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Шановні читачі!
Триває передплата на газету «Дніпропетровський університет» на 2017  рік.
У корпоративній газеті друкуються матеріали про багато-

гранну діяльність нашого університету.
Газета виходить українською мовою з періодичністю 1 раз 

на місяць, 11 місяців на рік (у серпні не виходить).
Передплата на газету «Дніпропетровський університет» 

приймається в усіх відділеннях поштового зв’язку, операцій-
них залах поштамтів, центрів поштового зв’язку.
Наша газета зазначена на  6-й стор. «Каталогу місцевих пе-

ріодичних видань на 2017 рік».
Передплатний індекс – 40448.

Передплатна вартість газети в наступному році складатиме 
– 33, 11 грн.
Ми прагнемо зробити газету цікавою й насиченою, щоб 

студенти і викладачі кожного факультету знайшли розповідь 
про свої здобутки і пораділи успіхам колег. 
Як завжди, чекаємо на ваші дописи. Якщо хочете бути в 

курсі всіх університетських подій, передплачуйте газету 
«Дніпропетровський університет»!

ЗАПРОШУЄМО  ВАС  ДОЛУЧИТИСЯ  ДО  ШИРОКОГО  КОЛА  ПЕРЕДПЛАТНИКІВ  НАШОЇ  ГАЗЕТИ!

завідувача кафедри економічної кіберне-
тики – 1 штатна одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня доктора 
(кандидата) наук та вчене звання відповідно 
до профілю кафедри, стаж науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації 
не менше 10 років, вільне володіння держав-
ною мовою України),
викладача кафедри економічної теорії та 

маркетингу – 1 штатна одиниця (повна став-
ка)

(наявність вищої економічної освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», 
закінчена аспірантура, досвід роботи у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації, наукові публікації 
відповідно до профілю кафедри, вільне воло-
діння державною мовою України),
доцента кафедри економіки та управління 

підприємством – 1 штатна одиниця (повна 
ставка)

(наявність наукового ступеня кандидата 
економічних наук, друковані навчально-ме-
тодичні (наукові) праці за профілем кафед-
ри, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації, вільне володіння 
державною мовою України),
старшого викладача кафедри іноземних 

мов для гуманітарних спеціальностей – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої філологічної освіти за фа-
хом «Англійська мова», друковані навчаль-
но-методичні  праці за профілем кафедри, 
стаж науково-педагогічної роботи, вільне во-
лодіння державною мовою України),
викладача кафедри іноземних мов для гу-

манітарних спеціальностей – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за спеціальністю 
«Англійська мова та література», досвід на-
уково-педагогічної роботи у ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації, друковані навчально-методичні 
(наукові праці) за профілем кафедри, вільне 
володіння державною мовою України),
професора кафедри загального та 

слов’янського мовознавства – 1 штатна оди-
ниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня доктора 
філологічних наук, друковані наукові та 
навчально-методичні праці, що викорис-
товуються у педагогічній практиці за про-
філем кафедри, готують кандидатів наук, 
вільне володіння державною мовою Укра-
їни),
старшого викладача кафедри економіки та 

управління підприємством – 1 штатна оди-
ниця (0,5 ставки)

(наявність вищої освіти за спеціальністю 
«Економіка підприємства», друковані науко-
ві та навчально-методичні праці за профілем 
кафедри, досвід науково-педагогічної робо-
ти у ВНЗ III-IV рівнів акредитації не менше 
3 років, вільне володіння державною мовою 
України).
(документи на конкурс приймаються про-
тягом 1 місяця з дня опублікування оголо-
шення в засобах масової інформації).
На конкурс приймаються документи: зая-

ва, особовий листок з обліку кадрів, фото 3х4, 
автобіографія, копія документів про вищу 
освіту (з пред’явленням оригіналу докумен-
та), копія диплома кандидата (доктора) наук, 
якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу 
документа), копія атестату старшого науково-
го співробітника, доцента (професора), якщо 
є вимогою (з пред’явленням оригіналу доку-
мента), список наукових робіт та винаходів 
(завірених за останнім місцем роботи).
Наша адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Гагарі-

на, 72, навч. корпус № 1, кім. 217, тел.: (056) 
374-98-27. 

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМИ:
втрачений диплом спеціаліста ЦВ №676414 від 

02.07.1992р., виданий Дніпропетровським державним 
університетом на ім’я Цатуряна Саркіса Карленовича,
втрачений диплом спеціаліста НР №14312701 

від 30.12.2000р., виданий Дніпропетровським на-
ціональним університетом на ім’я Семейка Андрія 
Леонідовича,
втрачені дипломи бакалавра НР №21284138 від 

30.06.2002р. та диплом спеціаліста НР №23423561 від 
30.06.2003р., видані Дніпропетровським національ-
ним університетом на ім’я Сукманюка Максима Олек-
сандровича,
втрачений диплом спеціаліста НР №11908887 від 

30.06.1999р., виданий Дніпропетровським держав-
ним університетом на ім’я Кірієнка Вадима Анато-
лійовича,
втрачений диплом спеціаліста ЦВ №686335 від 

14.07.1994р., виданий Дніпропетровським державним 
університетом на ім’я Рисінської Олени Антонівни,
втрачений диплом спеціаліста ЛП ВЕ №006898 

від 11.07.1997р., виданий Дніпропетровським дер-
жавним університетом на ім’я Макарова Владислава 
Георгійовича,
втрачений диплом спеціаліста НР №30366244 від 

30.06.2006р., виданий Дніпропетровським націо-
нальним університетом на ім’я Бучинського Андрія 
Лиферійовича.

ВИВЧАЄМО ІСТОРИЧНУ СПАДЩИНУ

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА – ЧАС 
ПОШУКІВ І ТВОРЧОСТІ
У листопаді на факультеті систем 

і засобів масової комунікації відбу-
лася презентація унікального ви-
дання – словника-довідника «Укра-
їнська видавнича справа у персона-
ліях», який було створено студента-
ми під час проходження практики. 
Словник-довідник уміщує майже 50 
статей, присвячених діячам культу-
ри й науки України, які зробили зна-
чний внесок у становлення й розви-
ток української видавничої справи. 

