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МІЖНАРОДНІ ОБРІЇ

УНІВЕРСИТЕТ ВІДВІДАЛА НАДЗВИЧАЙНИЙ
ТА ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ США В УКРАЇНІ
Під час візиту пані Марі Йованович зустрілася з ректором і студентством університету та пообіцяла сприяння розвитку академічних зв’язків України та США.
З ректором Миколою Поляковим дипломат
обговорила досягнення й перспективи двостороннього співробітництва нашого університету з освітніми та науковими установами
США, можливості академічної мобільності та
майбутні спільні проекти. Зокрема, Микола
Вікторович наголосив, що співпраця ДНУ з
вищими навчальними закладами та дослідницькими установами Сполучених Штатів
Америки розпочалася в 1996 році й реалізується в рамках двосторонніх угод. «Сьогодні
ми співпрацюємо з Державним університетом Сема Х’юстона, Джексонським і Колорадським державними університетами. Ми
також пишаємося, що наші студенти й викладачі проходять стажування у США: четверо викладачів отримали гранти за Програмою академічних обмiнiв iменi Фулбрайта. У
всесвітньо відомій корпорації «Майкрософт»
стажувався студент факультету прикладної
математики. Ще кілька наших молодих спе-

Ректор Микола Поляков представляє
студентам пані Посла Марі Йованович

ціалістів успішно закінчили аспірантуру, захистили дисертації на здобуття ступеня Ph.D і
зараз працюють в американських університетах», – розповів ректор.
Знайомство пані Посла з дніпровським університетом продовжилося щирою розмовою
з його вихованцями. Зокрема, спілкуючись зі
студентами факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, історичного та факультету суспільних наук і міжнародних відносин, Марі Йованович поділилася
думками про Україну, розповіла про рівень
сучасних американсько-українських дипломатичних відносин. Наприклад, Посол США
особливо відзначила перетворення в українському суспільстві, які вона зауважила з часів
першої своєї каденції в Україні на посаді заступника голови дипломатичної місії. «Ще в
2001 році, коли я вперше приїхала працювати
до вас, я зрозуміла, наскільки цікаве та гео-

політично важливе місце займає
Україна і яким величезним потенціалом вона володіє. Особливо людським, адже ваша країна є
такою багатою на розумних, освічених, обдарованих людей! І сьогодні я із захватом продовжую спостерігати за українською молоддю.
Помічаю, як зросла кількість молодих українців, які, отримавши
серйозний практичний досвід за
кордоном, намагаються використовувати його задля успішного
розвитку рідної держави. І в цьому
є великий позитив, бо ваше майбутнє починається сьогодні. Тому
саме від вас, активної молоді України, залежить, яку освіту ви здобудете, куди підете працювати, який
внесок зробите в майбутнє своєї країни. Вірю,
що за умови продовження активних внутрішніх змін вам обов’язково вдасться розбудувати
сильну, процвітаючу і демократичну Україну
– таку, яку ви бажаєте бачити для себе та своїх
дітей», – висловила переконання Марі Йованович. І додала, що на шляху реформування
та протистояння новітнім викликам, наша
держава ніколи не залишиться без підтримки
Сполучених Штатів.
Студентська аудиторія залишилася неабияк задоволеною відвертістю пані Йованович.
Наші студенти активно цікавилися враженнями від дипломатичної роботи в Україні,
прогнозами стосовно майбутнього нашої
держави, планами подальшого співробітництва, а ще залюбки фотографувалися на
пам’ять із високою гостею.
Олеся ДОЦЕНКО,
ІАА «УНІ-прес»

РЕКТОР ДНУ
НАГОРОДЖЕНИЙ
ОРДЕНОМ КНЯЗЯ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко за
дорученням Президента України Петра Порошенка вручив
ректорові Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара, члену-кореспонденту Національної академії наук України Миколі Полякову орден князя Ярослава
Мудрого V ступеня.
Високої державної нагороди Микола Вікторович удостоєний за вагомий особистий
внесок у розвиток вітчизняної
науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України,
багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм і з нагоди Дня науки.
Колектив університету щиро
вітає ректора з цією високою
нагородою і бажає нових професійних здобутків!

ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ

ДНУ: КАР’ЄРНИЙ СТАРТ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ З 15 КРАЇН
У Палаці студентів відбулося урочисте вручення дипломів 69 іноземним студентам.
Цього року випускниками уні- кників вітали викладачі кафедри му рівні, і ми можемо багато чому
верситету стали громадяни Азер- лінгвістичної підготовки інозем- вас навчити».
байджану, Анголи, Вірменії, Га- ців, співробітники відділу підгоНа згадку про себе кілька інони, Грузії, Йорданії, Камеруну, товки фахівців для зарубіжних земних вихованців розповіли
Китаю, Лівії, Малі, Марокко, Ро- країн та академічних обмінів та про проведені в Україні кілька
сії, Таджикистану, Туркменіста- представники факультетів Зо- років життя.
ну та Узбекистану. Серед них 65 крема, професор фізико-технічМаймуна Діало з Малі навчаздобули освіту за освітньо-квалі- ного факультету Сергій Давидов лася на факультеті фізики, елекфікаційним рівнем «бакалавр», 4 відзначив, що ще зовсім недав- троніки та комп’ютерних систем:
отримали дипломи рівня «спеці- но на його факультеті іноземні «Мені подобаються телекомуніаліст». Найбільше іноземних сту- студенти були винятком: «Мені кації. Коли повернуся на батьківдентів навчається на факультетах приємно, що технічні спеціаль- щину, планую створити власний
міжнародної економіки; укра- ності серед представників інших бізнес у цій сфері, – розповіла
їнської й іноземної філології та країн в нашому університеті ста- Маймуна. – Розумію, що для цьомистецтвознавства; фізики, елек- ють більш популярними. Пере- го ще потрібно продовжувати натроніки та комп’ютерних систем; давайте своїм друзям, знайомим, вчання, але вважаю, що вже волобіології, екології та медицини; що напрям авіаційної й ракетної дію гарними базовими знаннями.
юридичному факультеті.
техніки в університеті на високо- Звичайно, було важко жити да«Ми вручили, у тому числі,
леко від батьківщини. Мені дуже
два червоних дипломи. Двоє стусподобалися українські народні
дентів-іноземців
спеціальності
танці, яких навчилася трохи танавіа- та ракетобудування відзнацювати, а також вразили ваші вичилися тим, що захищали дишиванки: вони потребують дуже
пломи англійською мовою, інші
багато роботи. Я навіть придбала
– російською або українською,
собі одну».
– зауважила начальниця віддіНа цьому ж факультеті навчавлу підготовки фахівців для зася й Мейліс Базарбаєв, який прирубіжних країн та академічних
був до України з туркменської
обмінів Кристина Геті. – Понад
столиці Ашгабад. Хлопець отри60% іноземних студентів-бакамав фах інженера-електроннилаврів залишаться, за традицією,
ка. «У ДНУ порадив навчатися
в університеті, щоб продовжити
друг. Хочу відзначити, що пронавчання в магістратурі, а решта
тягом навчання у мене були гарні
повернуться додому, де з диплостосунки з викладачами й одномом бакалавра працюватимуть за
групниками, – розповів Мейліс.
Гульміра Джуманазарова дякує
фахом».
– Якість освіти у ДНУ найкраща.
викладачам за науку й увагу
Під час урочистостей випусУ мене дуже гарні враження про

60% іноземців-бакалаврів продовжать навчання в ДНУ

Україну й Дніпро. Побував також
у Полтаві, Києві, Донецьку, ще хотілося б відвідати Одесу, Запоріжжя. У вашій країні жити простіше
й краще, тут все є. Люди привітні,
ввічливі, приємні. В Україні не
так спекотно і вологіше, ніж у нас,
в Ашгабаді».
Садік Брохан з африканської
країни Гани навчався на геолого-географічному
факультеті.
Обрати країну для навчання йому допоміг шкільний учитель,
який працював тут свого часу.
Він порадив юнакові: якщо той
хоче стати гарним інженером,
то варто поїхати навчатися до
України. «Гана займає друге місце з видобутку золота в Африці
й 10-е – у світі, тому я вирішив

стати геологом, – обґрунтував
вибір професії Садік. – В іншій
країні головне – люди, які тебе
оточують. Якщо оточують хороші люди, а в Україні в мене так і
склалося, то ти маєш змогу спокійно жити і займатися тим, чим
хочеш. Хотів би також відзначити й прекрасні, як у сім’ї, стосунки у моїй навчальній групі».
Студенти подякували зі сцени
викладачам за доброту, увагу, індивідуальний підхід, терпіння
й готовність завжди допомогти.
Вони говорили, що в ДНУ здійснилися їхні мрії, а університет,
у якому вони навчалися, – найкращий.
Світлана ФІЛІП,
ІАА «УНІ-прес»

2 стор.
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ЮВІЛЯРУ НА ПАМ’ЯТЬ

ІДЕАЛЬНИЙ ФІЛОЛОГ

ЮВІЛЕЙНА СИЛЬВЕТКА*
Професія філолога, як і будьяка викладацька професія, вимагає постійного професійного
й особистісного самовдосконалення. Ми, викладачі факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства,
торуємо шлях до філологічної
бездоганності наполегливо й
безупинно.
Наш факультет має професійне кредо: «Не зупинятися на досягнутому!» І такій атмосфері
ми завдячуємо передусім своєму деканові, доктору філологічних наук, професорові Ірині
Степанівні Поповій, яка є ідейною натхненницею численних
наукових і творчих заходів нашого факультету. Ірина Степанівна завжди щиро радіє науковим здобуткам і професійним
злетам своїх колег і студентів.
На життєвому шляху кожного з нас трапляються люди, про
яких завжди згадуємо з вдячністю, бо вони відіграли величезну
роль у творчому становленні,
допомогли своїм багатим досвідом в оволодінні професійною
майстерністю чи просто були
своєрідними
педагогічними
особистостями, щирими порадниками в щоденних справах, не
боялися підставити своє плече
в тяжку годину. Саме до плеяди таких людей належить Ірина
Степанівна, її покликання – щедро ділитися своїми знаннями,
досвідом з нами, викладачами,
аспірантами, студентами…
Характеризуючи Ірину Степанівну Попову, варто відзначити,
що вона зреалізувала на практиці модель ідеального філолога, складники якої – воля, працелюбство, широке теоретичне
мислення, яскравість.
Воля та любов до праці – пріоритетні риси Ірини Степанівни.
Праця для неї – це відпочинок.
Ірина Степанівна ніколи не йде
на «професійні компроміси»,
ретельно готуючись до будьякого заходу незалежно від його рівня (чи то бесіди зі студентами, чи то зустрічі з дипломатичними представниками). Наш
факультет – один з найбільших

