобальні детермінанти впрова-
дження міжнародних стандартів 
банківської діяльності, особли-
вості економічної політики кра-
їн світу в контексті досягнення 
цілей розвитку тисячоліття. Во-
на є членом Української Асоціа-
ції Європейських Студій, членом 
редакційної колегії «Вісник Дні-
пропетровського університету. 
Серія: Світове господарство і між-
народні економічні відносини», 
Вченим секретарем Вченої ради 
факультету міжнародної еконо-
міки, відповідальним секретарем 
галузевої комісії Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт за напрямом «Актуальні 

питання співробітництва з Єв-
ропейським Союзом», членом 
Вченої ради ДНУ. Марина Лит-
вин також очолює Ресурсний 
центр зі сталого розвитку, кафе-
дральний студентський науко-
вий гурток «Глобальні виклики 
сталого розвитку світового гос-
подарства». Стажувалася у Вар-
шавському університеті (2015 р.), 
перемогла в конкурсах «Кращий 
молодий вчений – 2010» (1 тур), 
«Молоді вчені – Дніпропетров-
щині – 2011», «Кращий молодий 
вчений» у 2012 р. та 2015 р. Автор 
та співавтор понад 90 наукових і 
навчально-методичних робіт, у 
тому числі 5 колективних моно-
графій, 30 наукових фахових ста-
тей, 3 авторських свідоцтв. Най-
важливішими працями є моно-
графії «Теоретичні і прикладні 
проблеми моделювання сталого 
розвитку економічних систем», 
«Сучасна Україна в глобально-
му середовищі: стратегічні орі-
єнтири економічного розвитку», 
«Глобалізація світогосподар-
ського розвитку: Cui Bono?». 

Випускник біолого-екологіч-
ного факультету (сьогодні фа-
культет біології, екології та ме-
дицини) 2006 року Вадим Гор-
бань ще під час навчання брав 
участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з еколо-
гії та охорони навколишнього се-
редовища, в якому посів ІІ місце 
(2004 р.), був стипендіатом Жов-
тневої районної ради. Під час 
навчання в аспірантурі при ка-
федрі геоботаніки, ґрунтознав-
ства та екології (науковий керів-
ник – член-кореспондент НАН 
України, д-р. біол. наук, проф. 
А. П. Травлєєв) стажувався в 

Міжнародному університеті Ан-
далузії (Іспанія). У 2012 р. за-
хистив кандидатську дисертацію 
«Екологічна роль еолово-грунто-
вих відкладів у формуванні еда-
фотопів лісових культур біогео-
ценозів степової зони України». 
Зараз Вадим Горбань працює 
над докторською дисертацією, 
є вченим секретарем Наукової 
Ради з проблем ґрунтознавства 
Відділення загальної біології На-
ціональної академії наук Украї-
ни, відповідальним секретарем 
фахових журналів «Екологія та 
ноосферологія» та «Ґрунтознав-
ство». Університетська спільнота 
знає Вадима Горбаня і як керів-

ника Студентського наукового 
товариства, члена науково-тех-
нічної ради ДНУ, голову Ради 
молодих учених факультету біо-
логії, екології та медицини. Він 
автор 77 наукових робіт, з яких 
36 у фахових журналах. 

Рада молодих учених

Літературно-меморіальний 
 музей-садиба  Олеся  Гончара

Учасники  літературно-мистецького  заходу

МОЛОДА  НАУКОВА  ГЕНЕРАЦІЯ  ГІДНА  НАЙВИЩИХ  НАГОРОД

ШКОЛЯРАМ  —  УНІВЕРСИТЕТСЬКІ  СТИПЕНДІЇ
Абсолютних переможців обласної учнівської матема-

тичної олімпіади нагородили іменними преміями видат-
ного сучасного математика, члена-кореспондента НАН 
України, професора ДНУ Віталія Моторного. Урочиста це-
ремонія пройшла у Науковій бібліотеці університету.

Заснована цьогоріч премія 
була підтримана керівництвом 
механіко-математичного фа-
культету і, зокрема, Віталієм 
Павловичем Моторним, який 
понад 35 років працює з обда-
рованими дітьми і вже виховав 
цілу когорту науковців, а зараз 

очолює журі обласної матема-
тичної олімпіади.

Зазначимо, що деякі з пере-
можців представляли нашу об-
ласть на Всеукраїнській олімпі-
аді, де посіли призові місця. Зо-
крема, почесні дипломи та цінні 
подарунки особисто з рук Віта-

лія Моторного на урочистостях 
отримали п’ятеро юних мате-
матиків: семикласник Мики-
та Швець (ЗСШ № 46, Дніпро), 
восьмикласник Роберт Широян, 
девятикласник Володимир Бой-
ко та одинадцятикласниця Єв-
генія Цимбалісті (усі ЛІТ, Дні-
про), а також учениця 9 класу 
Технічного ліцею Кам’янського 
Ганна Дерець. Цікаво, що всі 
наставниці переможців олім-
піади – колишні студентки 

Віталія Павловича. 
Для переможців 

співробітниками 
Наукової бібліоте-
ки була підготова-
на виставка рари-
тетних дореволю-
ційних і сучасних 
підручників з ма-
тематики, запропо-
новані книги для 
бук-кросінгу.