У минулому навчальному році 
студенти спеціальності «Видавни-
ча справа та редагування» за про-
позицією ректора професора Ми-
коли Полякова вперше проходили 
навчальну практику у видавництві 
«Ліра». Практика – важлива скла-
дова підготовки майбутніх фахів-
ців, і студенти мали можливість 
переконатися у цьому, адже ре-
зультатом – серйозним і вагомим – 
стала підготовка до друку макета і 
видання власної книги.
Як готувалося це видання? Зда-

валося б, дуже просто. Ми зверну-
лися до давньої і недавньої історії, 
до часів, про які знаємо менше, ніж 
про сучасність, щоб відкрити і для 
себе, і для інших студентів постаті 
людей-подвижників, небайдужих 
до культурного поступу свого наро-
ду. Кожен студент обрав двох діячів, 
які увійшли в історію вітчизняної 
видавничої справи, і мав розказати 
про них цікаво і максимально ви-
черпно. Потрібну інформацію ми 
брали з відкритих бібліотечних ре-
сурсів. Узагальнивши зібраний ма-
теріал, структурували його, впоряд-
кували і перетворили у невеличкі 
нариси. Додаткову наочність і при-
вабливість тексту надали ілюстра-
ції, дібрані студентами-виконавця-
ми проекту. Усі статті розташували 
за алфавітом, а наприкінці розміс-
тили іменний покажчик. 
Редагування і вичитку тексту 

здійснили керівники проекту Люд-
мила Губа і Олена Терханова, до-
центи кафедри видавничої спра-

ви та міжкультурної комунікації. 
І тільки після ретельної перевірки 
матеріалу його відправили до друку 
у видавництво «Ліра», завдяки яко-
му цей проект і був реалізований. 
Співробітники видавництва на чолі 
з директором Оксаною Нечай про-
фесійно і доброзичливо поставили-
ся до співпраці з майбутніми видав-
цями. У видання є власні ISBN, УДК 
та ББК – усе за правилами! Тому де-
кілька примірників довідника вже 
зберігаються в науковій бібліотеці 
ім. В.І. Вернадського та інших про-
відних бібліотеках країни.
Наскільки нам відомо, аналогів 

цій книзі донині не існує, навіть 
схожих видань не вдалося знайти. 
Тому вона, на наш погляд, є уні-
кальною!
Презентація проходила у формі 

зустрічі з першокурсниками нашо-
го факультету. Вступне слово ска-

зала завідувач кафедри видавничої 
справи та міжкультурної комуніка-
ції професор Наталія Підмогильна, 
потім про значення книги у житті 
людини говорила доцент Людми-
ла Губа. Докладно про свою роботу 
над проектом розказали студентки 
Ольга Левщанова, Вікторія Корнє-
єва, Катерина Жилавська, Олена 
Грабчак, Катерина Сергєєва і Анас-
тасія Дрозд, які пишаються тим, що 
вперше побачили свої імена у книзі. 
Детальна комп'ютерна презентація 
супроводжувала розповіді фотогра-
фіями, на яких зафіксовано усі ета-
пи практики.
Активну участь у проведенні за-

ходу взяла студрада факультету 
на чолі з Єлизаветою Супрун, то-
му презентація не стала формаль-
ним явищем: Максим Яковлєв про-
читав чуттєвий і дуже емоційний 
вірш Василя Симоненка «Монар-
хи», а заключним акордом стала 
патріотична пісня, що закликає до 
рішучих дій заради майбутнього 
країни у виконанні Валерії Жарко-
вої і Євгена Силкіна. 
На згадку кожен отримав приєм-

ний сюрприз – цукерку, до якої був 
прив'язаний мініатюрний сувій із 
афоризмом про важливу роль кни-
ги й літератури у житті людства.

Вікторія КОРНЄЄВА,
студентка групи ЗВ-14

Фото М. ПУШЕНКО

НА СПОРТИВНОМУ ОЛІМПІ
Студент ІІІ курсу факультету міжнародної економіки Ель-

тадж Алієв здобув титул чемпіона світу з кікбоксингу за вер-
сією WTKA. 

˝ÀØ Ñ ÒÓ̃ ¯˝Ò  ×¯Ìˇ†˛˝ 
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На Чемпіонаті світу за версією 
FULL, що проходив у листопаді 
в італійському місті Маріно-ді-
Карра, Ельтадж Алієв виступав у 
ваговій категорії 81 кг. У всіх п’яти 
поєдинках наш вихованець отри-
мав перемогу. У фіналі він зустрі-
чався зі швейцарським спортсме-
ном.
Ельтадж Алієв – вихованець 

КДЮСШ «Монтажник», є май-
стром спорту з боксу та багато-
кратним чемпіоном України. 
Спортсмен неодноразово здобу-
вав перемоги на обласних змаган-
нях, має багаточисельні премії та 
медалі. 

Кафедра міжнародної економіки 
і світових фінансів

Студентки групи ЗВ-14 презентують видання

За новорічним настроєм – 
              до Палацу студентів 

За новорічним настроєм – 
              до Палацу студентів

Для дорослих та малечі Палац 
студентів ДНУ підготував різ-
номанітну новорічну програму. 
Традиційно напередодні зимових 
свят колектив Палацу, профком 
та ректорат запрошують дітей 
співробітників університету ста-
ти активними учасниками казко-
вого дійства. 
Справжнє родинне свято з 

красунею-ялинкою та україн-
ський ярмарок вируватимуть 
на центральному майданчику 

парку ім. Т. Шевченка, де кожен 
може заробити своїм талантом 
подарунок від Святого Миколая. 
Гостей розважатимуть казко-
ві персонажі та творчі колекти-
ви Палацу. Вогняне шоу та розі-
граш подарунків не залишать 
нікого байдужими. Крім того, до 
14 січня 2017 року паркова ялин-
ка зустрічатиме ігровими програ-
мами, концертами та смачними 
стравами всіх бажаючих. 
А в головній залі Палацу цього 

року герої мультфільмів про че-
репашок-ніндзя рятують чарівну 
школу Алфея, в якій навчаються 
феї Вінкс. Інтерактивні ігри та ви-
ступи творчих колективів, зустріч 
у вітальні Діда Мороза та Сні-
гуроньки чекають на малюків з 
25 по 30 грудня.
Приходьте до Палацу студентів 

ДНУ і ви відчуєте справжнє ново-
річне родинне тепло!

Оксана РУДКОВСЬКА,
художній керівник Палацу студентів

mailto:gazeta@dnulive.dp.ua
http://www.dnu.dp.ua/gazeta
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КОНСУЛЬСТВО  НІМЕЧЧИНИ  
ВІДЗНАЧИЛО СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Університет від-

відав Генераль-
ний консул Феде-
ративної Респу-
бліки Німеччина 
Вольфґанґ Мьос-
сінґер. Під час ві-
зиту він зустрів-
ся зі студентами 
університету для 
нагородження за 
участь у спільно-
му українсько-ні-
мецькому проекті.