в університеті, але Ірина Степанівна завдяки організаторським
здібностям й природному таланту керівника вміло кермує
цим «кораблем». Вона – не лише
інтелектуальний центр та берегиня факультету, а й науковий
керівник Центру історії та розвитку української мови. Уміння
знайти індивідуальний підхід
до кожного, виявити повагу до
колег, побачити в них кращі й
гідні риси, створити умови для
самореалізації – це, безперечно,
робить Ірину Степанівну бездоганним деканом. Незважаючи на величезне завантаження
(крім професійних обов’язків,
вона ще й дружина, мати дорослого сина, сердечна бабуся),
завжди підтримує всі цікаві починання студентів: проведення
конкурсів, днів факультету, днів
рідної мови; сприяє ознайомленню студентів із прекрасним.
Ірині Степанівні властиве
широке теоретичне мислення.
Її наукові розвідки вирізняють
глибина, цілісність і логічність.
Лінгвістичні дослідження, виконані її аспірантами, охоплюють
надзвичайно широке наукове
коло. Наслідком цього є блискучі захисти п’ятнадцяти кандидатських робіт, виконаних під її
керівництвом. Учні Ірини Степанівни працюють не лише у вищих навчальних закладах України, а й поза її межами. Десять з
них викладають у нашому університеті, продовжуючи й розвиваючи славні традиції свого
наукового керівника. Енциклопедичні знання вже багато десятиліть дають їй змогу залишатися невтомною провідною авторкою й редактором численних
фундаментальних академічних
праць і фахових вишівських періодичних видань з філології, а
науковий доробок складають понад дві сотні теоретичних праць,
статей в авторитетних виданнях,
десятиліття плідної праці, живого і глибоко професійного викладання в Дніпровському національному університеті імені
Олеся Гончара.
Ірина Степанівна – неперевер-

шений педагог: ніколи не повчає;
вона, як великий життєлюб, розмірковує, веде дружню розмову
зі студентами, аспірантами, маючи перед ними лише одну перевагу – перевагу свого досвіду
людської мудрості. Завдяки особистісній яскравості вміє зацікавити, захопити ідеями, надихнути на наукові звершення будького. Ірина Степанівна визначає
«стиль і смак» усього факультету. Сама завжди елегантно й вишукано одягнена, щоразу з якимось домінантним елементом до
класичного вбрання. «Ікона стилю», – так говорять про неї колеги не лише з рідного факультету,
а й з інших підрозділів нашого
університету.
Ми не перестаємо захоплюватися працездатністю, високоморальною позицією Ірини Степанівни, яка викристалізувалася
протягом тривалого часу. Безумовно, інтерес і розуміння людей, доброзичливе ставлення до
них відчувають усі оточуючі. Вона заряджає людей позитивністю, любов’ю до життя, надихає
оптимізмом, добротою й теплом,
яких нам усім нині так бракує.
Нам дуже пощастило – ми живемо та працюємо поряд з відданим учителем і можемо щодня бути частиною його життя.
Хотілося б навчитися в Ірини
Степанівни цієї мудрої щоденної «магії» – відчувати життя та
читати смисл всього, що нам дароване тут і тепер, та радіти цим
простим і безцінним дарам. Ми,
учні Ірини Степанівни, дякуємо
долі за зустріч з нею, за змогу
спілкуватися з нею, оскільки з
її поведінки, манери одягатися,
читати лекції, поціновувати знання в нас сформувався той образ
ідеального філолога, до якого
мимохіть стали прагнути й самі.
Користуючись нагодою, хочемо щиро привітати цього
справжнього Мовознавця, Учителя, Людину з ювілеєм, який
вона відзначила прекрасного
літнього дня. Ювілей – це лише перепочинок у дорозі, змога
оглянути своє життя, пригадати
дорогих людей і важливі події,
осмислити зроблене. А попереду
– нові задуми, плани, праця, що
дає втіху й надію на майбутнє.
Отож, нехай ще довго, шановна
Ірино Степанівно, ваші працьовиті руки збирають щедрий урожай на ниві української науки!
Плідних Вам здобутків і допитливих та старанних учнів!
Сильветка* – силует.
Олена ГУРКО
і Валерія КОРОЛЬОВА,
вдячні учні, доценти факультету
української й іноземної
філології та мистецтвознавства

29 липня 2017 року виповнюється 80 років від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника народної
освіти України Ігоря Івановича Меньшикова.

ІГОРЮ
ІВАНОВИЧУ
МЕНЬШИКОВУ – 80 !
Майже все свідоме життя І.І. Меньшикова пов’язане з Дніпропетровським університетом: тут він навчався, протягом тривалого часу
працював на кафедрі російської мови
філологічного факультету, очолював цю кафедру і впродовж 15 років
був деканом філологічного факультету. Протягом багатьох років Ігор
Іванович очолював спеціалізовану
вчену раду із захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора наук з мовознавчих спеціальностей, у складі якої працює й дотепер;
він заснував і очолював лабораторію
прикладної лінгвістики на філологічному факультет; він є членом редколегії Вісника Дніпропетровського
університету, серія «Мовознавство».
Ювілей – це завжди привід говорити про здобутки людини, про
найважливіші віхи її життя, а коли
йдеться про вченого, то обов’язково
згадують про його науковий доробок.
Мабуть, визначальними критеріями
для характеристики не просто науковця, а професора з багаторічним
досвідом викладацької й науководослідної роботи, можуть бути всього два: створення наукової школи
та відкриття нових дослідницьких
шляхів і методів. Під керівництвом
професора І.І. Меньшикова підготовлено і захищено 3 докторських та
19 кандидатських дисертацій, він є
автором понад 280 наукових праць,
серед яких монографії, словники,
навчальні посібники, навчально-методичні розробки і численні наукові
статті з проблем структурної та прикладної лінгвістики, граматики, лексикології та стилістики української,
російської й германської мов. Професор побудував і ввів у дослідницьку практику модель контамінованих
образів, принципово новий і дуже
ефективний апарат лінгвістичного аналізу; скоригував традиційну
метамову синтаксису, увівши до неї
низку нових категорій. Він є ініціатором розробки й одним з авторів двох
оригінальних словників: «Поетичне
слово Кобзаря» і «Поэтическое слово Пушкина», – в яких зафіксовано
лексичні компоненти атрибутивних конструкцій у поетичних творах
Т.Г. Шевченка і О.С. Пушкіна, що

