O
У HIBEPCИTET

29 áåðåçíÿ 2019 ¹ 3 (2961)

ДHIПP

B C ЬK ИЙ

УСІ ЗДОБУТКИ – ЗАВДЯКИ АЛЬМА-МАТЕР
На засіданні вченої ради університету урочисто вручили дипломи «Заслужений професор Дніпровського університету» чотирьом
нашим колегам, видатним ученим і шанованим колегам:
– доктору психологічних наук, професору
Ірині Федорівні Аршаві, завідувачу кафедри
загальної психології та патопсихології;
– доктору технічних наук, професору Миколі Михайловичу Дроню, професору кафедри
проектування та конструкцій;
– доктору біологічних наук, професору
Олександру Євгенійовичу Пахомову, завідувачу кафедри зоології та екології;
– доктору фізико-математичних наук, професору Юрію Абрамовичу Чернякову, професору кафедри теоретичної та комп’ютерної
механіки.
Почесне звання цим професорам було присвоєне рішенням ученої ради університету від
27 вересня 2018 року відповідно до Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений професор Дніпровського університету» та за поданням учених рад факультетів,
на яких вони працюють. А вручення дипломів
відбулося 21 лютого 2019 року.
Заслужених професорів щиро вітали ректор, член-кореспондент НАН України Микола
Вікторович Поляков і члени вченої ради університету. У відповідь нагороджені подякували колегам за високу честь та оцінку їхньої
праці в університеті. Професор Микола Дронь
відзначив, що сподівається ще принести користь рідному університетові. «Хочу сказати,
що всі мої здобутки – завдяки університету, і
все, що роблю – заради Дніпровського націо-

нального університету імені Олеся Гончара»,
– сказала професор Ірина Аршава. Професор
Олександр Пахомов наголосив: «Майже все
життя, понад 45 років я працював в університеті, але здається, що минув один день. Усе,
що міг, я робив для альма-матер».
Згідно з рішенням ученої ради від 21 січня
2019 року, почесне звання «Заслужений професор Дніпровського університету» посмертно присвоєне заслуженому діячеві науки і
техніки України, доктору фізико-математичних наук, професору Олександру Олексійовичу Кочубею, першому проректору ДНУ (19992018 рр.). Диплом про присвоєння почесного
звання ректор університету Микола Поляков
особисто передав сім’ї Олександра Олексійовича.
Відповідно до цього ж рішення вченої ради передбачено низку заходів з ушанування

Професор Олександр Пахомов:
«Майже все життя, понад 45 років
я працював в університеті»

Ректор Микола Поляков вручає диплом
«Заслужений професор ДНУ» Юрію Чернякову

пам’яті професора Олександра Кочубея в університеті. Зокрема, фотопортрет та відповідну інформацію про нього розміщено на стенді
«Видатні вихованці університету» в головному корпусі, найближчим часом буде створена
іменна аудиторія на механіко-математичному
факультеті, на фасаді корпусу № 14, де викладав Олександр Олексійович, буде встановлена
меморіальна дошка, а також планується започаткувати проведення наукових читань з проблем гідромеханіки та тепломасообміну, присвячених його пам’яті.
Фотопортрети 49 професорів, яким присвоєне почесне звання «Заслужений професор
Дніпровського університету», розміщені в холі другого поверху головного корпусу ДНУ.
Тетяна ХОДАНЕН,
учений секретар, доцент кафедри теоретичної
та комп’ютерної механіки

Студенти нашого університету зустрілися із заступником голови місії, Міністромрадником Посольства Японії в Україні паном Харадою Мічіо.

ОCВІТНІЙ ПРОСТІР

ЯПОНСЬКИЙ ДИПЛОМАТ ПОРАДИВ
СТУДЕНТАМ БУТИ АМБІТНИМИ

Мічіо Харада – про внесок Японії у світовий
економічний розвиток

Під час лекції «Японія сьогодні. Японськоукраїнські відносини» дипломат ознайомив
студентів факультетів суспільних наук і міжнародних відносин, економіки, української й
іноземної філології та мистецтвознавства із
внеском своєї країни у світовий економічний
розвиток. Харада Мічіо зазначив, що Японія
активно підтримує процеси демократизації та реформ в Україні. Також він розповів
про зацікавленість у співпраці з Україною, і
що наші країни пов’язують давні економічні зв’язки, інвестиційні та культурні проекти. «Зазначу, на сьогодні наші країни мають
найактивніший діалог за всю історію відносин, хоча двосторонній потенціал експлуатується ще не повністю. Нашими спільними
стратегічними інтересами наразі є підтримка суверенітету і територіальної цілісності
України, проведення державних реформ із
подолання корупції та олігархії, інтеграція
вашої країни в систему ЄС і НАТО. Крім того, Японія залишається однією з найбільших
країн-донорів України – загальна фінансова допомога, надана за весь час, склала вже
більше, ніж три мільярди доларів. Однак
сподіваюся, що подальша співпраця із розвитку наших дружніх зв’язків зростатиме не
тільки в політичній чи економічній сферах,
а й у культурній. Бо попри те, що Україна та
Японія мають деякі спільні характеристики
(працьовитість та інтелектуальний розвиток
нації; ядерні катастрофи та непрості відноси-

