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Шановні читачі! 

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим  

роком і Різдвом Христовим! 

Підводячи підсумки, можна сказати, що 2015 

рік видався багатим на події, які вкотре довели, 

що Донецький національний технічний універси-

тет розвивається та підкорює нові висоти.  

Однак, Новий рік принесе з собою вже нові події 

та досягнення, а з ними – і нові випуски газети.  

Сьогодні ж, у цю чарівну пору, хотілося б по-

бажати усім вам щастя, цікавих і незабутніх зу-

стрічей, вірних і надійних друзів, мирного неба над 

головою, підтримки рідних людей, творчого на-

тхнення та оптимізму, успіхів, особистого та 

професійного зростання, а також багато-багато 

усмішок і яскравих митей. І нехай всі ваші мрії 

обов’язково втілюються в життя! 

З повагою, Катерина Щербакова 

Стор. 2 

Святковий передноворічний концерт від 

студентського самоврядування. 

Підведення підсумків конкурсу на кращу 

кімнату гуртожитку 

Стор. 3 

Творча майстерня для школярів: розкрий 

свої таланти з ДонНТУ 

Стор. 4 

Захід у рамках тижня правової культури. 

Товариський матч з баскетболу між 

ДонНТУ та КІІ 

Стор. 5 

Публічна дискусія на тему Донбасу. 

Зустріч студентського активу з  

першим заступником МОН України 

Стор. 6-7 

Студенти ДонНТУ про вибір професії та 

плани на майбутнє. Результати відбірко-

вого етапу конкурсу «Професіонали 

майбутнього - 2016» 

Стор. 8 

Захід за підтримки АССА в ДонНТУ. 

Шаховий турнір серед студентів 

Стор. 9 

Науково-практична конференція «Акту-

альні проблеми економіки та фінансів» 

Стор. 10 

Технологічні курси для магістрів у Лодзі 

Стор. 11 

Відкриття у Красноармійську істори-

ко-краєзнавчого об’єднання «Спадщина» 

Стор. 12 

Привітання зі святами від студентів 

 

*** 

Усе починається завжди лише з любові: 

Секунда, і вічність, і кожна окрема мить, 

Минулі дороги, майбутнє, німа раптовість – 

Все в межах її відлунює та бринить. 

Усе починається з неї:  і мир, і спокій, 

Всередині й ззовні – їх ще ніхто не стер, 

Зірвуться нові заметілі нестримних років, 

Принаймні один із них – опівночі, відтепер.  

Місто втамовує подих… Вокзали, люди... 

В тому своя неповторність, як є, без меж. 

Знаєш, у нас, без сумніву, все ще буде, 

Сьогодні чи завтра – байдуже, тільки стеж… 

Як ніч у пітьму сипле зорі на висоті, 

Вглядається в тишу казкову сніжного тину, 

Як кожна зима наступна в твоєму житті 

Збиратиме в спогад, складатиме всі частини –  

Найкраще з усього, що досі бувало на світі… 

Суцільного щастя, без зайвих порожніх слів. 

Тоді існуватиме світло для нас щомиті, 

І більше нічого не станеться, окрім див. 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 
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Шістнадцятого грудня в БНЗ від-

бувся передноворічний звітний кон-

церт студентського самовряду-

вання Донецького національного 

технічного університету. 

Розпочав захід декан факульте-

ту машинобудування, екології та 

хімічних технологій А.М. Сурженко, 

який привітав присутніх із наступаю-

чими святами та побажав усім про-

дуктивного та насиченого 2016 року, 

а студентам – успішного складання 

сесії. Після цього перейшли безпо-

середньо до концертної програми, 

яка вже традиційно вражала своїм 

різноманіттям. А, враховуючи той 

факт, що дебют першокурсника відк-

рив багато нових зірок серед студе-

нтської молоді, цікавих номерів ста-

ло ще більше. Новорічні пісні линули 

одна за одною, а на зміну їм прихо-

дили енергійні танцювальні постано- 

         вки та артистичні виступи 

      клубу веселих і кмітливих. 

        В оновленому складі та з 

         новою програмою висту- 

          пили команди КВК «Бо- 

            сота» (ФМЕХТ) і «Од- 

             нокнопочные» (ФКНТ), 

 

які подарували глядачам порцію чу-

дового гумору, масу веселих жартів, 

сміху та гарного настрою. 

Також у ході концерту відбулася 

церемонія нагородження призерів і 

переможців університетського шахо-

вого турніру та проведеного конкурсу 

на кращу кімнату гуртожитку. А ліри-

чним моментом заходу стали слова 

подяки Яні Кот, голові студентського 

самоврядування, яка цієї зими завер-

шує своє навчання в університеті та 

залишає свою посаду. Під численні 

оплески аудиторії дівчина почула 

багато теплих слів на свою адресу за 

самовіддану роботу на ниві громад-

ського життя університету. 

Загалом, жоден із факультетів не 

залишився осторонь концерту і вніс 

свій посильний вклад у це чудове 

передноворічне дійство. І хоча часу 

на його підготовку було не так вже й 

багато, захід видався насиченим і 

запальним, яскравим і з приємними 

подарунками від Діда Мороза, вкотре 

продемонструвавши численні талан-

ти студентів-політехніків і багато-

гранність університетського життя. 

Катерина Щербакова 

Університетське життя 

 
Журі конкурсу складалося із заступника директора з АГР Н.Л. Балалаєвої, 

коменданта гуртожитку та начальника відділу з організації виховної роботи сту-

дентів Г.В. Лисенко. Взяти участь у конкурсі могли студенти ДонНТУ та КІІ, які 

мешкають у гуртожитку. 

Члени журі оцінювали кімнати за наступними критеріями: 1) чистота та зати-

шок; 2) умови для занять; 3) творчий підхід. 

Після первісного огляду кімнат члени журі виставили свої оцінки, в результаті 

чого намітилися перші лідери. Після цього журі ще раз переглянуло декілька 

обраних кімнат і остаточно визначилося з переможцями. Загалом, можна сказа-

ти, що всі учасники конкурсу відповідально ставляться до підтримання чистоти у 

своїх помешканнях, місця для навчання організовані в усіх кімнатах, а от понят-

тя затишку – для кожного своє.  