ілюструють епітетальну творчість
великих художників слова України
й Росії.
Сьогодні вже важко підрахувати,
скількох студентів виховав І.І. Меньшиков, які в наш час працюють у
сфері освіти – в українських вишах і
школах. І всі вони з сердечною вдячністю згадують, як Ігор Іванович умів
говорити просто про складне, яке надійне щеплення наукової культури і
незборимої любові до слова він зробив свого часу. Професор І.І. Меньшиков і сьогодні у студентський аудиторії читає курси «Вступ до мовознавства», «Метамова граматики»
та інші. Спілкуючися із сьогоднішніми студентами, намагалися отримати від них відповідь на питання,
що вони, сучасні філологи, думають
про професора Меньшикова. Відповідь була такою: це людина, яка знає
абсолютно все і про все має власну
думку. З такою оцінкою не можна не
погодитися, оскільки І.І. Меньшиков – людина широко освічена, він
обізнаний не лише у царині філологічних дисциплін, а й у математиці,
історії, культурології тощо. Справді
енциклопедичні знання й ерудиція
дозволили І.І. Меньшикову запропонувати оригінальні візії й підходи до
розв’язання окремих наукових проблем, започаткувати нові напрямки у
лігвістичних студіюваннях.
І.І. Меньшиков належить до того
покоління, дитячі роки якого обпалені війною, сповнені драматизму і
нелегких випробувань. Діти війни –
особлива генерація людей, оскільки
в непростих умовах лихоліття відбувалося формування характеру, системи моральних цінностей і того життєвого стрижня, який сприяв гартуванню справжніх людських якостей.
Якщо спробувати кількома словами
визначити основні риси професора
Меньшикова, то передусім на думку
приходять такі: філолог висого ґатунку, порядний, чесний, благородний, відвертий, доброзичливий, надійний друг, духовно щедра людина.
З ювілеєм Вас, дорогий Ігорю Івановичу! Здоров’я Вам, творчої наснаги, бадьорості, успіхів, багатьох і
добрих років життя!

Наталя ПІДМОГИЛЬНА, д-р. філол. наук, професор, завідувач кафедри
видавничої справи та міжкультурних комунікацій ФСЗМК;
Тамара ПРИСТАЙКО, д-р. філол. наук, професор, завідувач кафедри
загального та слов’янського мовознавства ФУІФМ;
Олена КУВАРОВА, канд.філол.наук, доцент кафедри загального
та слов’янського мовознавства ФУІФМ

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

ЖИВА ІСТОРІЯ МІСТА НА ДНІПРІ

24 червня студенти історичного факультету провели екскурсію для дітей та батьків з
благодійного фонду «Даруємо
радість». Діти дізналися про історію міста від козацьких часів
і до сьогодення, познайомилися
з такими видатними діячами, як
Андрій Фабр, Олександр Поль та
Дмитро Яворницький.

Екскурсія супроводжувалася
театралізованим дійством, де
кожен зі студентів грав певного
героя. Для достовірності студенти-історики використали чимало костюмів, які відображали
різні епохи в історії Дніпра.
Спочатку гості дізналися про
козацький період нашого краю
та про історичні підстави для

передатування міста на 1524 рік,
згодом їх зустріла Катерина ІІ
і розповіла про свою політику
з розвитку нашого міста. Біля
Палацу студентів діти зустріли
молоду пару – сім’ю губернатора Фабра. Подружжя розповіло,
як за їх часів облаштовувався
центральний проспект та облагороджувалося місто. Згодом
діти дізналися про внесок Олександра Поля у розвиток краю.
Вони із захопленням слухали,
як будувався перший стаціонарний міст через Дніпро, як розвивалася залізниця і як багато
промисловець і меценат зробив
для містян. Біля будинку-музею
Яворницького на гостей чекав
сам Дмитро Іванович, який також розповів про свою громадську і наукову діяльність, облаштування історичного музею
та розвиток гуманітарної науки
в Катеринославі. Завершилася

Вікторія Фролова у ролі Катерини ІІ, Андрій Чернишов
та Ангеліна Буланова представляють родину Фабрів, Гліб Стрижко в ролі
Д. І. Яворницького, Альвіна Харченко – екскурсовод, Віталій Харченко
у ролі О. Поля, Марина Ткаченко – екскурсовод

екскурсія на Монастирському острові, де на дітей чекали легенди від
старого монаха. Під час екскурсії
містяни фотографувалися зі студентами і наголошували на важливості проведення таких заходів.
«Ми дуже вдячні студентам історичного факультету за те, що проводять такі захоплюючі театралізовані екскурсії, адже саме такий
формат є найцікавішим для дітей
та дорослих. Інформація сприйма-

лася дуже легко, а очі дітей світилися від захоплення екскурсоводами», – відзначила Ольга Шелест,
директор благодійного фонду «Даруємо радість».
Сподіваємося, що студенти продовжать добру традицію популяризації історичної науки, а жителів
Дніпра очікує ще багато «живих»
історій нашого чудового міста.
Гліб СТРИЖКО,
студент історичного факультету

27 червня 2017 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШЛЯХ ДО МЕТИ

3 стор.