Світлана ФІЛІП
Віталій  Моторний  нагороджує  дипломом 

переможця  Володимира  Бойка
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професора кафедри цивільно-
го, трудового та господарського 
права – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора юридичних наук, вче-
не звання, науково-педагогіч-
ний стаж роботи у вищому на-
вчальному закладі III–IV рівня 
акредитації не менше 10 років, 
наукові публікації за профілем 
кафедри, вільне володіння дер-
жавною мовою України),

професора кафедри політо-
логії – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступе-
ня доктора політичних наук 
(23.00.02 – політичні інститути 
та процеси), вчене звання доцен-
та, науково-педагогічний стаж 
роботи не менше 10 років, дру-

ковані навчально-методичні (на-
укові) праці за профілем діяль-
ності кафедри, вільне володіння 
державною мовою України),

професора кафедри філософії – 
1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора філософських наук за 
спеціальністю – історія філосо-
фії, вчене звання, наукові і на-
вчально-методичні праці за про-
філем діяльності кафедри, до-
свід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III-IV рівня акредитації 
не менше 5 років, вільне володін-
ня державною мовою України), 

професора кафедри зоології та 
екології – 1 штатна одиниця (по-
вна ставка)

(наявність наукового ступеня 
доктора біологічних наук, вчене 
звання доцента, друковані на-

укові та навчально-методичні 
праці, що використовуються у 
педагогічній практиці за профі-
лем діяльності кафедри, готують 
кандидатів наук, досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ не 
менше 10 років, вільне володіння 
державною мовою України), 

доцента кафедри геометрії та 
алгебри – 1 штатна одиниця (0,75 
ставки)

(наявність наукового ступеня 
кандидата фізико-математич-
них наук, друковані наукові пра-
ці, що відповідають профілю ді-
яльності кафедри, стаж науково-
педагогічної роботи не менше 3 
років, вільне володіння держав-
ною мовою України), 

старшого викладача кафедри 
політології – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність наукового ступе-
ня кандидата політичних наук 
та стаж роботи на посаді науко-
во-педагогічного працівника у 
вищому навчальному закладі 
III-IV рівня акредитації не мен-
ше 1 року, друковані наукові пра-
ці за профілем діяльності кафе-
дри, вільне володіння держав-
ною мовою України),

викладача кафедри образот-
ворчого мистецтва і дизайну – 
1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність диплому освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра 
зі спеціальності «Образотворче 
мистецтво», вільне володіння 
державною мовою України).
Документи на конкурс при-
ймаються протягом 1 міся-
ця з дня опублікування ого-

лошення в засобах масової 
інформації.

На конкурс приймаються до-
кументи: заява, особовий листок 
з обліку кадрів, фото 3х4, авто-
біографія, копія документів про 
вищу освіту (з пред’явленням 
оригіналу документа), копія 
диплома кандидата (докто-
ра) наук, якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу доку-
мента), копія атестату старшого 
наукового співробітника, доцен-
та (професора), якщо є вимогою 
(з пред’явленням оригіналу до-
кумента), список наукових робіт 
та винаходів (завірених за остан-
нім місцем роботи).

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

Спеціальність очно заочно

016  Спеціальна освіта + -

032 Історія та археологія + +

033 Філософія + +

035 Філологія + +

051  Економіка + +

052 Політологія + +

053 Психологія + +

054 Соціологія + -

056 Міжнародні економічні 
відносин

+ -

061  Журналістика + +

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування + +

073  Менеджмент + +

075  Маркетинг + +

076  Підприємництво, торгів-
ля та біржова діяльність

+ +

081  Право + +

101  Екологія + +

102  Хімія + +

103  Науки про Землю + +

105  Прикладна фізика та на-
номатеріали + +

111   Математика + +

113  Прикладна математика + +

121  Інженерія програмного 
забезпечення

+ +

122  Комп’ютерні науки та ін-
формаційні технології

+ +

123  Комп’ютерна інженерія + -

131  Прикладна механіка + +

132  Матеріалознавство + +

134  Авіаційна та ракетно-
космічна техніка

+ +

144 Теплоенергетика + +

151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології

+ -

153  Мікро- та наносистемна 
техніка + -

172  Телекомунікації та раді-
отехніка + -

173   Авіоніка + -

224  Технології медичної діа-
гностики та лікування

+ -

У другому семестрі 2015/2016 навчального року Дніпропетровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара проходив процедуру розширення освітньої діяльності на третьому 
освітньо-науковому рівні. 

Було подано до Міністерства освіти і науки України 33 ліцензійні справи. 
Згідно з наказами МОНУ № 590 від 30.05.2016 р та № 655 від 10.06.2016 р., Дніпропетров-

ський національний університет імені Олеся Гончара оголошує набір до аспірантури (третій 
освітньо-науковий рівень) на 2016 рік за контрактом: 

Документи приймають з 25 липня до 
12 серпня 2016 р.