Пан Мьоссінґер 
урочисто вручив 19 
студентам-герма-
ністам II-V курсів 
сертифікати учасників VI Міжнарод-
ної Бахівської Академії у Дніпрі, до 
якої вони залучалися як перекладачі. 

«Це був перший спільний проект 
нашого Консульства з вашим уні-
верситетом. Я радий, що за домовле-
ністю з Німецькою службою акаде-
мічних обмінів (DAAD), яка діє при 
ДНУ, студенти змогли долучитися 
до цієї культурної події. Знаю, що пе-
рекладацька робота була нелегкою, 
адже необхідно було перекладати з 
вузької музичної тематики, демон-
струвати знання з музичної термі-
нології. Та студенти гідно впоралися 
з цим складним завданням. Окрім 
тренування суто мовних навичок, 
наші практиканти під керівництвом 
кращих професорів з Німеччини до-
датково опанували музичну грамоту. 
Тож, я вдячний за вашу роботу. Спо-
діваюся, що майбутні проекти Гене-
рального консульства також прохо-
дитимуть за участю студентів універ-
ситету», – сказав у вітанні Консул.
Власне, студентська перекладаць-

ка робота тривала майже два тижні і 
проходила за надзвичайно динаміч-
ним графіком. Щоденно з 10 до 18 го-
дини студенти-германісти забезпечу-
вали мовний супровід усіх музичних 
курсів, майстер-класів, репетицій та 
святкових вечірніх концертів проек-
ту. Крім того, вони супроводжували 
два виїзні концерти у Кам’янському 
та Кривому Розі. «Така практика для 
наших студентів, справді, виявилася 
достатньо насиченою і фізично, і пси-
хологічно. Проте вони зуміли подола-
ти певне хвилювання і швидко втяг-
нулися в роботу. В цьому їм допомо-
гло не лише ґрунтовне знання мови, 
але й великий інтерес, який виклика-
ли у них німецькі музиканти. Імениті 
доценти та професори класичної му-
зики з Дрездену, Берліну, Гамбургу, 
Ростоку сформували новий рівень ви-
кладання, надали нашим студентам 
чимало нової інформації. З багатьма 
німецькими викладачами у наших 
студентів склалися дружні особисті 
контакти. Вони успішно випробували 

себе й подолали всі можливі склад-
нощі перекладача-синхроніста. Тож 
зможуть упевнено пропонувати свої 
здібності на ринку праці», – проко-
ментувала завідувач кафедри гер-
манської філології, канд. філол. наук 
Ярослава Ковальова.
Під час відвідування ДНУ Гене-

ральний консул Вольфґанґ Мьоссін-
ґер також мав зустріч із ректором 
університету, професором Миколою 
Поляковим. Микола  Вікторович на-
голосив, що університет більше 25 
років співпрацює з науковими та ака-
демічними установами Німеччини. 
«Особливо продуктивними є акаде-
мічні обміни з Берлінським універси-
тетом, Бранденбурзьким технічним 
університетом (м. Коттбус), Універси-
тетом прикладних наук м. Міттвай-
да, Університетом прикладних наук 
м. Інгольштадт, Інститутом культу-
ри та історії німців Північно-Східної 
Європи,  Університетом прикладних 
наук м. Регенсбург, Педагогічним 
університетом Фрайбурга та Універ-
ситетом Кобленц-Ландау. «Напри-
клад, зараз наші професори узгоджу-
ють навчальні плани з Університетом 
Кобленц-Ландау, ми плануємо най-
ближчим часом розпочати підготов-
ку фахівців за програмою подвійних 
дипломів зі спеціальностей «Еколо-
гія», «Веб-програмування» та «Спе-
ціальні матеріали» разом із цим ша-
нованим німецьким університетом, 
– зазначив ректор. – Також ми вдячні 
Уряду Німеччини за постійне пред-
ставництво лекторів DAAD у нашому 
університеті. Для студентів, які ви-
вчають німецьку, спілкування з носі-
ями мови є важливою умовою успіш-
ного фахового зростання».

Олеся ДОЦЕНКО

Дорогі  студенти,  аспіранти, 
викладачі  та  співробітники!

Завершується надзвичайно напружений, сповнений чис-
ленними випробуваннями, вируючий 2016-й рік. Незаба-
ром людство переступить поріг нового, 2017-го. Із надією 
і вірою в краще майбуття чекаємо ми чарівної пори, коли 
кожен повертається у феєричний час безмежної радості, 
час здійснення бажань, запалюючи в душі світлі вогники 
гармонії. У Новоріччя й Різдво ми особливо чітко усвідом-
люємо людську спільність на рівні сім’ї, університету, міс-
та, країни, світу…
Яким буде наступний 2017-й рік для нашого університету? 

Насамперед, роком підготовки до 100-річного ювілею Alma 
мater, часом наукового піднесення й плідної праці. Спіль-
ними зусиллями ми продовжимо утвердження ДНУ імені 
Олеся Гончара як одного з кращих вищих освітніх закладів 
Української держави, маючи беззаперечні підстави пиша-
тися науковими досягненнями, звершеннями в літературі, 
мистецтві і спорті, активною участю в громадському житті. 
Завдяки нашим ученим Україна є одним зі світових лідерів 
у космічній галузі, наші випускники на всіх континентах 
утверджують потужність університетських наукових шкіл, 
роблячи значний внесок у поступ людської цивілізації. 
Нинішній непростий час вимагає напруження духовних 

та інтелектуальних сил. Багато хто з нас виявляє себе в різ-
них сферах буття, докладаючи зусиль до зміцнення грома-
дянського миру і допомоги іншим людям. «Жити реально – 
жити здорово» – стало девізом для багатьох представників 
університету. Особлива подяка волонтерам, які опікуються 
пораненими військовослужбовцями, вимушеними пересе-
ленцями, дітьми з особливими потребами.
Святковий час співпадає зі складанням заліків та іспитів. 

Щиро бажаю всім студентам найкращих академічних успі-
хів, а викладачам – відчути моральне задоволення від ре-
зультатів своєї праці.
Бажаю, щоб космос Вашої душі був сповнений світлих по-

ривань. Нехай наступний рік принесе благотворні зміни й 
потужні звершення в навчанні, науці, громадських справах 
й творчості. Миру, добробуту, любові, здійснення найзапо-
вітніших бажань, щасливого Нового року і Різдва Христова! 

З повагою ректор, професор М.В. ПОЛЯКОВ

  РОЗПОЧАЛА  РОБОТУ  НАГЛЯДОВА  РАДА  УНІВЕРСИТЕТУ
У Палаці студентів відбулося організаційне засідання На-

глядової ради університету. Учасники визначилися з повно-
важеннями та окреслили плани роботи на майбутнє.