ПОБАЧИТИ ПАРИЖ – І ЗЛЕТІТИ НА КРИЛАХ МРІЇ
У рамках всеукраїнського освітнього проекту «Авіатор», троє
студентів-відмінників фізико-технічного факультету Наталя
Соловйова, Іван Дубровський, Анастасія Бабаніна побували на
найбільшому в світі авіасалоні Ле Бурже. Своїми враженнями
з редакцією нашої газети поділилася студентка кафедри систем автоматизованого управління Анастасія Бабаніна.
Конкурс «Авіатор» стартував благодійного фонду Б. Колесще восени 2016 року. Із самого по- никова – це конкурс не лише зі
чатку я не була впевнена, що змо- знань технічної справи, а перемажу обігнати студентів з Націо- гають у ньому майбутні успішні
нального авіаційного університе- фахівці, що рухають авіакосмічну
ту, Національного аерокосмічно- сферу України вперед і вгору як у
го університету ім. М. Жуковсько- галузі технологій, так і якісного
го «ХАІ». Але, друзі, це сталося. менеджменту, всього було п’ять
І, якщо ви будете сумніватися в етапів. Під час першого потрібно
собі, міркувати, йти чи не йти цієї було впоратися з технічними заосені на конкурс, дайте собі ляпа- вданнями, у другому перевіряли
са і заповнюйте форму учасника!
рівень фахової англійської мови,
Оскільки «Авіатор-2017» від третій – історія і теорія авіації та
космонавтики, четвертий – бізнес-кейси і п’ятий – презентація професійному
журі власного проекту в галузі авіації,
що проходив у Києві.
Це був найцікавіший
етап для мене, адже
потрібно було не лише створити проект,
але розписати його
коротко- та довгострокову мету, перАнастасія Бабаніна, Наталя Соловйова,
спективу, можливосІван Дубровський фіксують неповторні миті ті реалізації, обсяг

інвестицій. Мій проект був націлений на розвиток і популяризацію сфери авіації й космонавтики
серед дітей та молоді: навчальний хаб, стартап-інкубатор.
І ось мені випала можливість
відвідати Міжнародний авіакосмічний салон Paris Airshow Le
Bourget у Франції. І не забуваємо, що для більшості переможців
це був перший політ літаком. Усі
хотіли сидіти біля ілюмінаторів,
щоб дивитися на хмари і побачити на власні очі дію згинального
моменту на крило. Тут мені пощастило.
Вважаю, що заходи такого
масштабу цікаво відвідувати не
лише спеціалістам авіакосмічної
галузі. А для нас побувати там,
де укладаються багатомільйонні контракти, побачити інновації
від RollsRoys і Boeing, SpaceX
з їхньою розробкою Falcon,
здійснити візит на Міжнародну
космічну станцію в павільйоні
Airbus, поспілкуватися з лідерами авіакосмічної галузі – особлива честь. Дуже приємно було побачити стенди українських
ДП «Антонов» та інжинірингової
компанії «Прогрестех Україна».
Звичайно, усі ми змагалися за
поїздку на авіасалон Le Bourget,
але, як не крути, усі ми в душі ді-

Захоплення від виставки

ти. Дуже вразив Disneyland –
місце, де потрапляєш у казку і
не сумніваєшся в ній ні на мить.
Навіть «найдоросліша», серйозна
людина тут буде радіти, як маля,
верещати на американських гірках і захоплюватиметься зустріччю зі «справжніми» штурмовиками.
Ця поїздка стала справжнім
challenge для моїх можливостей.
З’являється конфлікт інтересів і
власних бажань: залишитися в
готелі після цілого дня захоплюючої і виснажливої екскурсії на
авіасалон або все-таки подолати
втому і побачити Ейфелеву вежу,
Тріумфальну арку, головного героя роману В. Гюго – Собор Паризької Богоматері. Я не пожалкувала ні на мить про прийняте

PRO ET CONTRA

ший шлях та почати все заново.
Вища освіта допоможе вам вибудувати для себе нові цілі та дізнатися,
як їх досягти.
Для того, щоб бути успішним,
потрібно все життя вчитися, опановувати щось нове та корисне,
пропускати крізь себе «мільйони
тонн» інформації, оволодівати новими вміннями. А де, як не у вищому навчальному закладі, можна
навчитися «фільтрувати» зайве,
відбирати лише необхідне та пробувати себе у різних іпостасях?
Марк Цукерберг у свої випускній
промові сказав: «Випускники 2017
року, ви виходите у світ, якому необхідна мета. Створення мети залежить від вас». Мати мету – це одна справа, а досягти її – зовсім інша. Вища освіта допоможе знайти
шляхи кар’єрного розвитку та досягнення цілей, допоможе віднайти своє призначення в житті, надихне на створення чогось нового.
Розвивайтеся, досягайте висот та
ставайте кращими під час навчання в університеті!