Врешті-решт, журі одноголосно винесло свій вердикт : 3 місце – 316 кімната, 

2 місце – 412 кімната, 1 місце – 506 кімната. 

сенко, начальник відділу з організації виховної роботи студентів 

У грудні в гуртожит-

ку №1 відбувся огляд-

конкурс на кращу кімна-

ту, оголошений житло-

во-побутовою комісією 

ради студентського са-

моврядування ДонНТУ. 

Г.В. Ли 



Творча майстерня для школярів у ДонНТУ 
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У суботу, 19-го грудня, для 

школярів міст Красноармійська 

та Димитрова у Донецькому 

національному технічному уні-

верситеті відбувся цікавий і не-

ординарний захід – творча май-

стерня «Розкрий свої таланти з 

ДонНТУ».  

Подібна зустріч проводилася у 

виші  вперше  й мала на мет і  

більш тісне знайомство з учнями 

та незабутнє проведення декіль-

кох насичених годин. Захід був 

організований таким чином, аби 

кожен із його учасників міг знайти 

цікавий для нього напрям серед 

майже десятьох запропонованих і 

у повній мірі зумів проявити свої 

здібності та таланти. 

Спрямованість запропонова-

них майстер-класів, без перебі-

льшення, вражала своїм різно-

маніттям: акторське мистецтво, 

формування власного стилю, во-

кал і сучасна хореографія, мене-

джмент, радіо- та робототехніка, 

а також 3D-моделювання. Тому 

близько ста школярів, зробивши 

свій вибір, поринули у цікаве та 

незвичайне дійство, в якому все 

проходило для них і за їх участю. 

У ролі ж тренерів виступили про-

відні фахівці та студенти ДонНТУ, 

а також представники студії «Арт-

грані». 

 

Варто відзначити, що протягом 

заходу левина доля часу відво-

дилася саме практиці, а не теорії. 

Більше того, школярі брали без-

посередню участь у дослідах і 

експериментах. А після декількох 

годин занять учасники творчої 

майстерні презентували усім ре-

зультати своєї роботи. 

Тріо талановитих дівчат, від-

відавши майстер-клас з вокалу, 

подарували всім присутнім чудо-

ву новорічну пісню. Естафету пе-

рейняла група, яка займалася 

робототехнікою. Її учасники про-

демонстрували принцип дії влас-

норуч зібраних датчиків, що реа-

гують на інфрачервоне випромі-

нювання (зокрема, на відкрите 

полум’я), а також на рівень освіт-

лення та силу вітру. 

Після цього пройшов один із 

найяскравіших виступів заходу: 

учасники майстер-класів з актор-

ської майстерності та формуван-

ня власного стилю, проведених 

студією «Арт-грані», продемонст-

рували власне бачення відомої 

телепередачі «Модний вирок». 

Не дивлячись на чимале хви-

лювання, учасники цілком випра-

вдали сподівання своїх тренерів і 

подарували глядачам колоритний 

виступ, в якому, за словами на-

ставників, кожен знайшов саме 

свою неповторну роль. 

Про вміння працювати в ко-

манді та набуті навички тайм-

менеджменту доповіли учасники 

пізнавального тренінгу з розвитку 

лідерських якостей. Ті ж, хто 

відвідав майстер-клас з хореог-

рафії, виконали запальний хіп-

хоп танок, а завершила звітува-

ти про свою роботу група радіо-

любителів, яка представила на 

розсуд аудиторії власноруч спая-

ний радіопередавач у дії. 

Окрім того, з нагоди Дня Свя-

того Миколая кожен учасник 

отримав приємний солодкий по-

дарунок. На завершення захо-

ду В.Я. Воропаєва, проректор з 

науково -педагогічної роботи  

ДонНТУ, ще раз поздоровила 

усіх присутніх зі святом і вдалим 

проведенням творчої майстерні, 

запевнивши, що активну мо-

лодь чекає ще багато чого ці-

кавого в майбутньому. 

Що ж, до нових зустрічей у сті-

нах Донецького національного 

технічного університету! 

Катерина Щербакова 

ДонНТУ розкриває таланти 
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Дев’ятого грудня у великій спортивній залі відбувся товариський матч 

із баскетболу між командами Донецького національного технічного уні- 

верситету та Красноармійського індустріального інституту. На спортив- 

ному майданчику зустрілися збірні команди обох вишів, аби побороти- 

ся за звання найкращого. Підтримати своїх улюбленців прийшли сту- 

денти та викладачі. 

Гра була напруженою та динамічною, гравці викладалися на повну 

та не скупилися на численні передачі та забиті м’ячі. І хоча обидві ко- 

манди доклали максимум зусиль, перемогу з рахунком 63 : 36 

одержала збірна ДонНТУ, з чим ми їх і вітаємо. 

Загальноуніверситетські події 

У рамках між-

народної акції, 

що проводиться  

за  п і д т р и м к и   

  ООН, а також з нагоди  

          тижня правової культури у Донецько-

му національному технічному університеті 7 гру-

дня відбувся тематичний семінар-бесіда «16 днів 

проти насилля». 

Організатором заходу виступила кафедра історії 

та права, а учасниками та доповідачами стали сту-

денти першого та другого курсів ДонНТУ. 

Ірина Олександрівна Дмитрик, завідуюча кафе-

дрою, у своєму вступному слові окреслила мету та 

задачі семінару, наголосивши на тому, що піднята 

проблема побутового насилля на сьогодні є вкрай 

актуальною як в Україні, так і в цілому світі. Значна 

кількість людей регулярно потерпає внаслідок фі-

зичного чи емоційного знущання у повсякденному 

житті. І хоча дехто із таких «жертв» не звертається 

за допомогою або взагалі вважає це звичайною 

справою, закривати очі на проблему не можна. Са-

ме тому одним із основних засобів боротьби з по-

бутовим насиллям є, передусім, інформування сус-

пільства про його існування. Для молоді, яка стоїть 

на порозі дорослого життя, особливо важливо не 

залишатися осторонь цього питання, адже від 

їх ставлення до тих чи інших речей, у тому числі – і 

в сімейному житті, залежить їх подальше майбутнє. 