ни з сусідами), обидві країни ще дуже мало
знають одна про одну. Тому моїм безпосереднім обов’язком як дипломата сьогодні є допомога в поглибленні міжнаціонального діалогу, зміні взаємного сприйняття і розуміння», –
наголосив дипломат.
Студенти четвертого і п’ятого курсів факультету економіки Х. Аарі, М. Діденко,
О. Ганзюк, О. Курченко та А. Дробот підготували до зустрічі цікаві питання щодо проблем розвитку економічних відносин між
країнами: «Які перспективи розвитку співробітництва в економічній галузі та у напрямку зовнішніх інвестицій?», «Як покращити інвестиційний клімат в Україні для
японського капіталу?», «Які перспективи
поглиблення двостороннього співробітництва у сфері туризму?», «Як посольство мо-

же сприяти активізації двосторонніх наукових і академічних обмінів між ЗВО України
та Японії?», – ось що найбільше цікавило
студентів.
Тепле та щире спілкування з паном Харадою Мічіо надало студентам чудову змогу попрактикуватися в англійській мові. Наостанок високоповажний гість наголосив на щирій зацікавленості наших країн в розвитку
економічного, культурного, освітнього партнерства, і що найкраще цю співпрацю розвивати через університети. Він також порадив
талановитим студентам не боятися ставити
амбітні цілі – бути першими в кращих бізнеспроектах світу!
В’ячеслав СЛИВЕНКО,
канд. іст. наук, доцент кафедри менеджменту
та туристичного бізнесу

Пам’ятне фото з японським дипломатом студентів факультету економіки

зі святом!

Напередодні 8 Березня у
Палаці студентів вітали
чарівних колег зі святом
весни, краси і жіночності.
За традицією, що склалася
протягом останніх років, галантні професори підкорювали жінок своїми талантами.
Декан історичного факультету, професор Сергій Світленко присвятив урочистій миті
власного вірша, розповівши
про натхнення й творчу наснагу, які дарують жінки. Професор кафедри філософії Сергій
Шевцов подарував піднесений
весняний настрій, виконавши
проникливі ліричні пісні. Декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дмитро Свинаренко зачарував поетичною композицією.

Музичний подарунок від
професора Сергія Шевцова

«Милі колеги! – звернувся
до жінок ректор університету,
член-кореспондент НАНУ Микола Поляков. – Усіх щирих слів
недостатньо, щоб висловити нашу любов до вас! Ви – наше натхнення! Без вас не писалися б
наукові статті й монографії, ми
вами захоплюємося і присвячуємо вам усі наші здобутки.
Будьте здоровими, щасливим,
коханими!» Вручаючи грамоти
й подяки, Микола Вікторович
для кожної співробітниці знайшов приємні побажання, теплі
спогади й щирі слова вдячності, а голова профспілкового комітету університету, професор

Вітання приймає директор
Регіонального навчальнометодичного центру моніторингу
освіти Тетяна Балашова

Олег Тупиця додав до весняного настрою колег солодкого цукеркового смаку й квітів.
Творчі колективи Палацу студентів для створення ліричного
настрою підготували яскравий
концерт. Призери чемпіонату України з бальних танців із
танцспортклубу «Ритм» Катерина Попович та Єгор Беляєв
подарували естетичну насолоду

запальними танцями, а студент 2 курсу ФФЕКС Владислав
Козуненко і студентки 1 курсу
ФСЗМК та ФСНМВ, солістки
народної студії сучасного вокалу «Мрія», Світлана Пархомук і
Поліна Гутовська співали. Актори народного театру-студії
«Маски» Ангеліна Кубриченко,
Марія Ромашко, Сніжана Шомпорова і Олександр Осокін виступили з поетичним вітанням.
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Усі сім проектів, подані науковцями ДНУ на конкурс держбюджетних
тем у 2019 році, отримали високі бали і матимуть бюджетне
фінансування.

Як повідомив проректор з наукової роботи, професор
Сергій Оковитий, згідно з наказом МОН України від
09.11.2018 № 1223 «Про затвердження експертних оцінок проектів наукових фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок», усі проекти наших учених отримали від
80 до 89 балів, при тому, що до «високого рівня» віднесено проекти, які набрали більше 75 балів. Саме вони
будуть фінансуватися державою у поточному році.
«На конкурс 2019 року вченими нашого університету було направлено 7 проектів на загальну суму
6 млн грн,– говорить Сергій Іванович. – За всіма проектами попередньо проведена копітка робота. Зокрема, розраховувалися бали для різних «конфігурацій» авторських колективів, у результаті чого було
підготовлено кілька міждисциплінарних проектів
«механіка+математика», «хімія+біологія». У процесі
вдосконалення проектів ми намагалися так сформувати авторські колективи й сформулювати ключові позиції, за якими вони оцінюються, щоб запобігти втрати
балів у експертних висновках.
Така практика дала відмінні результати. Якщо у 2017
році із 15 проектів учених ДНУ державне фінансування
отримали чотири проекти (27 %), у 2018 році із 15 проектів фінансувалися шість (40 %), то цьогорічний результат – 100% проектів фінансуватимуться Міністерством. Можемо розглядати новий підхід як алгоритм
для подальшої роботи науково-дослідної частини з
підготовки наукових проектів на конкурс у наступному році», – зауважив проректор з наукової роботи.