Наглядова рада ДНУ ім. О. Гон-
чара була створена відповідно до 
статті 37 Закону України «Про ви-
щу освіту». За поширеною в світі 
практикою, до її складу ввійшли 
видатні випускники, які досягли 
значних успіхів у науковій, під-
приємницькій, громадській сфе-

рах і готові надавати активну ді-
єву підтримку університетським 
ініціативам. Зокрема, погоди-
лися на роботу в громадському 
органі Президент України (1994-
2005 рр.) Леонід Кучма, народні 
депутати України Іван Кулічен-
ко та Андрій Павелко, міський 

голова Дніпра Борис Філатов, 
Генеральний директор ВО «Пів-
денний машинобудівний завод 
ім. О.М. Макарова» Сергій Войт, 
Генеральний конструктор ДКБ 
«Південне» ім. М.К. Янгеля Олек-
сандр Дегтярьов та інші шановані 
випускники. 
Серед основних завдань Нагля-

дової ради: розгляд і аналіз пріо-
ритетних напрямів розвитку уні-
верситету; сприяння ефективній 
взаємодії з державними органа-
ми та органами місцевого само-
врядування, науковою громад-
ськістю, суспільно-політичними 
організаціями; сприяння та на-
дання допомоги в удосконален-
ні матеріально-технічної бази та 
соціальної інфраструктури; здій-
снення громадського конт ролю 
за діяльністю університету; спри-
яння його інтеграції в міжнарод-
ну освітню систему та інші.
Відкриваючи засідання, голова 

Наглядової ради, академік НАН 
України Анатолій Булат зазна-
чив: «Наш Дніпропетровський 
національний університет добре 
знаний нині не тільки в Україні, 
а й далеко за її межами. Його ва-
гомі досягнення на всіх напрямах 
статутної діяльності, у підготовці 

висококваліфікованих спеціаліс-
тів найширшого фахового про-
філю, у розвитку науки і техні-
ки здобули загальнодержавне та 
міжнародне визнання. Коло за-
вдань, що стоять сьогодні перед 
Наглядовою радою, достатньо 
широке, а самі завдання складні, 
особливо з урахуванням непро-
стої ситуації в країні, що склалася 
в останні два роки внаслідок сер-
йозних викликів внутрішнього та 
зовнішнього характеру, агресії з 
боку сусідньої Росії. Але я переко-
наний, що спільними зусиллями 
членів Наглядової ради і керів-
ництва університету ми зможемо 
надати дієву підтримку універси-
тету», – наголосив Анатолій Фе-
дорович.
Ректор університету, член-ко-

рес пондент НАНУ Микола Поля-
ков висловив щиру вдячність чле-
нам Наглядової ради за небай-
дужість до рідної альма-матер: 
«Сподіваємось, що ваш високий 
авторитет, з одного боку, стиму-
люватиме конкретні кроки ко-
лективу щодо активізації зусиль 
на пріоритетних напрямах мо-
дернізації та статутної діяльнос-
ті університету, пошуку сучасних 
ефективних форм взаємодії освіт-

нього сектора і суспільства, а з ін-
шого – сприятиме динамічному 
розвитку нашої альма-матер, по-
дальшому зміцненню її престижу 
та іміджу». Також Микола Вікто-
рович окреслив основні питання, 
вирішенню яких могли б поспри-
яти члени Наглядової ради. 
Всебічну підтримку універси-

тетським ініціативам висловила 
заступник голови Наглядової ра-
ди Галина Булавка: «Наше сус-
пільство має підтримувати осе-
редки освіти, науки, культури. Ми 
всі вдячні альма-матер за наше 
професійне й особистісне станов-
лення і небайдужі до майбутнього 
університету. Кожен із нас матиме 
персональну сферу відповідаль-
ності і докладе максимум зусиль 
для залучення інших випускників 
до цієї місії», – зазначила Галина 
Іллівна, подякувавши за високу 
довіру колективу ДНУ.
Наглядова рада прийняла 

Звернення до випускників уні-
верситету з нагоди підготовки 
до святкування золотого ювілею 
ДНУ ім. О. Гончара – 100-ліття від 
часу заснування. 

Алла БАХМЕТЬЄВА,
доцент  кафедри  масової 
та міжнародної комунікації

ДО 100-річчя АЛЬМА-МАТЕР

Микола Поляков, Анатолій Булат і Галина Булавка обговорюють 
першочергові завдання Наглядової ради

Генеральний  консул  ФРН  нагороджує 
студентку  Олену  Хом’якову

З  Но вим  ро ко м  
та Різдво м !

З  Но вим  ро ко м  
та Різдво м !
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ЖИВУТЬ  У  НАШІЙ  ПАМ’ЯТІ

ГЕРОЇ  СЕРЕД  НАС АКТУАЛЬНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ

«Life is worth living» – ця фраза, написана Олександром Черніковим на своє-
му байку, відтепер щодня зустрічатиме студентів факультету систем та засобів 
масової комунікації. На честь випускника університету, загиблого 22 січня 2015 
року в боях під Авдіївкою, на рідному факультеті урочисто відкрили меморіал. 
На церемонію були запрошені родичі Олександра Чернікова, близькі друзі, бо-
йові товариші, викладачі та нинішні студенти.

ЖИТТЯ  ВАРТЕ  ТОГО,  ЩОБ  ЖИТИ
Символічно, що день відкриття пам’ят-

ного знаку припав на День збройних сил 
України. Як відзначив декан факультету, 
професор Володимир Демченко: «Навіть 
будучи відомим і шанованим журналіс-
том, Олександр не зміг залишитися осто-
ронь подій, що відбувалися в країні, за 
власним бажанням пішов на фронт, геро-
їчно загинув, захищаючи нашу Вітчизну». 
Ініціативним, відповідальним, завжди 

готовим прийти на допомогу студентом 
Олександра Чернікова пам’ятають і його 
викладачі та одногрупники. Зокрема, то-
вариш Сашка, організатор створення ме-
моріальної дошки, Михайло Іванов розпо-
вів: «Коли почалася війна, його мобілізу-
вали, і з першою ж хвилею мобілізації він 
потрапив до десантних військ, у 9-ту роту 
3-го батальйону 25-ої повітряно-десантної 
бригади. Зазвичай війна «перемелює» лю-
дей, але Саша не втрачав оптимізму і по-
зитивного погляду на світ. Він розумів, що 
все це робиться тільки для того, щоб відво-
ювати нам право нормально жити у рідній 
країні». 
Товариською, надійною людиною за-