 Після цього перейшли безпосередньо до заслу-

ховування повідомлень. Перший із доповідачів за-

галом окреслив проблему домашнього насилля, 

розглянувши основні його види, фази, можливі нас-

лідки, а також розглянув українські програми про-

тидії домашньому насиллю, існуючі на сьогоднішній 

день. Другий виступ був присвячений детальному 

 

ознайомленню зі статистикою випадків побутового 

насилля. Серед іншого, було розглянуто проблему 

гендерного насилля, вплив війни на погіршення 

емоційного стану в сім’ях військових, форми прояву 

та наслідки побутового насилля над жінками.  

Однак, захід не обмежився одними лише студе-

нтськими доповідями. Представник поліції, гість 

заходу, озвучив присутнім офіційну статистику 

по даному питанню, а також зробив акцент на тому, 

що реальна ситуація складається куди гірше, адже 

далеко не всі постраждалі звертаються до правоо-

хоронних органів. Окрім того, гість розповів про по-

рядок розгляду звернень громадян з приводу вчи-

нення домашнього насилля та існуючі міри пока-

рання. Також присутні почули порівняльну харак-

теристику світової та вітчизняної практики у ви-

рішенні проблеми домашнього насилля. До речі, 

одним із моментів, який склав на присутніх чи не 

найбільше враження, став розгляд невтішних прик-

ладів реальних правопорушень даної спрямовано-

сті, що мали місце у Красноармійську та районі 

протягом останніх років. Після цього студенти за-

дали свої запитання, а логічним завершенням 

інформативної частини заходу стала доповідь про 

ще один прояв насилля над особистістю – торгівлю 

людьми. Студенткою були розглянуті її сутність і 

форми, а також були охарактеризовані міжнародні 

та державні програми, спрямовані на боротьбу 

з проблемою. Значну увагу приділили розвінчанню 

більшості міфів щодо рабства та торгівлі людьми. 

На завершення Ірина Олександрівна ще раз під-

креслила важливість небайдужого відношення до 

існуючої проблеми побутового насилля. Лише до-

клавши певних зусиль, можливо не допустити по-

дібну ситуацію. Отож, не будьмо байдужими! 

Катерина Щербакова 
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Громадське життя 

 

Восьмого  грудня  у  

Красноармійському індус-

тріальному інституті ві-

дбулася публічна дискусія 

«Оцінка минулого, сього-

дення та прогнозування 

майбутнього Західного 

Донбасу». У заході взяли 

участь представники громадських організацій, виклада-

чі, працівники державних і місцевих органів влади, гро-

мадські активісти. Побували на заході й студенти До-

нецького національного технічного університету. 

Мета заходу – виявлення проблем і переваг Західного 

Донбасу та Красноармійська зокрема. Отож, семінар роз-

почався обговоренням минулого нашого краю, в ході якого 

учасники з'ясовували, що саме стало відправною точкою 

утворення нашого району таким, яким він є нині. Важливо, 

що це питання викликало жвавий інтерес серед учасників. 

У ході дискусії були вислухані всі точки зору та аргументи 

на користь тієї чи іншої дати в історії нашої Батьківщини. 

Під час обговорення були згадані важливі для Красно-

армійська історичні дати: 1775 рік (ліквідація Запорізької 

Січі та початок заселення територій району), 1875 рік (зас-

нування безпосередньо Красноармійська), 1913 і 1945 ро-

ки (перед- та післявоєнні роки) та інші. Як кажуть, скільки 

людей – стільки й суджень, але в ході конструктивної дис-

кусії була сформована узагальнена думка з приводу того, 

що послугувало початком утворення краю та міста. Далі 

на основі наявної інформації учасники семінару стали об-

говорювати сьогодення, його проблеми, витоки їх форму-

вання та можливі варіанти їх уникнення. Як на мене, дана 

практика є дуже корисною та певною мірою може допо-

могти уникнути подібних проблем у майбутньому. 

Заключна частина заходу полягала в обговоренні май-

бутнього Красноармійська та Західного Донбасу в цілому. 

Учасниками дискусії були висунуті різні уявлення про ньо-

го, а також озвучені цілі, необхідні для поліпшення життя в 

нашому рідному краї, та способи їх досягнення. 

«У мешканців міста повинно бути чітке розуміння того, 

що за відсутності бажання самих жителів змінити ситуацію 

на краще жодна міжнародна організація не зможе допомо-

гти. Майбутнє міста формують лише ті, хто буде в ньому 

жити», – наголошувала Ганна Шелест, куратор Українсь-

кої миротворчої школи. 

Хочеться вірити, що плани щодо поліпшення життя 

нашого міста втіляться в життя, адже їх реалізація вима-

гає чималих витрат і віддачі суспільства. Що ж, час все 

покаже та розставить на свої місця. 

В. Білозеров, ст. гр. КН-14  

Двадцять першого грудня 2015 р. у 

м. Києві відбулася зустріч першого засту-

пника Міністра освіти і науки України Інни 

Совсун з представниками органів сту-

дентського самоврядування вищих навча-

льних закладів України.  

Представники студентського активу зі 

всієї України з’їхалися на цей захід. Від  

ДонНТУ взяла участь у зустрічі Яна Кот, го-

лова ради студентського самоврядування.  

Під час заходу були обговорені питання 

щодо функціонування студентського самов-

рядування, в тому числі – його ролі у вдос-

коналенні організації навчального процесу, 

а також дотримання прав студентів на ви-

біркові дисципліни.  

І. Совсун закликала представників вишів 

активно відстоювати свої права. У свою  

чергу, міністерство освіти і науки підтриму-

ватиме студентське самоврядування та 

сприятиме його розвитку. «У вас є всі меха-

нізми та всіляка підтримка зі сторони МОН», 

– додала перший заступник Міністра.  

Як реалізовується право студентів на 

вибірковість дисциплін у вищих навчальних 

закладах, розповів виконавчий директор 

аналітичного центру СEDOS Єгор Стадний. 