ПЕРЕМОГА – 100%

Також варто зауважити, що за результатами такої
ґрунтовної підготовки значно зріс середній бал експертних оцінок проектів: із 57 балів у 2017 р. до 85 балів – у 2019 р.
За інформацією науково-дослідної частини ДНУ,
цього року 155 закладів вищої освіти та наукових установ України подали на розгляд експертів 779 проектів.
Наш університет увійшов у ТОП-10 університетів за
кількістю проектів, що фінансуватимуться державою,
посівши сьоме місце в загальноукраїнському рейтингу.
Також ДНУ є абсолютним лідером серед ЗВО Дніпра:
високі експертні оцінки отримали три проекти УДХТУ,
два – ДДАЕУ, один – «Дніпровської політехніки».
Виходячи з можливостей Державного бюджету
України на поточний рік, Міністерство освіти і науки виділило для всіх проектів, які отримали більше
75 балів, лише 60% від заявленого фінансування.
Таким чином, на нові теми у 2019 р. ДНУ отримав
4,7 млн грн, а загальне фінансування наукових досліджень зросло з 13 до 15 млн грн.
У конкурсі проектів молодих учених фінансування отримав проект під керівництвом доцента Тетяни
Лихолат «Екологічні засади раціонального ресурсовикористання та розвитку агропромислового комплексу
Придніпров’я в галузі аквакультури, рибництва та рибальства».
Алла БАХМЕТЬЄВА,
доцент кафедри масової та міжнародної комунікації

Перелік наукових фундаментальних
і прикладних досліджень та науково-технічних
(експериментальних) розробок ДНУ,
які отримали високі експертні оцінки:
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«Дослідження алгебраїчних структур з природними обмеженнями та деякі питання квантової механіки» – керівник проекту проф. Леонід Курдаченко.
«Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із
залученням нових каталітичних систем. Експериментальне та теоретичне дослідження» – керівник
проекту проф. Сергій Оковитий.
«Концепція інноваційного біомоніторингу токсичного навантаження тварин у природних і штучних екосистемах» – керівник проекту проф. Віктор
Недзвецький.
«Нові стани матерії та ефективні взаємодії в експериментах на Великому гадронному колайдері» – керівник проекту проф. Володимир Скалозуб.
«Оптимізація та дослідження поведінки неоднорідних структур з урахуванням появи мікродефектів, тріщиноутворень та отворів» – керівник
проекту проф. Петро Когут.
«Розробка математичних моделей та алгоритмів розв’язання прикладних задач класифікації,
кластеризації на основі теорії оптимального розбиття множин» – керівник проекту проф. Олена Кісельова.
«Високоефективні матеріали для функціональної
електроніки на основі складних оксидів та халькогенідів металів» – керівник проекту проф. Тетяна
Панченко.
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ПРАГНУТИ МАКСИМУМУ
НАЙКРАЩИЙ
МАТЕМАТИК-ПРИКЛАДНИК ЄВРОПИ
Якщо ви запитаєте
викладачів або студентів мехмату про цю тендітну дівчину, то почуєте тільки захоплені
яскраві позитивні відгуки. Наталія Погасій
цього року закінчила
магістерську програму
зі спеціальності «Прикладна математика»,
що впроваджується на
механіко-математичному факультеті університету. Із
самого початку навчання вона демонструвала прагнення знань, бажання розвитку, завжди була цілеспрямованою. Висока якість нашої освіти та наполеглива праця дозволили Наталії досягти чималих успіхів.
Уже на заключному етапі навчання, готуючись до
захисту дипломної роботи, Наталія взяла участь в
міжнародному студентському математичному конкурсі IYMC (The International Youth Math Challenge).
Це всесвітній конкурс, який дає змогу студентам усіх
країн продемонструвати свої математичні навички та
розкрити здатність творчо мислити. За підсумками
турніру, Наталію Погасій визнано найкращим учасником з Європи!

Із вересня минулого року на кафедрі іноземних мов для гуманітарних спеціальностей
працює американський дослідник Девід Довгополий, бакалавр зі спеціальності «Англійська
мова та література, історія».
Він перебуває в Україні з метою написання проекту
«Особисті оповіді ветеранів АТО з Центрально-Східної
України» в межах Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Девід – випускник Тихоокеанського університету в Сіеттлі (штат Вашингтон, США).
Наразі він викладає англійську мову для студентів
таких спеціальностей: «Міжнародні відносини», «Історія», «Філологія (українська мова та література)»,
«Германські мови та літератури (переклад включно)».
Куратором-наставником нашого стажиста призначено
старшого викладача кафедри Наталію Стирнік.
Студенти та викладачі нашого університету мають чудову нагоду відвідувати English Speaking Club,
яким охоче керує Девід. Під час цих зустрічей відбуваються жваві дискусії за різноманітною тематикою,
як, наприклад, різниця між американським і британським варіантом англійської мови, мас-медіа, свята в
англомовних країнах, американська і британська музика, боротьба з тероризмом тощо.
Девід також викладає англійську мову для демобілізованих учасників АТО у Регіональному навчально-методичному центрі інтенсивного навчання іноземних мов і підготовки до оцінювання рівня знань
за системами міжнародних сертифікатів нашого університету.