Анастасія БАБАНІНА,
студентка фізико-технічного
факультету

НАШІ ПОРАДИ – МОВОЛЮБАМ

ЧИ ПОТРІБНА ВИЩА ОСВІТА?
Напередодні вступної кампанії абітурієнти, зрозуміло, дуже
хвилюються. Згадую себе в ті роки і розумію, що в них так само
борються два демони. Один стверджує, що вища освіта непотрібна,
інший змушує переглядати сотні сайтів з факультетами та проходити онлайн-тести, які допомагають обрати майбутню професію.
Питання необхідності вищої зацію, а через власну лінь. І якщо
освіти турбує не одне покоління. вони не поступлять до вишу, то,
З одного боку, навіщо витрачати швидше за все, нічим не займатичотири, а то й більше років на що- муться або працюватимуть у сфеденні муки навчання, коли можна рі обслуговування. До речі, той же
після школи працювати і заробля- Марк Цукерберг нещодавно все ж
ти гроші? А з іншого, вища освіта завершив навчання у Гарварді.
– один із найважливіших етапів
Отже, що б там не казали, та відстановлення людини, який у май- соток людей, які змогли досягти
бутньому сприятиме кар’єрному кар’єрних висот без освіти дуже
успіху.
малий. Тому не можна брати такий
Майже неможливо вибудувати аргумент на озброєння в подібній
блискучу кар’єру без вищої освіти. внутрішній суперечці.
Проте можна згадати Білла Гейтса,
Навчання у виші сприяє, перш за
Стіва Джобса, Марка Цукерберга, все, формуванню особистості. Хоякі зробили дуже багато для роз- чете ви того чи ні, вам доведеться
витку сучасних технологій, не ма- вчитися спілкуватися з людьми,
ючи дипломів університетів. Спра- знаходити вихід із різних житва в тому, що вони були духовно тєвих ситуацій. Студентство – це
сильними, займалися саморозвит- неповторна школа життя, яку, за
ком та постійно рухалися вперед. можливості, має пройти кожна люВони горіли ідеями й утілювали їх дина. Навчаючись, ви зможете зроу життя. А молоді люди часто не хо- зуміти особисто для себе, чи дійсно
чуть навчатися не через надлишок хочете бути журналістом, юристом
ідей та нестачу часу на їхню реалі- або біологом, чи варто обрати ін-

рішення: «Я зможу!» Погуляли
набережною Сени, і в останній
день згадали про традиційний
французький цибулевий суп і таки скуштували його о 23:30 в ресторанчику Clichy's Tavern району Мон Мартр.
Це найемоційніша, найнасиченіша подорож мого життя! Вона
запам’ятається назавжди, адже
це той випадок, коли 24 години
на добу – катастрофічно мало.
Коли думаєш про враження, а не
про сон.
Кажуть: «Побачити Париж – і
вмерти!», а моя інтерпретація така: «Побачити Париж – і злетіти
натхненним на крилах мрії!»

Як правильно відповісти
на запитання: «Котра година?»
Відомий поет-мандрівник Григорій Сковорода одного разу сказав, що найбільша втрата – це
втрата часу. Що б ми робили, якби
не знали, котра година? Мабуть,
нікуди б не поспішали та не запізнювалися. На жаль, і досі більшість з нас не знає, як треба точно
позначати час, і питає: «Скільки
зараз годин?» замість «Котра година?». Чуємо почасти: «Зараз
п’ятнадцять годин» замість «Зараз третя година дня» або «Зараз
п’ятнадцята година».
Щоб уникати таких помилок,
потрібно пам’ятати, як правильно вживати числівники на позначення часу.
Зауважимо, що іменник година в українській мові жіночого
роду, і для її позначення використовуємо порядкові числівники, які відповідають на питання
«Котра?» (шоста година, сьома
година, восьма година). Утім, на
позначення хвилин в українській
мові послуговуємося кількісними
числівниками (шість хвилин, сім

хвилин, вісім хвилин). Усе дуже
просто: шістнадцята година десять хвилин, сімнадцята година
двадцять хвилин.
Цікаво, а як же називати час
спрощено? Усе залежить від того,
у якій частині циферблата саме
хвилинна стрілка. Наприклад,
коли хвилинна стрілка розташована в правій частині, то вживаймо прийменники на або по:
десять на шосту, десять на сьому, десять на восьму; десять по
шостій, десять по сьомій, десять
по восьмій.
Якщо хвилинна стрілка – у лівій частині циферблата, то використовуймо на початку прийменник за: за десять шоста, за десять сьома, за десять восьма.
Запам’ятаймо, права частина циферблата – на або по, а ліва – за, а правильне вживання
числівників на позначення часу
допоможе вам у тому, щоб ви завжди приходили вчасно.

* * *
Третій рік поспіль проходить конкурс на «Кращий
гуртожиток студентського
містечка ДНУ імені Олеся
Гончара».
Цього року конкурсна комісія оцінювала гуртожитки
за 11-ма критеріями: організація виховної та культурномасової роботи в гуртожитку; дотримання мешканцями правил внутрішнього
Катерина Пікінер, Маргарита Петренко та Анна розпорядку; санітарний стан
Березовська захищають дипломний проект
місць загального користуцію плину часу доповнюють зо- вання; наявність та стан спортивбраження пісочних годинників та ної кімнати та іншими.
символічних птахів, а також пейЗа результатами конкурсу перзажні замальовки відповідних го- ше місце посів гуртожиток № 2,
дин земної доби. При напрацюван- друге – гуртожиток № 7, третє –
ні творчої концепції дівчата орієн- гуртожиток № 3. Призери отритувалися на кращі зразки мисте- мали від профспілкового комітецтва епохи Відродження. Також ту грошові сертифікати: за первивчали історію Палацу студентів ше місце – 4 тис. грн., за друге –
як найстарішої історико-архітек- 3 тис. грн., за третє – 2 тис. грн. На
турної пам’ятки нашого міста – ко- думку організаторів, захід сприяє
лишнього Потьомкінського пала- здоровій конкуренції серед адміцу. Вже більше 10 років студенти ністрації гуртожитків та органів
університету беруть участь у масш- студентського самоврядування у
табному проекті під назвою «Сту- вирішенні проблем у соціальноденти університету продовжують побутовій сфері, виховній, кульісторію Палацу».
турно-масовій роботі.