Він нагадав про те, що право студента оби-

рати 25% від обсягу своєї освітньої програ-

ми закріплено Законом України «Про вищу 

освіту». На початку 2015 року міністерство 

звернулося до університетів із рекоменда-

ціями щодо організації освітнього процесу 

у 2015/2016 навчальному році, зокрема, ві-

дносно забезпечення сприятливих умов у 

розкладах занять для здійснення вибору 

предметів студентами.  

Експерт підкреслив, що студент формує 

свою власну освітню траєкторію та несе за 

неї відповідальність. «Студенти є повноцін-

ними учасниками освітнього процесу, тому 

вони мають право впливати на його органі-

зацію, одним із аспектів якої мають стати 

вибіркові  

д и с ц и п -

л і н и » ,  –  

наголосив 

Є. Стадний.  

Я. Кот, 

голова РСС 
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Скільки себе пам'ятаю, я зав-

жди цікавився мобільним зв'-

язком. Із дитинства вивчав нови-

нки мобільних технологій, ціка-

вився сотами, базовими станці-

ями, тарифними планами, тех-

нологіями GPRS і EDGE. У моїх 

руках майже завжди був каталог 

мобільних телефонів, і ми з то-

варишем цілі години проводили 

у салонах мобільного зв'язку, 

вивчаючи різні моделі. 

Стало ще цікавіше, коли пос-

луга «Інтернет» поступово стала 

входити у кожен дім. Спеціалісти 

з «Укртелекому», які приходили з 

великими валізами, а часом – 

навіть збиралися на дахи бага-

топоверхівок, забезпечуючи лю-

дей зв'язком, стали моїми супер-

героями. Мені теж хотілося бути 

таким супергероєм, і я можу 

сказати , що в мою квартиру 

зв’язківці не приходили жодно-

го разу: всі проблеми з Інтер-

нетом вирішував я сам. 

Мені подобалося слово «те-

лекомунікації», й зовсім не ляка-

ло те, що їх теоретичні основи 

не такі прості й торкаються скла-

дних розділів фізики: тієї ж самої 

технічної електродинаміки чи 

теорії електричних кіл. Десь у 

десятому  класі я остаточно  

вирішив, що буду «ДПІшним 

ТКС-ником». Я ходив на підгото-

вчі курси й відвідав декілька днів 

відкритих дверей, де абітурієнтів 

зацікавлювали участю нашого 

університету в «Професіоналах 

майбутнього» в ід  МТС . Через 

р ік ,  до речі ,  спробувати свої 

сили в цьому конкурсі належить 

і мені. 

Пам'ятаю момент здачі ЗНО: 

я назбирав, здається, більше 800 

балів, і мені телефонували з Ін-

ституту телекомунікаційних ме-

реж при НТУУ «КПІ» та інших 

університетів. Але найтепліше 

 

передачі даних. З'явилися різні 

програмні й апаратні технології 

захисту мобільних платежів. Са-

ме про апаратний, специфічний 

для NFC, захист платежів я і роз-

повів аудиторії. Друга моя допо-

відь стосувалася перспектив ро-

звитку інфокомунікацій на Дон-

басі й була написана спільно з 

Вікторією Павлівною Тарасюк. 

Зізнаюся, будучи перфекціо-

ністом, я залишився не цілком 

задоволений своєю доповіддю. 

Однак, вона сподобалася мене-

джерам «Київстару», які нагоро-

дили мене головним призом, що 

стало для мене приємною не-

сподіванкою. 

Я дуже вдячний усім, хто го-

тував форум: проректору ДонН-

ТУ з науково-педагогічної роботи 

В.Я. Воропаєвій, декану ФКІТА-

ЕР В.П. Тарасюк, викладачам 

кафедри АТ і всім-всім людям, 

на плечі яких лягла підготовка 

такого масштабного та відпо-

відального заходу. Впевнений, 

що у 2016 році форум ще більше 

розшириться, а традиція його 

щорічного проведення просла-

вить університет. 

Над чим я хочу працювати 

далі? Звичайно ж, це тема без-

контактних платежів в Україні. 

Напрями моєї подальшої науко-

вої роботи – розгляд складних, 

адаптованих до реальних платі-

жним систем, криптографічних і 

специфічних алгоритмів; алгори-

тми токенізаціі в NFC-платежі; 

пошук нових загроз технології, а 

також вивчення захисту мобіль-

них платежів від ретрансляторів. 

Інший напрямок моєї діяльно-

сті – більш громадський. Це ви-

вчення того, як повинні діяти пе-

реселенці, щоб стати успішними, 

щоб їм було комфортно реінтег-

руватися до вільної України. З 

ц і є ю  м е т о ю  я  в і д в і д у в а в  

Особиста думка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мене прийняли вдома, у Донець-

ку. Тоді ж я познайомився з Вік-

торією П авл і вн ою  Тарасюк , 

головою комісії, та Олександром 

Анатолійовичем Штепою, який 

розповів мені про те, чим ми бу-

демо займатися в університе-

ті. Повинен сказати, ці дві люди-

ни мене дуже зацікавили, і тоді я 

вирішив зупинитися саме в  

ДонНТУ. 

Темою мобільних безконтакт-

них NFC-платежів я зацікавився 

ще у 2013 році. З нею ж допові-

дав на конференції «ІСОФ-2013» 

на першому курсі. Тоді техноло-

гія тільки зароджувалася, і це 

була доволі оглядова доповідь. 

Я розповів про те, що смартфон 

може замінити декілька пласти-

кових карт, і аудиторія запитала, 

як же захистити технологію? Як 

зробити так, аби втрата телефо-

ну не прирівнювалася до втрати 

всіх банківських карт і їх даних? 

Зізнаюся, я дав слово прискіпли-

во вивчити це питання, і цієї обі-

цянки дотримався. 

Дізнавшись про те, що до Дня 

зв'язківця та з нагоди 55-річчя 

кафедри автоматики та телеко-

мун ікацій готується форум 

«ТАК», я, звичайно ж, вирішив 

представити свої напрацювання. 