пам’ятав Олександра і його бойовий по-
братим Михайло Новиков. «Для мене Саня 
Черніков був людиною, яку сміливо можна 
назвати Героєм. Це була людина чесна, від-

важна, смілива. Коли у січні 2015 року ми 
їхали під Авдіївку, знаючи, що там відбу-
вається, було досить тривожно. Але довіда-
вшись, що навідником-оператором на мою 
машину призначили Олександра, я заспо-
коївся. Він був людиною надійною, завжди 
виконував свій обов’язок, робив те, що по-
винен, і значно більше».
Товариші-журналісти з 9 каналу, де сво-

го часу працював Олександр, на його честь 
підготували пам’ятний відеоролик. На 
світлинах з екрану – незабутня посмішка 
веселого та життєрадісного колеги. Йому 
було лише 30 років…
Університет вдячний усім, хто долучив-

ся до справи увічнення пам’яті Олексан-
дра. Він назавжди залишиться в нашій 
пам’яті та серцях!
Указом Президента України наш Ге-

рой посмертно отримав орден «За муж-
ність і героїзм під час захисту сувереніте-
ту та незалежності України» ІІІ ступеня. 
Пам’ятають про його подвиг і в рідному 
місті: біля станції метро «Метробудівни-
ків» на честь Олександра Чернікова вже 
перейменована вулиця. Також боєць по-
смертно відзначений найвищою нагоро-
дою університету «За вірну службу ДНУ».

Юлія СОКОЛКО, студентка факультету
систем та засобів масової комунікації

«НАЙБЛИЖЧІ ДО БОГА»

Ця життєва історія не залишила байду-
жим жодного: з першого кадру погляди сту-
дентів та викладачів були прикуті до екрану. 
У декого на очах виступили сльози, на інших 
накотилася хвиля спогадів. «Ця стрічка про 
біль втрати сина, батька, чоловіка і справж-
нього Героя нашої 
Батьківщини. Олексій 
Тищик Указом Прези-
дента України за осо-
бисту мужність і висо-
кий професіоналізм, 
виявлені у захисті 
державного суверені-
тету та територіаль-
ної цілісності України 
був посмертно нагоро-
джений орденом Бог-
дана Хмельницького 
III ступеня, нагруд-
ним знаком «За оборону Донецького аеро-
порту». Історія фільму не залишить бай-
дужим нікого, адже багатьох хлопців вже 
немає в живих. Наш юридичний факультет 
втратив двох випускників: Олексія Тищика 
і Дениса Гаврюшина. Фільм нагадує про те, 
що насправді відбувається в нашій державі 
і про що ми повинні завжди пам’ятати», – 
зазначила декан юридичного факультету, 
професор Ольга Соколенко.
Викладачі згадували Олексія як працьо-

витого студента, який сумлінно ставився до 
навчання та був доброзичливою людиною. 
Важко було дивитися на кадри з життя ко-
лишнього студента, який, здавалось би, на-
че вчора складав іспити, захищав дипломну 
роботу, а сьогодні його вже немає з нами. 

«Фільм вразив мене до глибини душі. Ко-
ли чуєш про біду з новин, вона здається та-
кою далекою. Але коли бачиш трагедію, яка 
стосується конкретних людей, починаєш її 

усвідомлювати. Хочеться просто 
подякувати родині справжнього 
героя за те, що виховала його та-
ким», – сказала одна зі студен-
ток після перегляду фільму.
Документальна стрічка 2016 

року «Найближчі до Бога», ма-
ючи 10 показів, вже здобула дві 
нагороди. Фільм був високо оці-
нений критиками та глядачами 
Рівненського міжнародного кі-
нофестивалю та найбільшого за 
масштабами показів в Україні 
кінофестивалю «Відкрита ніч». 
Її режисер В’ячеслав Бігун – фі-
лософ права, науковий співро-
бітник Інституту держави і пра-

ва ім. В. М. Корецького НАН України, був 
юристом Секретаріату Європейського суду 
з прав людини, кандидат юридичних наук, 
магістр права (США); магістр кіномистецтв.
Як тільки згас екран, в залі запанува-

ла тиша – переповнювали враження, го-

ворити було важко, кожен поринув у роз-
думи про життя, швидкоплинність ча-
су, мир та війну. По очах студентів мож-
на було зрозуміти, що вони пройнялися 
співчуттям та повагою до сім’ї Тищиків. 
Багато з них не змогли стримати сліз, 
дивлячись на дружину та маленьку доне-
чку Олексія, яка постійно згадує тата. Не-
даремно В’ячеслав Бігун відзначив: «Ми 
всі юристи – одна сім’я. Неважливо, зна-
ли ви Олексія особисто, чи ні, але коли 
доторкнешся до життя його родини піс-
ля трагедії, то складається враження, що 
знаєш цю сім’ю вже багато років і стаєш її 
частиною». 
У такі моменти починаєш цінувати все, 

що маєш, і тих, хто поруч. Вічна пам’ять ге-
роям, які назавжди в наших серцях!

Євгенія КОБРУСЄВА, канд. юрид. наук,
Маргарита ПОПОВА, студентка 

юридичного факультету У  почесному  караулі  –  бойові  побратими 

Олексій Тищик посмертно 
нагороджений орденом Богдана 

Хмельницького III ступеня

В університеті від-
булася прем’єра доку-
ментальної стрічки 
режисера В’ячеслава 
Бігуна, присвяченої 
загиблому в зоні АТО 
випускнику юридич-
ного факультету Олек-
сію Тищику. Фільм 
про життя та подвиги 
героя, який захищав 
нашу країну у важкий 
час та поклав життя 
заради високої мети, 
з перших хвилин про-
низує душі глядачів.

Під  час  перегляду  картини. 
 На  першому  плані  –  режисер  В’ячеслав  Бігун

ЗНАННЯ  І  ВМІННЯ  –  ШЛЯХ  ДО  БЕЗПЕКИ

Зустрічі з захисниками Вітчизни 
стали традиційними для учнів і ви-
пускників Дніпропетровського об-
ласного ліцею-інтернату фізико-ма-
тематичного профілю при ДНУ. 