* * *
До Всесвітнього дня захисту дітей студенти-першокурсники факультету психології – волонтери
громадського об’єднання Центру
соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ відвідали дитячий будинок № 1 на ж/м «Тополя». Цього разу активісти провели літню
волонтерську ігрову програму
й зібрали кошти на зошити для
школярів четвертого класу. Усі
мешканці «Планети добра», а саме так називають цей дитячий
будинок, чекали на приїзд волонтерів: і керівництво, і вихователі, й найбільше – вихованці. Як
відзначили організатори заходу,
дітям дуже сподобалася цікава
ігрова програма у дворі, веселе
спілкування з волонтерами.
При підготовці заходу студенти
застосовували теоретичні знання
з навчальних дисциплін «Соціально-педагогічні засади волонтерської діяльності», «Педагогіка» тощо та власні захоплення й
педагогічні напрацювання. Для
вихованців дитбудинку також було важливо приймати студентівволонтерів у гостях, адже таким
чином вони здобувають соціалізацію, нових друзів, психологічну
допомогу та нові корисні навички.

Ганна ЧЕРЕВКО,

студентка факультету систем і засобів

масової комунікації

Олена ГУРКО,
провідний спеціаліст Центру історії
та розвитку української мови

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Восьмеро студентів університету стали переможцями Одинадцятого конкурсу Стипендіальної
програми «Завтра.UA». Найвищий бал в Україні – 88, 18 – у загальному рейтингу ста переможців конкурсу посіла студентка
економічного факультету Ксенія
Уварова за роботу «Велике переселення українців: п’ята хвиля
міграції як наслідок емітації економічних реформ». Дівчина стала
переможницею конкурсу вдруге,
як і студентка історичного факультету Лада Лесич – за дослідження
«Спогади медичного персоналу як
джерела з історії Першої світової
війни на Східному фронті».
Переможницею визнана студентка економічного факультету
Наталія Матвєєва за дослідження
«Автомобільний ринок України:
кризові явища та сценарії розвитку». З-поміж інших конкурсних
робіт високу відзнаку отримали
дослідження студентів історичного факультету: Гліба Стрижка –
«Зображення вояків Першої Світової війни у сучасному кінематографі та їх вплив на свідомість людини» та Наталії Семенюк – «Чернігово-Сіверські землі XVI ст. у
літописних даних». Також відзна-

чені роботи «Експертна система
вибору параметрів для геліосистем енергопостачання на території України» студента факультету прикладної математики Івана
Шмельова, «Планування спостереження орбітальних об’єктів, яке
ведеться з космічних апаратів»
Ярослава Скороденя з фізико-технічного факультету, «Шляхи вдосконалення організації профорієнтаційної роботи в Україні» студентки факультету міжнародної
економіки Кароліни Пипки.
* * *
Палац студентів прикрасив ще
один монументальний розпис плафону на стелі парадної зали, виконаний у рамках дипломного проекту студенток кафедри образотворчого мистецтва та дизайну факультету української й іноземної
філології та мистецтвознавства.
Анна Березовська, Маргарита
Петренко та Катерина Пікінер під
керівництвом старшого викладача
Василя Тевяшова створили масштабне зображення у стилі класицизму на тему «Чотири пори доби».
Композиційно – це розташовані по
колу чотири чоловічі фігури-алегорії, які ототожнюють ранок, день,
вечір та ніч. Філософську концеп-
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ФОТОГРАФІЯ З ІСТОРІЄЮ

СТВОРЕННЯ Й ВИРОБНИЦТВО УЛЬТРАТОНКОЇ МІДНОЇ ФОЛЬГИ
ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ СИРОВИНИ
На базі дослідної виробничої ділянки галузевої лабораторії технології виробництва друкованих плат
нашого університету вперше у вітчизняній практиці у 1980-х роках було промислово освоєне виробництво особливо тонкої мідної фольги. Випуск великих
партій фольги, що відповідав підвищеним технічним
вимогам, задовольнив тоді
гостру потребу підприємств
оборонної галузі в новому
матеріалі,
продемонстрував можливість широкого
використання нової технології у великосерійному
промисловому
виробництві.
На початку 80-х рр. XX ст.
розвиток світової електронної
промисловості, передусім для
оборонних цілей, викликав різке підвищення вимог до різноманітності номенклатури фольги, її технічних характеристик,
зокрема, гальваностікості, стійкості до високих температур,
тиску. Гостра потреба виникла в
ультратонкій мідній фользі товщиною від 5 до 9 мкм, виробництво якої відкривало найбільші
можливості для підвищення
щільності та якості друкованого монтажу, мінімізації габаритно-масових характеристик,
підвищення класу складності і
жорсткості умов експлуатації,
що найповніше відповідало тактико-технічним вимогам бортової апаратури.
У зв'язку з оголошенням тодішнім Президентом США
Р. Рейганом ембарго на постачання в СРСР ультратонкої
мідної фольги як стратегічного сировинного матеріалу, перед вітчизняною наукою постало завдання: за короткий
термін розробити технологію
та обладнання, побудувати й
освоїти вітчизняне виробництво мідної електролітичної
гальваностійкої фольги, яка
відповідала б сучасному рівню
електротехнічної й радіоелек-