Із часів моєї першої доповіді тех-

нологія NFC пішла вгору. Трети-

на терміналів в Україні вже ос-

нащена чіпом для безконтактної 
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нещодавно ще один форум  

«Громада та ми: діємо разом!» у 

Харкові. Ми спільно з правозахи-

сними організаціями (УВКБ ООН, 

«Право на захист», Данська рада 

у справах біженців) працювали 

над рекомендаціями з питань 

переселенства, що передавали-

ся до владних структур. Частина 

з них була внесена Президентом 

в  поправк и  зак он опроек т у  

№2166, який прийнятий Верхов-

ною Радою 25 грудня. Тепер, 

сподіваюся, переселенцям стане 

жити хоч трошки простіше. 

Попереду в мене – студію-

вання англійської мови та, мож-

ливо, участь у проекті «British 

Council» разом із командою 

ДонНТУ. Крім того, я планую на 

старших курсах пройти сертифі-

кацію Cisco, а також декілька 

програм стажування: «Jump to 

Life», «Кращі з Укртелекомом», 

«3G Dream Team МТС» і т.д. 

Ще хотілося б пройти курси  

 

які залишилися за лінією розме-

жування, краще життя. Допома-

гати їм, як сьогодні вони допома-

гають мені. 

Але більшості проектів, в яких 

я брав участь або тільки планую 

це зробити, не було б без ДонН-

ТУ та нашого факультету. Вик-

ладачі факультету КІТАЕР важ-

ливі для мене не тільки у профе-

сійному, але і в людському плані. 

Адже всім нам нелегко, у нас 

спільний хліб переселенства – і 

дуже несолодкий. Але я знаю, 

що це Люди з великої літери, то-

му я жодного разу не пошкоду-

вав, що переїхав до Красноар-

мійська. «Китята» доводять усім, 

що можна стати успішними, на-

віть перебуваючи у складних 

умовах. Що потрібно працювати, 

зціпивши зуби, – і тоді фортуна 

повернеться до тебе обличчям. 

Це моє кредо, яке я намагаюся 

донести всім. 

С. Якименко, ст. гр. ТКС-13 

Активне студентство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BigData від компанії «Київстар». 

Це дуже перспективний напря-

мок, як і телекомунікації взагалі. 

У наш складний час компанії 

зв'язку – одні з небагатьох, де й 

сама робота, і заробітна плата 

дозволяють почувати себе віль-

но. Якби Ви запитали про мою 

мрію, я б відповів: працювати в 

«Київстарі» й дати своїм батькам, 

Десятого грудня в Донецькому національному 

технічному університеті завершився відбірковий 

етап Всеукраїнського конкурсу «Професіонали 

майбутнього» для студентів профільних ВНЗ 

напрямку «Телекомунікації». 

На першому етапі проводився індивідуальний 

конкурс серед студентів 4-го курсу за напрямом 

«Телекомунікації». Відбір студентів до команди був 

проведений у форматі олімпіади, що складалася  

з двох етапів: виконання комплексного завдання з 

виявлення рівня знань профільних дисциплін і пуб-

лічного захисту творчого завдання на тему: «Техні-

чні рішення для впровадження нових послуг з вико-

ристанням технологій широкосмугової передачі  

даних». 

Для виз-

начення пе- 

р е м о ж ц і в  

о л і м п і ади  

була  ство -  

рена відбір- 

кова комісія 

у складі: 

 

А.О. Воропаєва, к.т.н., доцент кафедри АТ – го-

лова комісії; 

В.В. Бойко, старший викладач кафедри АТ – 

член комісії; 

Г.В. Ступак, старший викладач кафедри АТ – 

член комісії. 

Комплексне завдання оцінювалось за п’яти-

бальною шкалою, окремо оцінювалося творче зав-

дання та доповідь із презентацією творчого за-

вдання (також за п’ятибальною шкалою).  

За результатами першого етапу конкурсу та  

проведеної олімпіади, до складу команди «Профе-

сіонали майбутнього – 2016» Донецького націона-

льного технічного університету увійшли студенти 

4-го курсу факультету КІТАЕР: Олена Вдовенко, 

Вікторія Ігнатьєва, Андрій Прокушев, Роман 

Савко та Валентин Хаст. 

Вітаємо переможців і бажаємо творчого та тех-

нічного натхнення в командній роботі над конкурс-

ним завданням! 

Г.В. Ступак, ст. викладач кафедри АТ 
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Завершальний круглий стіл 

циклу заходів 2015 року, що ор-

ганізовувались кафедрою облі-

ку, фінансів та економічної без-

пеки (ОФЕБ) ДонНТУ під егідою 

АССА, відбувся 9 грудня 2015 

року. 

Організатор проведення круг-

лого столу «Чи виправдовують 

очікування технології у фінан-

сах?» О.В. Вітренко, доцент ка-

федри ОФЕБ, відзначила, що 

мета проведення круглого столу 

полягає у визначенні й оцінці рів-

ня впливу сучасних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на якість управління фінансами. 

Зі вступним словом виступила 

завідувач кафедри ОФЕБ, д.е.н., 

професор Н. Ю. Рекова. 

Наталія Юріївна вказала на 

стрімке зростання сучасних те-

хнолог ій ,  що вплинуло на  

Приємне  

враження за -

лишив рівень 

дискусії з цього 

питання та професійна полемі-

ка Олександри Хомічук (гр. ФБС-

12) та Олени Іванічко (гр. ОА-13). 

Із зацікавленням була сприй-

нята інформація про те, як бу-

дуть змінюватися гроші у май-

бутньому (Г.В. Лисенко).   

За результатами круглого 

столу студенти оцінили даний 

захід як такий, що вирізнявся ви-

соким рівнем дискусії. 

Студентам-учасникам  було 

цікаво почути думку професора 

М.В. Румянцева, завідуючого ка-

федрою економічної кібернетики 

та вищої математики, та доцента 

О.В. Вітренко, яка виступала мо-

дератором круглого столу та в 

контексті його тематики дода-

вала важливу інформацію.   