«Дізналася я про конкурс зовсім випадково, шукала
щось цікаве у просторах інтернету, – розповіла дівчина. – Мені завжди подобалися труднощі і велике навантаження, тому я подумала «А чому б і ні, виглядає цікаво». І в швидкому темпі подала заявку й рішення задач
кваліфікаційного (першого) туру. У задачах цього етапу
потрібна була уважність, адже було багато «хитрощів»
та «пасток». А якщо врахувати, що всі завдання були
англійською, все трохи ускладнювалося. Наступний
(другий) тур конкурсу для мене був найцікавішим і
найважчим. Він включав 15 завдань різного рівня. Хочу
відзначити складність значної частини цих завдань. Це
навіть не рівень математичних програм університету,
а, швидше, поглиблений рівень математики в цілому
як науки. Три завдання позиціонувалися організаторами конкурсу як такі, що «не мають кінцевої відповіді», тобто, нерозв'язних. У кожному з них оцінювався
хід розв’язку і напрям думок у цілому. Ці завдання були
дійсно цікавими і вимагали неординарного мислення.
Третій етап проходив всього 60 хвилин, протягом яких
потрібно було вирішити 30 тестових завдань. Як виявилося в процесі участі в конкурсі, багато з того, що викладалося 5 років на мехматі, й те, що багато моїх знайомих і одногрупників вважали абсолютно неважливим і непотрібним, дуже мені допомогло як на конкурсі, так і при влаштуванні на роботу. Завдання конкурсу

НАШ ДЕВІД

Група МХ-13-1 після захисту бакалаврських дипломів

передбачали знання найрізноманітніших дисциплін,
починаючи від математичного аналізу, неевклідової
геометрії і статистики й закінчуючи методами оптимізації та інтегральними рівняннями. Тож я дуже вдячна
факультету і викладачам за їхню працю і таку ґрунтовну освіту. Тепер я точно у всеозброєнні й готова до будьяких завдань та до будь-якого розвитку подій, що підтвердилося якраз під час участі в конкурсі IYMC».
Безумовно, таке досягнення демонструє високий рівень знань як самої Наталії, так і рівень підготовки на
механіко-математичному факультеті й в усій нашій
alma mater. Сьогодні Наталка вже працює фахівцем в
IT-бізнесі, і ми щиро бажаємо їй не тільки подальших
успіхів та звершень на професійних теренах, але й залишатися такою ж щирою і веселою.
Андрій ДРЕУС,
канд. техн. наук,
доцент механіко-математичного факультету

МОВНІ СТУДІЇ
Варто звернути увагу на те, що Девід Довгополий
радо долучився до наукової діяльності нашої кафедри: його цікаві доповіді та статті були представлені
під час роботи таких наукових заходів: Міжнародна
науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень» (25 жовтня
2018 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ); V регіональна ювілейна
наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному
суспільстві» (до 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), яку провела
23–24 листопада 2018 року кафедра іноземних мов
для гуманітарних спеціальностей тощо.
Маючи українське походження (батьки у 90-ті роки
ХХ століття емігрували до Сполучених Штатів), Девід давно прагнув вивчити українську мову, прискорений курс з якої він успішно засвоїв у м. Львів протягом січня-лютого 2019 року.
Викладачі кафедри називають молодого дослідника «наш Девід». Зі щирою повагою та теплотою він
говорить про українців: «I was met with legendary
generosity and hospitality» («Мене зустріли з притаманною українцям привітністю та гостинністю»).
Елла ГОНЧАРЕНКО,
професор, завідувач кафедри
іноземних мов для гуманітарних спеціальностей,
Світлана РЯБОВОЛ, викладач
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ЧАСОПРОСТІР
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ

Змінюються покоління, життя наповнюється новим політичним змістом. Поряд із
невідворотними динамічними процесами суспільства незмінними залишаються ті
моральні цінності, без яких неможливо собі уявити його нові позитивні перспективи.
Однією з таких моральних цінностей є патріотизм, готовність виступити на захист
держави, громадян, своєї родини.

ДО 30-РІЧЧЯ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ

Ігор Іщенко та Андрій Ячний відкривають фотовиставку

На наш погляд, політична стабільність у державі
утвердиться саме тоді, коли на всіх зламних моментах
нашої історії прийдешнє покоління вшановуватиме
сміливців, які запам’ятались своїми героїчними вчинками.
Ми по праву пишаємося нашими героями-афганцями, учасниками бойових дій на афганській землі,
які виконували там свій інтернаціональний обов’язок
з 1979 по 1989 роки. Минуло вже 30 років з того дня,
коли останній солдат 40-ї Армії залишив Афганістан –
країну, в якій і досі уживаються середньовічні звичаї та
сучасність, яка ще далека від цивілізованих західних
зразків демократії. Країна, в якій панує клановість і
тероризм як засіб вирішення гострих політичних про-