До Дня Збройних Сил України керівни-
цтво ліцею і співробітники кафедри без-
пеки життєдіяльності організували ціка-
вий та важливий захід, на який запросили 
полковника Валерія Чернету – доброволь-
ця-учасника АТО, ліквідатора наслідків 
Чорнобильської катастрофи та начальни-
ка служби радіаційно-хімічно-біологічно-
го захисту кафедри військової підготовки 
Дніпропетровського національного уні-
верситету залізничного транспорту під-
полковника Дениса Шульгу.
Досвідчені офіцери розповіли учням про 

суворі будні військовослужбовців в умовах 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, 
нагадали перспективи розвитку сучасної 
армії. Підкреслили, що завдяки героїзму, 
стійкості, патріотизму воїнів наша армія 
визнана однією з найкращих у світі.
Але, щоб досягти світових стандартів в 

озброєнні, військовій техніці, необхідно 
багато і наполегливо працювати. Держава 

на сучасному етапі при-
діляє належну увагу 
своїй армії. Проте для 
здійснення державної 
програми модернізації 
наявних, розроблення 
та впровадження новіт-
ніх зразків бойової тех-
ніки та озброєнь, необ-
хідні зусилля «інтелек-
туального спецназу» 
– конструкторів, інже-
нерів, винахідників.
Валерій Чернета та 

Денис Шульга пере-
конали ліцеїстів, що у 

військовій справі неможливо обійтися без 
кваліфікованих спеціалістів, які спромож-
ні не тільки створити високотехнологічне 
озброєння, а й ефективно його використо-
вувати. Офіцери постійно наголошували 
на важливості отримання глибоких знань 
і підвищення інтелекту. 
Наприкінці зустрічі полковник В.М. Чер-

нета та підполковник Д.А. Шульга відпові-
ли на запитання підлітків, дали корисні 
поради, разом дійшли до висновку, що не 
можна нехтувати безцінним практичним 
досвідом, набутим дорогою ціною в наш 
буремний час.
Можливо, хтось із цих обдарованих дітей 

стане талановитим конструктором най-
сучасніших зразків техніки й озброєння 
(сподіваємось – оборонного характеру для 
стримування агресора), але немає сумніву, 
що всі вони проявлять свої високі патріо-
тичні і громадянські якості і, в разі потре-
би, виконають священний обов’язок із за-
хисту Вітчизни.
Боротьба за серця, душі, свідомість май-

бутньої української інтелектуальної еліти 
продовжується.

Володимир РОМАНЕНКО, 
cтарший викладач кафедри БЖД

Продовжуємо розповідь про наукові проекти наших колег, які перемогли 
у конкурсі «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та отримали стипендіальні 
гранти від обласної державної адміністрації у 2016 році.

СИНТЕЗ  ПРИРОДНОГО  АНТИТРОМБОЗНОГО  ЗАСОБУ
Проектом-переможцем стало дослі-

дження «Синтез природного антитромбоз-
ного засобу» голови Ради молодих учених, 
завідувача НДЛ теоретичних та приклад-
них проблем хімії, канд. хім. наук Віталія 
Пальчикова. Робота присвячена розробці 
методів синтезу складної природної речо-
вини, яку майже 30 років тому було вперше 
виділено японськими вченими із земляних 
черв’яків виду Eisenia veneta, але до піонер-
ських робіт наших науковців так і не було 
синтезовано в лабораторії. 
Ця сполука має антитромбозну дію, 

виконує функцію природного регулято-
ра згортання крові та інгібітора вазокон-
стрикції (звуження судин) у хребетних. 
Вона є унікальним метаболітом, який за-
хищає земляних черв’яків – важливий 
компонент живої біомаси нашої планети 
– від згубної дії токсичних рослинних по-
ліфенолів. Окрім того, ця речовина має по-

верхнево-активні властивості, які можуть 
бути цінними для косметичної галузі (ви-
робництво шампунів, лосьйонів, засобів гі-
гієни, тощо), і потенційно вона може бути 
заміною досить агресивному лаурілсуль-
фату натрію (SLS), який наразі входить до 
складу переважної більшості всіх миючих 
засобів. 
На сьогодні Віталій Пальчиков уже роз-

робив та запатентував декілька методів 
синтезу цільової речовини, наразі ведуться 
роботи, спрямовані на збільшення ефек-
тивності окремих стадій синтезу. Перші 
результати цього дослідження опубліко-
вано (див. Nature Commun. 2015, 6, 7869; 
Пат. України на корисну модель № 104402 
(2016); Пат. України на винахід № 112193 
(2016)) та презентовано автором на XXIV 
Українській конференції з органічної хімії 
(Полтава, вересень 2016 р.).

  Рада молодих учених 

Віталій  Пальчиков  у  науково-дослідній  лабораторії  органічного  синтезу  на  хімічному 
факультеті  Оксфордського  університету  (Великобританія)
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ФОТОГРАФІЯ  З  ІСТОРІЄЮ

СТАНОВЛЕННЯ  КОМПЛЕКСУ  ДНУ
На початку 60-х років 

минулого століття, будучи 
головою СНТ та членом ко-
мітету комсомолу універси-
тету, звернув увагу в примі-
щенні комітету на акварель 
будівлі, подібної до голов-
ного корпусу Московського 
університету. Як мені тоді 
пояснили, що таким мав 
бути вигляд центрального 
корпусу нашого університе-
ту на Соборній площі, а весь 
університетський комплекс 
планувалося розташувати 
між проспектом К. Маркса 
(нині – Д. Яворницького), 
вул. Гоголя, вул. Шевчен-
ка та вул. К. Цеткін (нині – 
В.І. Моссаковського). Ствер-
джували, що за часів рек-
торства Л.І. Софронова саме 
на це державою передбачалося виділити 
50 млн. крб., але з незрозумілих причин 
цей проект так і не був реалізований, уні-
верситет ще десятиліття орендував для 
навчального процесу приміщення шкіл та 
ВНЗ міста. 
З часом ця ситуація почала не влаштову-

вати університетську громадськість. Якось 
на одному із зібрань завідувач кафедри 
прикладної теорії пружності В.І. Мосса-
ковський виступив з критикою такого ста-
ну речей та запропонував будувати власні 
навчальні корпуси. Можливо, саме це й 
стало однією з причин його призначен-
ня у 1964 році ректором ДДУ. Зауважу, що 
тоді ця новина на кафедрі була сприйнята 
неоднозначно: значна частина викладачів 
і співробітників думала, що це призведе 

до втрати на кафедрі талановитого вчено-
го, але, як виявилось, ми погано знали ха-
рактер і можливості В.І. Моссаковського. 
Навіть за часів ректорства він не лише не 
втратив інтересу до чистої науки, а ще й 
продовжував плідно співпрацювати з КБ 
«Південне».
Зазначу, що в цей час (1964 – 1986 рр.) 