На думку організаторів цих 

заходів, їх роль найбільше вияв-

ляється у поглибленні знань і 

набутті студентами навичок ве-

дення професійної дискусії, що є 

необхідною умовою успішної ре-

алізації в обраній професії. 

О.В. Вітренко, керівник 

проекту АССА від ДонНТУ 

розвиток послуг фінансових ін-

ституцій і, водночас, поставило 

суспільство перед новими викли-

ками щодо забезпечення еконо-

мічної безпеки держави та окре-

мих суб’єктів права. Про сутність 

технологій управління фінансами 

розказала Лілія Ободовська, 

студентка гр. ФБС-12. Питанням 

класифікації технологій управ-

ління фінансами та їх розвитку 

були присвячені доповіді доцен-

та В. М. Антоненко та студента 

гр. ФБС-12 Владислава Сичова. 

Оксана Палець і Олександра 

 Хомічук, студентки гр. 

ФБС-12, доповіли про 

сучасні форми та меха-

нізми управління фінан-

сами. Оцінці сучасного 

рівня використання тех-

нологій в управлінні фі-

нансами та перспектив 

їх розвитку було прис-

вячено виступи Г.В. Ли-

сенко, асистента кафед- 

ри ЕКВМ, та Ельвіри Асланової, 

студентки гр. ФБС-12.  

Найбільшу зацікавленість і 

жваву дискусію серед аудито-

рії викликали питання  щодо  

аутсорсингу як форми управ-

ління фінансами.  

Хлопці не поступалися один 

одному.  Здавалося,  що  

справа йде до нічиєї, але, 

знову ж, усе вирішив остан-

ній хід. Шах і мат. Владис-

лав Лохман у важкій партії  

все ж одержав перемогу та завоював золото  

турніру. «Я приходив сюди заради інтересу. На-

віть не думав, що зможу виграти. Спортивний 

азарт і витримка – ось, що, напевно, вплинуло 

на успіх», – ділиться враженнями Владислав. 

Цей захід у черговий раз довів, що серед сту-

дентів факультету КІТАЕР є чимало таланови-

тих особистостей. 

С. Білянський, ст. гр. СУАР-15 

Шахи – одна із найдавніших ігор. Вважається, що 

історія шахів налічує не менше півтори тисячі років. 

Відомо безліч версій, що пояснюють розвиток шахів і 

їх поширення в усьому світі. Ось і наш університет 

вирішив не відставати та провів шаховий турнір се-

ред студентів факультету КІТАЕР. 

Якщо хтось думає, що захід зайняв багато часу та 

видався зовсім нецікавим, то він помиляється. Трап-

лялося так, що гравці втрачали фігури та ключові по-

зиції на дошці ще на початку зустрічі. Але у фіналі та 

у грі за третє місце все було зовсім інакше. Хлопці на 

ділі довели, що їхні перемоги не були випадкові. І як-

що партія «за бронзу» завершилася, буквально, за 15 

хвилин, а це третій за тривалістю результат турніру, 

то фінал тривав аж цілих сорок хвилин. 

Не навчанням одним… 
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Навчаємося з натхненням 

Кафедра економіки 

підприємства Донець-

кого національного 

технічного універси-

тету та кафедра фі-

нансів і планування Кі-

ровоградського націо-

нального технічного 

університету (КНТУ) 

вперше спільно прове-

ли студентську науко-

во-практичну конфе-

ренцію «Актуальні про-

блеми економіки та 

фінансів», що проходи-

ла в режимі он-лайн 

відео-зв’язку.  

На початку роботи 

конференції її учасників 

привітали проректор з 

наукової роботи КНТУ, 

д.е.н., професор Олек-

сандр Миколайович Ле-

вченко та проректор з 

міжнародних зв’язків 

ДонНТУ, д.е.н., профе-

сор Ірина Борисівна 

Швець. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зокрема, О.М. Лев-

ченко нагадав студен-

там про користь участі у 

наукових конференціях. 

Дуже часто  саме під  

час підготовки власної 

доповіді, під час обго-

ворення виступів колег 

виникають цікаві, прог-

ресивні думки та ідеї. І 

залежать загальні досяг-

нення економіки країни. 

Україна зараз як ніколи 

потребує молодих спеці-

алістів, і чим краще уні- 

верситети будуть пра-

цювати у напрямку їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготовки, тим більш ус - 

пішною буде держава. 

Завідуюча кафедрою 

економіки підприємства 

ДонНТУ, д.е.н., профе-

сор Валентина Михайлі-

вна Хобта відзначила 

більш ніж десятирічну 

науково -педагог ічну 

с п і в п р а ц ю  к а ф е д р :  

участь у конференціях, 

написання спільних нау-

кових публікацій, підго-

товка дисертацій науко-

вцями кафедр тощо. За-

вкафедрою фінансів і 

планування КНТУ, к.е.н., 

професор Галина Тадеї-

вна Пальчевич вислови-

ла впевненість у тому, 

що співпраця між універ-

ситетами принесе добрі 

результати, а також по-

бажала усім присутнім 

найголовнішого – миру, 

аби можна було працю-

вати, творити та втілю-

вати свої ідеї в життя. 

Матеріали на  дану  

науково-практичну кон -

ференцію надали майже 

через п'ять-сім років, 

коли сьогоднішні студе-

нти будуть працювати в 

державних установах 

або матимуть власний 

бізнес і будуть брати на 

себе відповідальність 

за прийняття рішень, 

вони зможуть викорис-

тати почуті на наукових 

конференціях корисні 

ідеї та досягти успіху. 

І.Б. Швець вислови-

ла сподівання щодо  

зміцнення контактів між 

науковцями двох уні-

верситетів, внаслідок 

чого «телеміст» студен-

тів ДонНТУ та КНТУ 

зможе працювати на 

постійні основі. Декан 

факультету обліку та 

фінансів КНТУ, д.е.н., 

професор Г.М. Давидов 

підтримав таку пропо-

зицію та запропонував 

взяти за правило про-

в е д е н н я  о н - л а й н  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференцій між студе-

нтами Кіровограда та 

Красноармійська. Гри-

горій Миколайович по-

бажав студентам обох 

вишів досягти чима-

лих висот у вивченні 

економіки та фінансів, 

адже від успіхів таких 

фахівців багато в чому 

 

80 студентів з обох ви-

шів. У підсумку всі вони 

отримали  відповідні  

сертифікати про участь 

у конференції. 