Вступники подають до відділу аспі-
рантури такі документи:

1. Заява на ім’я ректора;
2. Копія паспорту;
3. Копії дипломів:
- бакалавра і додатку з оцінками; 
- спеціаліста або магістра і додатку з 

оцінками;
4. Особовий листок;
5. 2 кольорові фотокартки розміром 3x 

4 см;
6. Список наукових праць, завірений 

ученим секретарем (для осіб, які мають 
наукові праці);

7. Медична довідка форма № 086-0;
8. Копія довідки про ідентифікаційний 

код;
9. Рекомендацію Вченої ради вищого 

навчального закладу (за наявності); 
10. Реферат з обраної наукової спеці-

альності (для вступників для здобуття 
освітнього-наукового рівня доктора фі-
лософії на основі освітнього рівня магі-
стра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста), здобутого за іншою спеці-
альністю);

11. 2 конверти.

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ:
02.09.2016 р. – спеціальність; 
05.09.2016 р. – філософія;
08.09.2016 р. – іноземна мова (англій-

ська, німецька, французька). 

Згідно з Постановою Кабінету Міні-
стрів України № 261 від 23 березня 2016 
року, Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара оголо-
шує набір до докторантури за спеціаль-
ностями:

032 – «Історія та археологія»;
101 – «Екологія».

Всі документи подаються до відділу 
аспірантури та докторантури особисто 
вступником у картонному швидкозши-
вачу, за наявності паспорта та диплома 
про вищу освіту.

Адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72.
Телефон для довідок: 374-98-25.

Наталя ІЩЕНКО,
завідувач відділу аспірантури та докторантури

У  ПРІОРИТЕТІ  В  МОЛОДІ  
ЯКІСТЬ  ОСВІТИ

У травні 2016 р. кафедрою соціології за сприяння Департаменту освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації було проведено 
опитування учнів випускних класів загальноосвітніх закладів нашої облас-
ті. Таке дослідження щорічно проводиться соціологами університету, але 
лише цього року були опитані учні з усіх адміністративних одиниць облас-
ті, – всього 1816 респондентів.

Опитування показало, що майже всі ви-
пускники мають намір вступати до вишів. 
ДНУ із всіх ВНЗ Дніпропетровської облас-
ті виявився найбільш популярним. Проте 
майже кожен третій планує вступати до 
ВНЗ інших областей, а більше 7% випус-
кників мають намір подавати докумен-
ти до зарубіжних вишів. Обґрунтовуючи 
вибір ВНЗ, цьогорічні абітурієнти серед 
мотивів вступу частіше всього вказують 
можливість стати кваліфікованим фахів-
цем в обраній галузі (51,7%), прагнення 
стати в майбутньому матеріально забез-
печеною людиною (50,5%), а також бажан-
ня досягти високого статусу в суспільстві 
(29,7%), здобуття якісної освіти (22,9%) і 
прагнення стати культурною та освіченою 
людиною (19,6%). Тобто, як бачимо, учні 
випускних класів пов’язують навчання у 
виші із своїм майбутнім життям – досягти 
успіхів у професії або особистісному роз-
витку. Ті абітурієнти, які виявили бажан-
ня вступати до ДНУ, серед вагомих чинни-
ків вибору саме цього освітнього закладу, 
крім зазначених вище, називають також і 
здобуття якісної освіти.

Як показує проведене дослідження, 
серед стабільно популярних спеціаль-
ностей, таких як: «комп’ютерні науки 
та інформаційні технології», «філоло-
гія», «право», «економіка», «психологія», 
«журналістика» та «охорона здоров’я», 
користуються підвищеним попитом такі 

спеціальності, як: «управління та адміні-
стрування», «харчові технології», «куль-
тура і мистецтво», «міжнародні економіч-
ні відносини», а також «туризм», «готель-
но-ресторанна справа» – спеціальності, 
які, на думку випускників, гарантують 
матеріальний добробут. У ДНУ спостері-
гаються певні позитивні зрушення на спе-
ціальності «Математика та статистика». 
Традиційно високий попит на соціально-
гуманітарні спеціальності – «міжнародні 
відносини та регіональні студії», «політо-
логія», «соціологія», відчутно посилили 
свої позиції спеціальності «філософія» та 
«релігієзнавство».

При виборі спеціальності цьогорічні ви-
пускники керуються здебільшого прагма-
тичними міркуваннями, як, наприклад, 
наскільки цей фах може забезпечити їм 
добробут у майбутньому. Також вибір спе-
ціальності обумовлений захопленням з 
дитинства (34,1%), престижністю в сус-
пільстві (32,4%), гарними шансами пра-
цевлаштування (26,3%), гідною зарплат-
нею (23%).

Беручи до уваги проведене кафедрою 
соціології дослідження, ми маємо впевне-
ність, що вступна кампанія-2016 буде вда-
лою для нашого університету, і 1-го верес-
ня до студентських лав прийдуть розумні, 
творчі та охочі до знань юнаки і дівчата.

Віталій КРИВОШЕЇН, 
д-р. політ. наук, проф.,

завідувач кафедри соціології
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