PRO ET CONTRA

блем. Враховуючи наведені обставини, а також етнічно-релігійні відмінності, виконувати свій військовий
обов’язок нашим героям було вкрай важко.
Учасники афганських подій працювали і працюють
поруч з нами в університетському колективі. Деякі з
них вже на пенсії, чи працюють в інших установах, але
ми пам’ятаємо усіх. Cеред них: Олександр Миколайович
Гаврюшенко, Віктор Антонович Гладуш, Костянтин Петрович Жижко, Сергій Костянтинович Лук’янов, Олег
Леонідович Тупиця, Микола Іванович Чернов, Сергій
Миколайович Шаматрін і Андрій Михайлович Ячний.
Дуже добре, що керівництво нашої держави підтримує цих людей, а також вшановує пам’ять багатьох тисяч загиблих у тій війні. Свідченням такого ставлення
є Указ Президента України №180 від 11.02.2004 р. «Про
день вшанування учасників бойових дій на території
інших держав», а також Указ Президента України №36
від 14.02.2019 р. «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав».
Рада ветеранів нашого університету разом з факультетом суспільних наук і міжнародних відносин
й історичним факультетом організувала низку заходів, присвячених цій події. Так, відбувся круглий
стіл, присвячений ювілейній даті виведення військ з
Афганістану. Студенти-політологи та історики спілкувалися з учасниками тих подій – професором Олегом Леонідовичем Тупицею і доцентом Андрієм Михайловичем Ячним. Спілкування супроводжувалося
показом цікавих фотографій. Цей захід справив максимально позитивне враження і на студентів, і на ве-

Про те, як знайти мотивацію і створити власну історію успіху, зі
студентами ДНУ спілкувалася творча група нового українського
молодіжного фільму «Сквот32».

ДОСИТЬ ВІДКЛАДАТИ ЖИТТЯ НА ЗАВТРА!

Студентів мотивували: баскетболіст Артур Макунді,
сценарист Богдан Панкрухін,
хіп-хопер Денис Михальченко

У рамках всеукраїнського промо-туру університетами України команда вже відвідала вісім міст, аби
зрозумілою молоді мовою кіно поговорити про шлях
саморозвитку та здійснення мрій. Наразі «Сквот32» –
один із небагатьох повнометражних українських фільмів про життя молоді, яка знаходиться в пошуках себе
у божевільному ритмі сучасного мегаполісу. За сюжетом, юна фотограф Ліза несподівано потрапляє у старий київський будинок, де знаходиться сквот*. У ньому тривалий час проживають музиканти, художники і
танцюристи, об’єднані довкола спільних творчих цілей.
На відміну від представників вуличної культури, у Лізи мотивація для розвитку відсутня, проте ця зустріч
докорінно змінює її життя. «Працюючи над стрічкою,
ми намагалися якнайглибше зануритися у світ молодого покоління українців. Саме тому фільм сповнений
елементами модерного арту і хіп-хоп культури: фото,
графіті, реп, бітбокс, брейк-данс… А ще в ньому органічно зійшлися яскраві світи акторів, музикантів і танцівників. Нам пощастило зібрати неординарну компанію креативної молоді з усієї України, здатну запалити
будь-кого із середини. Наприклад, наш головний
герой – львів’янин Олександр (DRUD) Богачук – чемпіон світу з брейк-дансу, мотиваційний тренер. Інші актори – не менш цікаві, бо є справжніми сквотерами», –
розповів кінопродюсер Андрій Єрмак.
Але чому саме «Сквот32»? За словами продюсера,
задум створити перший в країні фільм про сквотинг
з’явився ще у 2017 році. Ідея тоді перемогла на міжнародному пітчингу Boat Meeting фестивалю «Молодість.
Пролог», її підтримало Державне агентство України з
питань кіно. В основі – реальна історія київського будинку, де протягом трьох років через протиправні дії
забудовника мешканці жили без електрики і води. Дізнавшись про ситуацію, фотограф Євгенія Бєлорусець
створила фото проект, який здобув престижні нагороди Британського Королівського фотографічного товариства та газети The Guardian. «Нам ця історія ви-

далася цікавою, хоча ми її дещо переробили – перетворили будинок на сквот. Для привернення
уваги до теми збереження пам’яток архітектури
України ми також запровадили спеціальний артконкурс. Закликаємо українців бути відповідальними і розказати про зруйновану/старовинну будівлю у їхніх містах, яка потребує ремонту. Переможець отримає два запрошення на зіркову прем’єру
нашого фільму. Сподіваємося, що «Сквот32» приємно
здивує глядачів висококласною операторською роботою, якісною музикою (саундтреки, до слова, писали
Jamala, Onuka та інші), а також красивими, обдарованими і вільними акторами», – повідомив продюсер.
А поки, в очікуванні прем’єри, допитливе студентство ДНУ засипало творчий колектив численними питаннями про знімальний процес. Молодь цікавило все:
від критеріїв відбору акторів на кастингу до найсмішніших моментів на зйомках. Двом найактивнішим і найкреативнішим студентам кіномитці підготували подарунки – брендований мерч фільму. А ще наше юнацтво
змогло зробити з творцями сучасного українського кіно чудові селфі.
Упродовж неформального спілкування із дружною
компанією продюсерів, сценаристів та акторів студенти ДНУ також почули, як поєднувати роботу та хобі,
як зробити з хобі справу всього життя і, звичайно ж, як
стати відомим та успішним. Харизматичні та креативні гості розповідали історії особистих злетів та падінь.
Усе заради єдиної мети – пробудити у молоді бажання активно діяти. Головний меседж – досить відкладати життя на завтра. Прийшов час змін, потрібно лише «зловити хвилю» й у вирішальний момент сміливо
використати свій шанс. «Не факт, що вийде з першого
разу, але не бійтеся помилятися. Робити перший крок
завжди страшно, та зовсім не пробувати теж нерозумно», – переконував актор, хіп-хоп-музикант Денис
Михальченко. А ще для успіху, говорять митці, потрібно вірити у власні сили, слухати інтуїцію і не боятися
йти обраним шляхом. «Завжди лишайтеся собою і радійте навіть невеликим перемогам. Вірте: вам усе під
силу!» – запевнив актор, звукорежисер, баскетболіст
Артур Макунді.
«Говоримо так, бо з досвіду знаємо, що це правда. А
ще, подорожуючи країною, помітили, що студентство
у різних регіонах цікавлять однакові речі: наше сьогодення, стосунки з батьками, пошук себе у світі.... Тож
нам здалося доречним підтримати молодь і на власних прикладах розповісти, як зберегти віру в майбутнє
України і чому це варто робити; як жити з відчуттям
оптимізму і перспективи та де знайти сили для мотивації», – сказав продюсер.