Тематика ж матеріа-

лів включала розгляд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наступних питань: фі-

нансово-кредитний ме-

ханізм регулювання ін-

вестиційно-інноваційно-

го розвитку економіки; 

актуальні проблеми ро-

звитку підприємств в 

умовах  нестабільної 

економіки; пріоритети 

та перспективи розвит-

ку банківської системи 

України в умовах гло-

балізації та євроінтег-

рації; податкова політи-

ка та податкова систе-

ма держави; бюджетна 

політика та бюджетна 

система держави; роз-

виток фінансів соціаль-

ної сфери; проблеми та 

перспективи розвитку 

страхування в Україні;  

інформаційно-комуніка-

ційні технології в управ-

лінні фінансами. 

Загалом, захід прой-

шов успішно і вкотре 

зміцнив співпрацю вишів. 

Колектив 

 кафедри економіки 

підприємства 
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Відкриваємо нові горизонти 

Донецький національний тех-

нічний університет відкриває 

перед своїми студентами бага-

то можливостей, і це не тільки 

високі пізнання в галузі науки та 

техніки, нові знайомства з ціка-

вими людьми, збагачення своїх 

навиків у спорті та КВК. Наш 

університет має також чимало 

зв’язків з іноземними європейсь-

кими вишами та міжнародними 

студентськими організаціями, 

які час від часу влаштовують 

різноманітні курси та конфере-

нції у галузі IT. 

Так, кожного року студентів із 

чотирьох найбільших технічних 

ВНЗ України відправляють на те-

хнологічні курси за проектом 

Tempus у Лодзький політехнічний 

університет (Польща). Метою 

цього проекту є випробовування 

нової спеціальності «Магістр з 

проектування мікросистем» для 

подальшого створення її в техніч-

них університетах України. 

Цього року з  факультету  

комп’ютерних наук і технологій 

здобувати нові знання їздили ми 

– Аліна Колесник і Сергій Драні-

шніков (КСм-15). 

Всього шістнадцять студен-

тів з України спочатку прибули до 

Львова, де для нас організатора-

ми проекту вже були куплені кви-

тки до Польщі. У Лодзі нас зу-

стріли студенти Лодзької політех-

ніки та допомогли заселитись у 

комфортабельному гуртожитку 

(Dom Studenta) разом з іншими 

польськими студентами.  

За три тижні ми придбали не-

обхідні теоретичні знання з тех-

нології виробництва напівпровід-

никових елементів і виготовлення 

на практиці діода p-n переходу. 

За час перебування у Лодзі про-

слухали курс лекцій і опанува-

ли вміння роботи  у лабора-

тор і ї  (Сleaning room).   

Під час лекцій викладач Ло-

дзької політехніки за допомогою 

проектора наглядно показував, як 

саме облаштована Сleaning room, 

а також транслював дуже рідкісні 

документальні та наукові фільми 

про виготовлення діодів у різні 

часи. Усі лекції буди передані нам 

для більш детального ознайом-

лення. На практичних заняттях 

нам детально розказали, як саме 

працює кожне обладнання у ла-

бораторії, після чого ми власно-

руч виготовили напівпровіднико-

вий елемент із подальшим дослі-

дженням його властивостей. Вхід 

у лабораторію, до речі, здійсню-

вався лише у спеціальному захи-

сному костюмі.  

Оскільки ми не дуже добре 

знаємо польську мову, спілкуван-

ня між студентами та викладача-

ми відбувалося на вільній англій-

ській. Окрім навчання, ми мали 

змогу побачити деякі міста Поль-

щі та навіть відвідати інші країни 

Європи.  У 

кампусі  ми 

здобули но-

ві знайомс-

тва з поль-

ськими сту-

дентами та 

разом із ни-

ми весело  

провели час 

у Лодзі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершенні першого етапу 

даного проекту нам вручили сер-

тифікати про закінчення “Short 

Intensive Technology Course” у 

Лодзькому університеті техноло-

гій, видані проектом Tempus, і 

безпосередньо діоди власного 

виробництва. Дана подія зали-

шила після себе багато позитив-

них емоцій. 

Вже наступного року заплано-

вана велика кількість подібних 

курсів для студентів ДонНТУ і, 

окрім цього, десятеро осіб від-

п р а в л я т ь с я  д о  в и шів -парт-

нерів університету за програ-

мою обміну в рамках даного  

проекту. 

А. Колесник, С. Дранішніков, 

ст. гр. КСм-15 
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Цікаві захоплення 

П’ятниця – останній робочий 

день тижня. Кажуть, що не можна 

починати важливі справи у цей  

день, але те, що відбувалося у  

стінах Красноармійського індуст-

ріального інституту в п’ятницю, 

18 грудня, важко назвати почат-

ком справи. Скоріше за все, це ло-

гічне завершення кропіткої робо-

ти та підведення проміжних під-

сумків, яких ще буде… якомога 

більше! Мова йде про створення 

нової громадської організації - нау- 

кового історико-краєзнавчого об’- 

єднання «Спадщина». 

Засідання проходило в урочис-

тій обстановці в залі Вченої ради 

вишу за присутності представників 

місцевих телевізійних, друкованих і 

електронних ЗМІ. Зі вступним сло-

вом виступив в.о. декана факуль-

тету технології та організації виро-

бництва КІІ ДонНТУ Е.А. Петелін, 

який наголосив, що знаковим є  

факт утворення наукового об’єд-

нання у стінах вишу міста – справ-

жньому храмі Науки. Голова орга-

нізації, доцент кафедри загально-

наукової підготовки Л.М. Моісєєнко, 

а також її секретар В.В. Кордюков 

ознайомили присутніх із затвер-

дженим статутом, де прописані ме-

та й завдання об’єднання. 