тронної промисловості й не поступалася б за якістю фользі
провідних закордонних фірм.
Використати досвід закордонних підприємств було неможливо через відсутність у
науковій літературі публікацій
з технічних досліджень і практики виробництва такої фольги на закордонних підприємствах. Становище ускладнювалося й необхідністю створення
екологічно чистого виробництва із замкненим водообігом,
утилізацією стоків і газів, а також цілим комплексом питань,
пов'язаних із виготовленням
складного технологічного обладнання.
Реалізація завдань стала
можливою завдяки наявності в
Дніпропетровському університеті теоретичної, експериментальної і конструкторсько-технологічної бази, сконцентрованої навколо галузевої лабораторії технології виробництва
друкованих плат. Вона була
створена в 1979 році завдяки
унікальним творчим і організаторським здібностям вченоїелектрохіміка, доцента Аліни
Борисівни Журавльової, учениці професора Степана Прокоповича Галушки, завідувача
кафедри хімічного факультету
університету.
Упродовж 1979-1983 рр. лабораторія досліджувала закономірності осадження тонких
і ультратонких електролітичних безпористих мідних шарів.
У результаті цих наукових пошуків уперше в СРСР була розроблена технологія отримання
тонкомірної електролітичної
мідної фольги на мідному носії. Також була спроектована,
виготовлена і введена в дію експериментальна установка, виготовлені дослідно-промислові
партії фольги і фольгованих діелектриків на її основі. Матеріали пройшли випробування
на підприємствах Міністерства

Співробітники галузевої науково-дослідної лабораторії технології друкованих плат. Науковий керівник
науково-дослідних робіт доцент Владислав Троценко (другий зліва) і завідувач лабораторії доцент Аліна
Журавльова (в центрі) біля експериментальної установки для виготовлення (випуску) ультратонких фольг.
6 корпус ДНУ, 1987 рік

загального машинобудування
і Міністерства радіопромисловості. Оригінальні розробки
університетської
лабораторії
були захищені більш ніж 20 авторськими свідоцтвами.
У 1986 році державна комісія
Ради Міністрів доручила Дніпропетровському університету
виготовляти й постачати промисловості ультратонку мідну
фольгу завтовшки 5 мкм шириною 1100 мм у рулонному
вигляді за технологією, розробленою в нашій галузевій лабораторії. Упродовж 1986-1987 рр.
держуніверситет був єдиним
у країні, а в подальші роки –
основним постачальником цієї
фольги оборонній галузі.
Роботи, виконані ученими
університету в співпраці зі Всесоюзним
науково-дослідним

інститутом
електроізоляційних матеріалів і діелектриків,
Центральним
конструкторським бюро радіоматеріалів,
заводом «Молдавізоліт» та іншими організаціями, були удостоєні премії Ради Міністрів
СРСР. Звання лауреатів премії
від ДДУ отримали: завідувач
лабораторії, доцент А.Б. Журавльова, науковий керівник
НДР, доцент В.І. Троценко, завідувач кафедри технології
виробництва ФТФ, професор
О.М. Кваша, заступник проректора з наукової роботи університету, доцент М.М. Дронь.
Застосування
фольгованого діелектрика марки СТПА-5
різко підвищило технічні характеристики, надійність в експлуатації й ефективність виробництва бортової апаратури,

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
завідувача кафедри всесвітньої
історії – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня
доктора (кандидата) історичних
наук, вченого звання професора
(доцента) за профілем діяльності
кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше п’яти років, вільне володіння державною мовою);
професора кафедри всесвітньої
історії – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність вченого звання професора або наукового ступеня
доктора наук і вченого звання доцента (старшого дослідника або
старшого наукового співробітника), або наукового ступеня доктора наук, друкованих наукових
та навчально-методичних праць,
що використовуються у педагогічній практиці за профілем діяльності кафедри, підготовка
кандидатів наук, вільне володіння державною мовою);
доцента кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин – 2 штатні
одиниці (повна ставка)

(наявність вченого звання доцента (старшого дослідника або
старшого наукового співробітника) або наукового ступеня доктора філософії (кандидата або
доктора наук) зі спеціальності за
профілем діяльності кафедри,
друкованих навчально-методичних (наукових) праць за профілем
діяльності кафедри, вільне володіння державною мовою);
завідувача кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня
доктора юридичних наук та вченого звання професора (доцента)
за профілем діяльності кафедри,
стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах
не менше п’яти років, вільне володіння державною мовою);
завідувача кафедри економіки
та управління національним господарством – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність наукового ступеня
та/або вченого звання відповідно
до профілю діяльності кафедри,
стаж науково-педагогічної робо-

ти у вищих навчальних закладах
не менше п’яти років, вільне володіння державною мовою);
завідувача кафедри органічної
хімії – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня доктора хімічних наук (кандидата хімічних наук або доктора філософії за
відповідною галуззю знань), вченого
звання професора (доцента), друкованих наукових та навчально-методичних праць за профілем діяльності кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше п’яти років, вільне
володіння державною мовою).
Документи на конкурс приймаються протягом 1 місяця з
дня опублікування оголошення в
засобах масової інформації.
декана економічного факультету – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(наявність наукового ступеня
та вченого звання відповідно до
профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах не менше
п’яти років, вільне володіння державною мовою);

проректора з наукової роботи –
1 штатна одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня доктора наук, вченого звання
професора, досвід науково-педагогічної роботи не менше 10 років, вільне володіння державною
мовою).
Документи на конкурс приймаються протягом 2 місяців 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 кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу
документа), копія атестату 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, кімн. 217.
Тел.: (056) 374-98-27.

електронно-обчислювальної і
керуючої техніки. Цей матеріал
СТПА- 5 дозволив виключити
трудомісткі операції, зменшилася в 4 рази трудоємність виготовлення друкованих плат, підвищився технологічний цикл
у 2,5 рази. У результаті застосування розробки випуск двошарових друкованих плат підвищеної складності тільки на
підприємствах Мінрадіопрому
збільшився в 2 рази без збільшення виробничих площ, обладнання і чисельності виробничого персоналу. Таким чином, були заощаджені кошти й
з’явилася можливість звільнитися від залежності закордонних постачань при виготовленні спецтехніки.
Микола ДРОНЬ,
професор кафедри проектування та
конструкцій літальних апаратів
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