У пустелі: молодший сержант Леонід Тупиця
під час служби в Афганістані

теранів-афганців. Ми на цьому не зупиняємося. Для
ознайомлення широкого студентського загалу з подіями 30-40-річної давнини 26 лютого на 8-му поверсі
головного корпусу університету відкрилася фотовиставка з афганської тематики. Експозиція організована
радою ветеранів ДНУ.
Бажаємо нашим героям міцного здоров’я! Ми завжди вас цінуємо, поважаємо і будемо поруч, готові
допомогти!
Ігор ІЩЕНКО,
д-р політ. наук, голова ради ветеранів

НАТХНЕННІ МУЗАМИ
Нещодавно в гості до молодіжного центру студентського
містечка нашого університету «Кузня української інтелігенції» завітали друзі з Дніпропетровської
академії
музики імені М. Глінки.

ІЗ МУЗИКОЮ
В СЕРЦІ
Поява музикантів викликала
справжній резонанс та зібрала в
«Кузні» чимало мешканців студентського містечка,
охочих побачити й почути майстер-клас, поспілкуватися з професіоналами своєї справи. Приємно відзначити, що про організацію такого цікавого й змістовного заходу попіклувався студент четвертого курсу історичного факультету Віктор Бородін.
Присутні на заході студенти безкоштовно прослухали в авторському виконанні гостей відомі композиції метрів класичної музики. Так, було презентовано
дев’ять шедеврів світової класики, серед яких – загальновідомі твори Й. Баха «Прелюдія № 8», В. Белліні
«Малінконія», Ф. Шопена «Полонез» та маловідомі –
угорського композитора Б. Бартока та французького
Д. Мійо.
Друзі-музиканти познайомили аудиторію з минулим
власних музичних інструментів, розповіли незнані раніше факти з історії музики.

*Сквотинг (англ. squatting) – акт самовільного захоплення порожніх будівель з метою проживання чи організації в
них різноманітних альтернативних проектів.

Насамкінець був проведений цікавий інтерактив: кожен із присутніх міг на якусь мить відчути себе творцем оригінальної композиції. Під фаховим керівництвом майстрів академії можна було апробувати власні
композиторські навики: від написання твору до його
виконання на одному з музичних інструментів.
Організований захід викликав у студентів море позитивних емоцій, наповнивши серця гармонією та музикою.

Олеся ДОЦЕНКО,
ІАА «УНІ-прес»

Євгеній СНІДА, канд. іст. наук, доцент,
директор студмістечка ДНУ
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ОГОЛОШЕННЯ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
першого проректора – 1,0 ставки
за штатним розписом;
(громадяни України, наявність
наукового ступеня доктора наук,
вчене звання професора, досвід науково-педагогічної роботи не менше
10 років, вільне володіння державною мовою України);
завідувача кафедри романської
філології – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
завідувача кафедри безпеки життєдіяльності – 1 штатна одиниця (повна ставка);
завідувача кафедри комп’ютерних
технологій – 1 штатна одиниця (повна ставка);
завідувача кафедри фінансів – 1
штатна одиниця (повна ставка);
завідувача кафедри хімії та хімічної технології високомолекулярних
сполук – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
завідувача кафедри харчових технологій – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
професора кафедри зоології та
екології – 0,7 ставки за штатним розписом;
професора кафедри загального
та слов’янського мовознавства – 1,0
ставки за штатним розписом;
доцента кафедри іноземних мов
для інженерно-технічних та природничих спеціальностей – 1,0 ставки за
штатним розписом.
Механіко-математичний факультет
Кафедра геометрії та алгебри
професор – 1,
доцент – 4.
Кафедра аерогідромеханіки та
енергомасопереносу
доцент – 2 (по 0,25 – ставки).
Кафедра диференціальних рівнянь
доцент – 1.
Кафедра математичного аналізу і
теорії функцій
доцент – 1 (0,75 – ставки),
асистент – 1 (0,75 – ставки).
Кафедра статистики й теорії ймовірностей
доцент – 1.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
професор – 1 (0,5 – ставки).
Факультет прикладної математики
Кафедра комп’ютерних технологій
доцент – 3,
доцент – 1 (0,25 – ставки).
Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних
машин
доцент – 4,
старший викладач – 2,
асистент – 1.
Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
доцент – 2,
асистент – 1.
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
професор – 1 (0,25 – ставки),
доцент – 3.
Кафедра прикладної і комп’ютерної радіофізики
доцент – 1.
Кафедра радіоелектроніки
доцент – 2.
Кафедра фізики твердого тіла та
оптоелектроніки
професор – 2 (по 0,25 – ставки).
Кафедра експериментальної фізики та фізики металів
доцент – 2.
Хімічний факультет
Кафедра наук про Землю
професор – 1 (0,5 – ставки),
доцент – 1.
Кафедра харчових технологій
доцент – 1.
Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук
професор – 1 (0,5 – ставки),
доцент – 1.
Біолого-екологічний факультет
Кафедра біохімії та фізіології
доцент – 1.