Наукове історико-краєзнавче об’- 

єднання «Спадщина» функціонує з 

метою створення сприятливих  

умов для розвитку та реалізації  

наукового та творчого потенціалу 

істориків, вчителів, краєзнавців 

і молоді, яка прагне до пізнання  

минулого, розвитку наукового мис-

лення та навичок дослідницької 

роботи, участі у вирішенні актуаль-

них науково-педагогічних, гумані-

тарних і природничих проблем,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добропільщини тощо. У планах – 

видання альманаху з історії міст і 

сіл Добропільського району, по-

дальша участь у наукових захо-

дах кафедри загальнонаукової під-

готовки КІІ ДонНТУ, у проектах 

місцевих ЗМІ тощо.  

Багато активістів «Спадщини» 

виступили в той день. Підсумував 

результати засідання старший ви-

кладач кафедри загальнонаукової 

підготовки М.М. Яцюк, який вказав 

на неможливість створення грома-

дянського суспільства без побуду-

вання горизонтальних зв’язків. На 

відміну від традиційних, вертика-

льних, притаманних авторитарним 

організаціям, бюрократичним еле-

ментам влади і суспільства, гори-

зонтальні зв’язки створюють атмо-

сферу справжньої співпраці, обміну 

досвідом, колегіальності. Так, і  

тільки так можна прищепити потен-

ційним краєзнавцям бажання дос-

ліджувати наше минуле і, найголо-

вніше, отримувати від цього спра-

вжній драйв. Інших шляхів немає! 

Без підключення до будь-якої галу-

зі науки молодого покоління, яке 

має свій погляд на традиційні речі, 

без підтримки молоді у дослідній 

роботі, без полемічної складової 

будь-яка галузь науки, в тому числі 

– краєзнавство, приречена на пос-

туповий занепад.  

Тож, побажаємо нашій «Спа-

дщині» процвітання, цікавих проек-

тів, а членам об’єднання – творчо-

го натхнення, успішної реалізації 

задумів, а також кропіткої, але  

приємної  роботи на користь  

суспільству! 

П.В. Білицький, ст. викладач 

кафедри ОПТК, член краєзнав-

чого об’єднання «Спадщина» 

розвитку науки та поширення інте-

ресу до науково-дослідної діяльно-

сті в молодіжному середовищі.  

Основні завдання «Спадщини»: 

залучення обдарованої молоді до 

активної участі у науково-дослід-

ний діяльності та надання їй всебі-

чної підтримки; активізація пошуко-

вої та навчально-дослідної діяль-

ності серед істориків, викладачів, 

студентів, аспірантів, краєзнавців і 

всіх, хто ставить за мету глибоке та 

повне самостійне проведення нау-

кових досліджень; організація та 

розвиток міжрегіонального та між-

народного наукового співробітниц-

тва; пошук і впровадження нових 

форм організації наукової діяльно-

сті осіб. 

Активний діяч «Спадщини» С.П. 

Луковенко сповістив громадськість 

про проміжні результати роботи 

об’єднання. Не дивлячись на не-

щодавню реєстрацію останнього, 

члени «Спадщини» вже реалізува-

ли низку проектів, присвячених  

Красноармійську та Західному Дон- 

басу в цілому. По-перше, це орга-

нізація краєзнавчої конференції 

«Невідомий Красноармійськ» наве-

сні цього року, по-друге, написання 

книги «Етюди про старе місто» з 

нагоди 140-річчя міста.  

Літо й осінь цього року для спів-

засновників «Спадщини» були дій-

сно гарячими: це і участь у конфе-

ренціях, присвячених історії Захід-

ного Донбасу, засіданнях комісій з 

перейменування населених пунктів 

і вулиць; співпраця з міськрайон-

ною газетою «Маяк» в оприлюд-

ненні інформації краєзнавчого ха-

рактеру; організація тематичного 

брейн-рингу з історії міста та райо-

ну; участь у медіа-проектах теле- 

компанії «Орбіта», присвячених 

історії міста Красноармійськ і 

населених пунктів району; орга-

нізація коротких екскурсій істо-

ричними районами окремих 

міст; участь у написанні крає-

знавчого підрозділу літератур-

ного альманаху «Зоряна крини-

ця»; робота над книгами, прис-

вяченими істор і ї  с ус ідньо ї  
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Привітання зі святом 

 
 

Ось, нарешті, й настала ця казкова пора року – зима! Саме той час, який 
люблять, напевно, всі. Тихі морозні вечори, легкий холодок, теплі вовняні кофти 

та рукавиці, смачна гаряча кава та приємне очікування зимового дива. Мабуть, 

кожен пам’ятає, як у дитинстві ліпив сніговиків, катався на санках, грався у сніж- 

ки та ловив язиком сніжинки. Тоді зима була часом, на який з великим нетерпінням 

чекали, аби якомога довше пограти з друзями на вулиці, засніженій і сліпучо-білій… Скільки 

щастя приносили ці вечори! 

Зараз, подорослішавши, чомусь вже не так сприймаєш зиму. Рано темнішає, дні ко 

    ротші, потрібно одягати мільйон одежин, аби не замерзти. Та й добрий Дід Мо- 

         роз залишився лише там, у солодких дитячих спогадах… Та, як на мене, зимо- 

          ва пора має більше плюсів, аніж мінусів. По-перше, зимою немає тієї пекельної 

         спеки, коли, здається, ось-ось розтанеш, та й зігрітись зимою набагато  

    легше, ніж охолонути літом. По-друге, можна відпочити від набридливої комашні, 

  що не дає спокою ні вдень, ні, особливо, вночі. Та, по-третє, але не в останнє, са- 

      ме взимку можна насолодитися гучним хрускотом снігу під ногами. Ялинка, со- 

         лодощі, мандарини, подарунки та теплі посиденьки з рідними та друзями – це 

           та багато іншого створюють атмосферу свята та справжнього зимового 

             дива! Як знати, що принесе нам наступний рік… Залишається тільки споді- 

                ватися на краще. Хотілося б побажати всім нам зберігати життєвий  

               оптимізм за будь-яких обставин і не полишати віри у світле майбутнє. І 

               звичайно, терпіння, побільше позитивних емоцій і вірних друзів! 

І. Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 