основна його увага була націлена на побу-
дову університетського комплексу за його 
ж пропозицією на території ботанічного 
саду, тим більше, що ще до війни значна 
частина ботсаду була відведена під бу-
дівництво ДІІТу. До речі, існував спротив 
такому рішенню В.І. Моссаковського як 
в університеті, так і в місті. Але опоненти 
не знали, що спротив лише зміцнював йо-
го бажання якомога швидше побудувати 

університетський комплекс 
для створення нормальних 
умов для навчання студентів 
та проведення наукових до-
сліджень. 
Він воював за досягнення 

своєї мети з ретроградами й 
слабодухими та переміг. Цьо-
му сприяло також перепо-
рядкування ДДУ у 1966 році 
безпосередньо Міністерству 
вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР, бо спростилися 
шляхи фінансування будівни-
цтва університетського комп-
лексу. Постійний особистий 
контроль В.І. Моссаковсько-
го за станом спорудження 
об’єктів та й інколи безпосе-
редня участь у будівництві 
сприяли якісному і своєчас-
ному їх уведенню в експлуата-

цію. Вважаю, що саме завдяки енергії й са-
мовідданості В.І. Моссаковського головній 
справі свого життя стали можливими як 
розбудова університетського комплексу, 
так і створення сучасного класичного уні-
верситету – ДНУ ім. Олеся Гончара. 
На превеликий жаль, інтриги 80-х років 

навколо В.І. Моссаковського, що привели 
до його відсторонення з посади ректора у 
1986 році, не сприяли, зокрема, завершен-
ню будівництва блоку лекційних аудито-
рій, корпусу ректорату, науково-лабора-
торного корпусу Міжвузівського центру 
обслуговування наукових досліджень. 

Вольєн МУСІЯКА,
професор кафедри теоретичної

та комп’ютерної механіки 
механіко-математичного факультету

МОВНІ  СТУДІЇ

УНІКАЛЬНИЙ  КОД  НАЦІЇ
В університеті підбито підсумки першого 

етапу VІІ Міжнародного мовно-літератур-
ного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка, який старту-
вав у День української писемності та мови.
Дев’ятого листопада в Україні відзначаємо 

свято, яке є даниною одному з найцінніших 
надбань нашого народу – мові. Саме мова є 
душею нації, її генетичним кодом, основою, 
на якій формується культурна самобутність. 
У всьому світі відомо, що державна мова є 
універсальною формою об’єднання людей в 
одне ціле, в один народ. Чомусь тільки укра-
їнці це ще не зовсім збагнули.
Студенти та викладачі завжди відзнача-

ли це свято по-особливому. Саме цього дня 
розпочав свою роботу перший етап VІІ Між-
народного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Та-
раса Шевченка. Організацію цього етапу 
було доручено Центру історії та розвитку 
української мови (голова журі конкурсу – 
декан факультету української й іноземної 
філології та мистецтвознавства, науковий 
керівник Центру, професор Ірина Попова; 
голова оргкомітету –  директор Центру, до-
цент кафедри української мови Наталя Го-
лікова).
У конкурсі взяли участь 24 студенти з 

різних факультетів університету. Перемож-
цями першого етапу серед студентів стали: 
І місце –  Ольга Сидоренко (УУ-14-3), 
II місце –  Карина Коденчук (УУ-16-1), Юрій 
Гуртовий (ЕА-16-1), III місце –  Інна Оката 
(УУ-14-1), Анжеліка Сасова (УУ-16-1).

Як стверджують наші конкурсанти, «час-
тинка Тараса Григоровича Шевченка живе 
в кожному українцеві. Він став символом 
усього українського народу з його непро-
стою долею, сильним та незламним духом. 
Його поезія – краплина його душі, яка опи-
нилася в наших долонях».
Сподіваємося, що з року в рік кількість 

шанувальників рідного слова буде збільшу-
ватись. 

Тетяна ШЕВЧЕНКО, 
провідний спеціаліст Центру історії та 

розвитку української мови, доцент

НАШІ  ПОРАДИ  –  МОВОЛЮБАМ
Уникаймо пасивних конструкцій!
Пасивні дієслова з постфіксом -ся мають 

в українській мові не повсюдне, а своєрідне 
використання. Правильним є вживання ді-
єслів з -ся, що передають зворотну або вза-
ємну дію, наприклад: я вмиваюся (умиваю 
себе), він одягається (одягає себе), ми лис-
туємося (один з одним), діти миряться 
(один з одним).
Утім, у сучасній українській мові, синтак-

сис якої сформовано на основі синтаксису 
української народної мови з розмовними 
конструкціями активного характеру, вико-
ристання пасивних дієслів подекуди є не-
нормативним. Помилковими є словоспо-
лучення на зразок: завдання укладаються 
вчителями, підтекст не сприймається 
студентами, дослідниками наводяться 
приклади, оскільки в цих конструкціях на-
явний іменник (суб’єкт дії) у формі орудного 
відмінка. Замість пасивних дієслівних форм 
в українській мові потрібно вживати дієсло-
ва активного стану (учителі укладають за-
вдання, студенти не сприймають підтек-
сту, дослідники наводять приклади). 
Рекомендуємо також уникати залучення 

дієслів на -ся й у конструкціях, де відсутній 
суб’єкт дії. Українська мова для вираження 
пасивного результативного стану має пред-
икативні форми на -но, -то, наприклад: 
укладено збірник, досліджено проблему, по-
дано класифікацію.  
Неправильним є вживання дієслівної 

зв’язки являться: він являється директо-
ром (правильно: він – директор, він є дирек-
тором). Не можна використовувати слово 
вибачаюся як етикетну форму (правильно: 
вибачте, даруйте мені, перепрошую). 
Отже, запам’ятаймо: замість пасивних ді-

єслів на -ся варто вживати дієслова актив-
ного стану (зазначають, аналізують) або 
безособові форми на -но, -то (написано, ви-
користано). 

Валерія КОРОЛЬОВА,
провідний спеціаліст Центру історії 

та розвитку української мови, доцент 

Участь  В.І. Моссаковського  у  бетонуванні  свай  під  одну  із  будівель  
університету.  Зліва  стоїть  Г.А.  Гриневський,  проректор  з  капітального 

будівництва  (кінець 1960-х рр.)

СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ
Студенти IV-V курсів факультетів при-

кладної математики, механіко-матема-
тичного, фізико-технічного й факультету 
фізики, електроніки та комп’ютерних сис-
тем долучилися до «Дня кар’єри». Захід 
традиційно влаштували відділ зв’язків з 
виробництвом та сприяння працевлашту-
ванню студентів і випускників, факуль-
тет прикладної математики та компанія 
Noosphere. 
Протягом дня випускники технічних спе-

ціальностей змогли в режимі живого діало-
гу поспілкуватися з представниками понад 
20 дніпровських організацій, які успішно 
працюють на IT-ринку України. 
Потенційні роботодавці активно знайо-

мили студентів зі специфікою своїх ком-
паній: проводили тематичні відеопрезен-
тації, демонстрували зразки власних IT-
продуктів, розповідали про наявні підго-
товчі курси, вакансії, програми стажуван-
ня, проводили анкетування та співбесіди з 
випускниками. 

*   *   *
На історичному факультеті вдруге прой-

шов Дніпровський міський студентсько-
учнівський інтелектуальний турнір з іс-
торії. Цього року змагалися студенти уні-
верситету та учні трьох шкіл Дніпра (НВК 
№131, НВК № 138 та спеціалізованої СЗШ 
№ 141) – всього 50 конкурсантів.
У фінал, що проходив 1 грудня на базі Ме-

моріального будинку-музею Д.І. Яворниць-
кого, вийшли три найсильніші команди. Це 
збірні I і III курсів історичного факультету 
ДНУ та НВК № 131. Фіналісти мали поста-
вити міні-вистави з життя видатного істо-
рика, помірятися знаннями архітектурної 
спадщини України та на прикладі конкрет-
них історичних періодів довести чи спрос-
тувати твердження про історію як вчитель-
ку життя. У підсумку, з мінімальним відри-
вом І місце вибороли студенти-першокурс-
ники, другу сходинку посіли школярі.

*   *   *
У рамках Всеукраїнського тижня права 

студенти-юристи долучилися до кількох 

масштабних акцій: взяли участь у І Всеукра-
їнському студентському форумі «Дискримі-
нація в Україні: від усвідомлення до проти-
дії», VIII Міжнародній науковій конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених «Су-
часний стан і перспективи розвитку держави 
і права», а також провели профорієнтаційну 
роботу зі студентами Дніпропетровського 
індустріального коледжу.
Зокрема, студенти IV курсу Маргарита 

Попова і Маргарита Машталір та студен-
ти-спеціалісти Ірина Моденко, Яна Єрух і 
Катерина Закревська представляли нашу 
область на дводенному інтерактивному фо-
румі «Дискримінація в Україні: від усвідом-
лення до протидії», що проходив у Києві. 
Захід проводився з ініціативи Офісу Ради 
Європи в Україні та Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини у рамках 
програми співпраці України, Вірменії, Гру-
зії, Молдови та Білорусі. 
Під час форуму наші студенти обмінюва-

лися знаннями й думками з питань антиди-
скримінації із провідними міжнародними й 
національними експертами, громадськими 
діячами. Відвідували майстер-класи, пу-
блічні обговорення і дебатні клуби, «фо-
рум-театр», «живу бібліотеку» з перегля-
дом документального фільму та інші ініці-
ативи. Також вихованці ДНУ взяли участь у 
конкурсі есе, де презентувати своє бачення 
антидискримінаційних практик для досяг-
нення рівності в сучасному суспільстві. 
Студенти-правники були активними 

учасниками й VIII Міжнародної наукової 
конференції «Сучасний стан і перспективи 
розвитку держави і права», співорганізато-
рами якої виступили юридичний факуль-
тет ДНУ та факультет права Університету 
м. Білосток (Польща). Разом із науковцями 
правових шкіл Польщі, Німеччини, Литви 
та вітчизняними юристами-практиками 
вони обмірковували вдосконалення юри-
дичної науки, питання зв’язку теорії і прак-
тики, говорили про стан правових реформ 
в Україні та світі, гармонізацію національ-
ного законодавства з найважливішими по-
ложеннями міжнародного права тощо.

*   *   *
Студенти факультету суспільних наук і 

міжнародних відносин, історичного фа-
культету та факультету української й іно-
земної філології та мистецтвознавства взя-
ли участь у Всесвітній кампанії «16 днів 
проти гендерного насильства». Захід ор-
ганізований кафедрою соціології спільно з 
Дніпровським офісом ООН
До уваги аудиторії були представлені 

короткі відеоролики на тему гендера та 
гендерно зумовленого насильства. Нада-
лі відбулася жвава дискусія, модератором 
якої виступила експерт ООН з гендерних 

питань – радник із захисту прав Нігора 
Сачдева. 
Також у рамках кампанії серед студен-

тів університету був оголошений конкурс 
на створення кращого інформаційного 
плакату. 

*   *   *
У Палаці студентів пройшов XVII фес-

тиваль молодіжних театрів «Театральна 
сесія-2016», присвячений Міжнародному 
Дню студента. 
Усього учасниками заходу стали 11 ко-

лективів із 8 міст України та Польщі: теа-
три «Маски» і «Театральний проект» (Дні-
про), «Міф» і «Раскольников» (Київ), «Ко-
валі», «Театр на Лермонтовській, 27», «DIY-
театр» (Харків), «Бам-Бук» (Краматорськ), 
«Ну і дітки» (Полтава), «Кураж» (Суми), 
театр «Razem» (Краків).
Народний театр-студія «Маски» Пала-

цу студентів ДНУ під керівництвом Ігоря 
Трахта представив дві вистави: конкурсний 
спектакль про взаємини закоханих «У кож-
ному жарті» (за п’єсою Еріка-Емманюеля 
Шмітта «Тектоніка почуттів») та позакон-
курсну прем’єру «Всеосяжно» (за твором 
Миколи Коляди).
За результатами голосування професій-

ного журі та глядачів господар фестивалю 
–театр-студія «Маски» здобув перемогу в 5 
номінаціях із 12.

*   *   *
17 студентських команд стали учасни-

ками Танцювального рингу «З Україною в 
серці!», присвяченого Дню гідності та сво-
боди, що проходив у Палаці спорту. 
Збірні команди факультетів виступали 

в таких номінаціях: танцювальна компо-
зиція або мікс у стилі хіп-хоп, стріт-денс, 
брейк, латина, фламенко, танго, диско, 
рок-н-рол, джаз-фанк, спортденс, контемп, 
народні танці. Найперше, оцінювалися 
синхронність та артистизм учасників, від-
повідність виступу заявленому стилю, до-
тримання часового регламенту.
Усі переможці «Танцювального рингу» 

були відзначені призами і грамотами.

Наші  переможці  (зліва  направо):  Анжеліка 
Сасова,  Карина  Коденчук,  Юрій  Гуртовий, 

Ольга  Сидоренко

http://www.dnu.dp.ua