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів
професор – 1,
доцент – 1.
Кафедра фізіології та інтродукції
рослин
доцент – 2.
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Кафедра сучасних технологій діагностично-лікувального процесу
доцент – 4,
викладач – 1.
Кафедра фізичного виховання та
спорту
доцент – 1,
старший викладач – 2 (по 0,85 –
ставки),
старший викладач –1 (0,75 – ставки).
Фізико-технічний факультет
Кафедра безпеки життєдіяльності
доцент – 1.
Кафедра космічних інформаційних технологій
доцент – 1,
старший викладач – 1 (0,25 – ставки),
викладач – 1 (0,25 – ставки).
Кафедра механотроніки
доцент -2 (по 0,25 – ставки).
Кафедра двигунобудування
доцент – 5,
старший викладач – 1 (0,75 – ставки),
старший викладач –1 (0,5 – ставки),
викладач – 1 (0,5 – ставки).
Кафедра радіоелектронної автоматики
старший викладач – 2 (по 0,5 –
ставки).
Кафедра систем автоматизованого управління
професор – 1 (0,75 – ставки),
професор – 2 ( по 0,5 – ставки).
Кафедра технології виробництва
професор – 2 ,
професор – 1 (0,5 – ставки),
доцент – 1,
викладач – 1 (0,75 – ставки).
Факультет систем і засобів масової комунікації
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
доцент – 1.
Кафедра видавничої справи та
міжкультурної комунікації
доцент – 1 (0,25 – ставки).
Історичний факультет
Кафедра історії України
професор – 1 (0,25 – ставки),
доцент – 1 (0,25 – ставки) .
Кафедра української історії та етнополітики
доцент – 1.
Юридичний факультет
Кафедра адміністративного і кримінального права
доцент – 1.
Кафедра європейського та міжнародного права
професор – 1 (0,75 – ставки),
доцент – 1.
Кафедра теорії держави і права,
конституційного права та державного управління
доцент – 2 (по 0,75 – ставки),
доцент – 2 (по 0,5 – ставки).
Факультет економіки
Кафедра банківської справи
професор – 1.
Кафедра економічної теорії та
маркетингу
професор – 1,
доцент – 2 (по 0,5 – ставки),
асистент – 1 (0,75 – ставки).
Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами
доцент – 2.
Кафедра економіки та управління
національним господарством
доцент – 1,
старший викладач – 1 (0,75 – ставки).
Кафедра менеджменту та туристичного бізнесу
професор – 1,
доцент – 2.
Кафедра міжнародної економіки і
світових фінансів
доцент – 1.
Кафедра статистики, обліку та
економічної інформатики
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доцент – 1.
Факультет психології та спеціальної освіти
Кафедра педагогічної та вікової
психології
доцент – 2 (по 0,5 – ставки).
Кафедра педагогіки та спеціальної освіти
доцент – 1.
Кафедра соціальної психології і
психології управління
викладач – 1.
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Кафедра англійської філології
доцент – 2,
доцент – 2 (по 0,75 – ставки),
старший викладач – 1,
викладач – 1.
Кафедра германської філології
доцент – 2,
викладач – 2,
асистент – 1,
асистент – 1 (0,5 – ставки).
Кафедра зарубіжної літератури
професор – 1 ,
професор – 1 (0,5 – ставки),
доцент – 4.
Кафедра загального та слов’янського мовознавства
професор – 1 (0,35 – ставки)
Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей
доцент – 1,
старший викладач – 1 (0,5 – ставки).
Кафедра іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей
доцент – 1 (0,5 – ставки).
Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців
доцент – 1.
Кафедра образотворчого мистецтва і дизайну
старший викладач – 2,
викладач – 5.
Кафедра порівняльної філології
східних та англомовних країн
старший викладач – 1,
викладач –1,
викладач – 1 (0,75 – ставки).
Кафедра романської філології
старший викладач – 1,
викладач – 1 (0,25 – ставки).
Кафедра української мови
професор – 1 (0,25 – ставки).
Факультет суспільних наук і
міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин
доцент – 1.
Кафедра соціології
професор – 1,
доцент – 1,
доцент – 1 (0,5 – ставки),
викладач – 1 (0,75 – ставки).
Кафедра філософії
доцент – 1,
доцент – 1 (0,75 – ставки).
Вимоги до претендентів:
На посаду професора можуть претендувати особи, які мають вчене
звання професора або особи, які мають науковий ступінь доктора наук
і вчене звання доцента (старшого
дослідника або старшого наукового
співробітника), або особи, які мають
науковий ступінь доктора наук, друковані наукові та навчально-методичні праці, що використовуються
у педагогічній практиці за профілем
діяльності кафедри, готують кандидатів наук, вільно володіють державною мовою.
На посаду доцента можуть претендувати особи, які мають вчене
звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника) або особи, які мають науковий ступінь доктора філософії за
відповідною галуззю знань (кандидата або доктора наук за відповідною
спеціальністю), друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем діяльності кафедри, вільно володіють державною мовою.
На посаду старшого викладача можуть претендувати особи, які вільно
володіють державною мовою, мають
науковий ступінь доктора філософії
за відповідною галуззю знань (кандидата наук за відповідною спеціальністю), випускники аспірантури
за відповідною спеціальністю; які
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мають друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем
діяльності кафедри та стаж науковопедагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше двох років, або
особи, які мають ступінь магістра за
спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри, друковані
навчально-методичні (наукові) праці за профілем діяльності кафедри,
стаж науково-педагогічної роботи
у закладах вищої освіти не менше
п’яти років.
На посаду викладача можуть претендувати особи, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора філософії за
відповідною галуззю знань (кандидата наук за відповідною спеціальністю), випускники аспірантури за
відповідною спеціальністю, які мають друковані навчально-методичні
(наукові) праці за профілем діяльності кафедри, або особи, які мають
ступінь магістра за спеціальністю,
що відповідає профілю діяльності
кафедри, друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем
діяльності кафедри, стаж науковопедагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше двох років.
На посаду асистента можуть претендувати особи, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора філософії за відповідною галуззю знань (кандидата
наук за відповідною спеціальністю),
випускники аспірантури за відповідною спеціальністю, особи, які мають
ступінь магістра за спеціальністю,
що відповідає профілю діяльності
кафедри, друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем
діяльності кафедри.
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 та науково-методичних праць, завірений за місцем
роботи, копію паспорта громадянина України, засвідчену кадровою
службою, документи (матеріали), що
засвідчують рівень наукової та професійної активності претендента на
посаду відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти, визначених Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. №1187.
***
Провідного наукового співробітника НДЛ фізики кристалів активних діелектриків кафедри фізики
твердого тіла та оптоелектроніки
факультету фізики, електроніки
та комп’ютерних систем (д/б теми
6-647-19) – 1 штатна одиниця (0,5
ставки)
(науковий ступінь, досвід роботи за фахом не менше 10 років, наявність не менше 10 опублікованих
публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї статті у періодичних виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз
даних/або патентів, вільне володіння державною мовою України);
провідного інженера НДЛ механіки руйнування та пластичного деформування матеріалів кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки
механіко-математичного факультету (д/б теми 1-645-19) – 1 штатна одиниця (0,8 ставки)
(науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або освітній
ступінь магістра, не менше 5 років
досвіду, не менше 5 опублікованих
публікацій та/або патентів за останні 5 років, вільне володіння державною мовою України);
наукового співробітника НДЛ механіки руйнування та пластичного
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деформування матеріалів кафедри
теоретичної та комп’ютерної механіки механіко-математичного факультету (д/б теми 1-645-19) – 1 штатна
одиниця (0,75 ставки)
(науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), не менше 5
років досвіду, не менше 5 опублікованих публікацій та/або патентів
за останні 5 років, вільне володіння
державною мовою України);
старшого наукового співробітника
НДЛ біохімії НДІ біології (д/б теми
1-334-18) – 1 штатна одиниця (повна ставка);
старшого наукового співробітника НДЛ теоретичних та прикладних
проблем хімії НДІ хімії та геології
(д/б теми 1-642-19) – 1 штатна одиниця (0,55 ставки);
старшого наукового співробітника НДЛ теоретичних та прикладних
проблем хімії НДІ хімії та геології
(д/б теми 1-642-19) – 1 штатна одиниця (0,5 ставки)
(науковий ступінь, досвід роботи
за фахом не менше 5 років, наявність
не менше 10 опублікованих публікацій за останні 5 років та/або патентів, вільне володіння державною мовою України);
молодшого наукового співробітника НДЛ біохімії НДІ біології (д/б
теми 1-334-18) – 1 штатна одиниця
(повна ставка);
молодшого наукового співробітника НДЛ оптимізації складних систем кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету прикладної математики (д/б теми 2-646-19) – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
молодшого наукового співробітника НДЛ геології, гідрогеології і
геоінформатики НДІ хімії та геології
(д/б теми 1-322-17) – 1 штатна одиниця (повна ставка);
молодшого наукового співробітника НДЛ гідробіології, іхтіології та
радіобіології НДІ біології (д/б теми
1-640-19) – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
молодшого наукового співробітника НДЛ гідробіології, іхтіології та
радіобіології НДІ біології (д/б теми
1-640-19) – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
молодшого наукового співробітника НДЛ фізики кристалів активних діелектриків кафедри фізики
твердого тіла та оптоелектроніки
факультету фізики, електроніки
та комп’ютерних систем (д/б теми
6-647-19) – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
молодшого наукового співробітника НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель НДІ біології (д/б теми
1-336-18) – 1 штатна одиниця (повна
ставка);
молодшого наукового співробітника НДЛ квантової хромоплазми кафедри теоретичної фізики
факультету фізики, електроніки
та комп’ютерних систем (д/б теми
1-644-19) – 1 штатна одиниця (повна
ставка)
(науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або освітній
ступінь магістра, вільне володіння
державною мовою України).
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 старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо є вимогою (з
пред’явленням оригіналу документа), список наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем
роботи).
Документи на конкурс приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування оголошення в засобах
масової інформації.
Наша адреса: 49010, м. Дніпро,
пр. Гагаріна, 72, навч. корпус № 1,
кімн. 217, тел.: (056) 374-98-27.
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