
   

 

 

 

 

 

  

Газета Донецького національного технічного університету 

№ 7    Вересень 2015 року 

Шановні читачі! 

Вітаю Вас на сторінках вересневого випуску. 

Початок осені видався багатим на події, що, звичайно, не мо-

же не тішити. Дехто лише розпочав свій студентський шлях, а 

дехто вже з самого початку занурився в бурхливе та насичене 

громадське життя університету. 

Часом здавалося, що вересень – це четвертий місяць літа, 

адже тепла погода, загальний припіднятий настрій і яскраві 

події аж ніяк не нагадували знайомий багатьом перший осінній 

місяць. То ж нехай отримані враження надихають на нові звер-

шення, ентузіазм палає, а поруч будуть ті, хто допоможе та 

зігріє своїм теплом. Вдалої та незабутньої Вам осені! 

З повагою, Катерина Щербакова 
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Свято першокурсників. Цере-

монія посвяти у студенти 
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Величний подвиг захисників 

Донбасу. Візит делегації ДонН-

ТУ до гамбурзьких колег 

Стор. 4 

Як студенти ДонНТУ на  

«Веселці» побували 
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Активне та насичене студе-

нтське життя. Враження від 

поїздок на хокей і на Всеукраїн-

ський форум у Хмельницькому 
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Історичні захоплення виклада-

чів ДонНТУ. Краєзнавчий нарис 

«Етюди  про старе місто» 
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Нове програмне забезпечення і 

нові міжнародні контакти вишу 
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Закупівля обладнання для 

кафедри електронної техніки 

Стор. 10 

Всеукраїнський день  бібліотек 

у ДонНТУ: читати модно! 

Стор. 11 

Проблеми національно-патрі-

отичного виховання молоді 

Стор. 12 

Проба пера першокурсників 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Прийміть сердечні вітання з Днем працівників освіти! 

Всі освітяни з високою відповідальністю служать благородній 

справі та гідні щирої вдячності за терпіння, мудрість і вірність 

обраній професії. 

Висловлюємо Вам глибоку вдячність за вагомий особистий 

внесок у підготовку та виховання молодого покоління, майбут-

нього нашої країни. Бажаємо Вам творчого натхнення, профе-

сійних досягнень, любові та щастя! 

Нехай Вам завжди 

всміхається доля, дарує 

міцне здоров'я та дов-

голіття. 

Бажаємо, щоб у 

ваших родинах завжди 

панували тепло, ра-

дість і затишок, а всі 

найзаповітніші мрії 

обов’язково збувалися. 
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Третього вересня 2015 року 

для майже трьохсот колишніх 

школярів, а нині – студентів, 

відбулася знаменна подія – по-

свята в першокурсники. Ра-

дість винуватців свята у цей 

день прийшли розділити їх ба-

тьки, товариші, викладачі та 

адміністрація. 

 

Розпочався захід гімном Ук-

раїни, після чого слово надали 

Я.О. Ляшку, в.о. ректора Доне-

цького національного технічно-

го університету, та С.П. Прида-

тько, в.о. директора Красноа-

рмійського індустріального  

інституту. 

Ярослав Олександрович  

привітав першокурсників із  

правильним вибором і з тим, 

що відтепер вони стали части-

ною ДонНТУ. Також в.о. ректо-

ра побажав, аби через 4 роки 

всі ми зустрілися у тому ж 

складі, що і зараз, однак, вже 

на врученні дипломів бакалав-

рів. Світлана Павлівна приєд-

налася до поздоровлень і по-

бажала присутнім активного 

та насиченого студентського 

життя. 

Після слів привітань настав 

один із найхвилюючих моментів 

– безпосередньо церемонія по-

святи у студенти. 

Символічну залікову книжку 

та студентський квиток першо-

курсникам Карині Литвиновій і 

Андрію Кирбабі передали магі-

странти другого курсу Тетяна 

Литвинова та В’ячеслав Вінник. 

Завершилася ця урочиста мить  

Гаудеамусом, одвічним гімном 

студентів. 

 

 Після цього про можливості 

участі в науковій діяльності по-

відав Євген Олександрович 

Башков, проректор ДонНТУ з 

наукової роботи, і вручив ключ 

до знань студенту-першокурс-

нику Руслану Шишкову. Вікторія 

Яківна Воропаєва, проректор з 

науково-педагогічної роботи, у 

свою чергу, розповіла про між-

народне співробітництво нашо-

го університету. 

Однак, оскільки студентське 

життя не обмежується одними 

лише заняттями, не варто за-

бувати і про громадське життя. 

Не дивно, що представники ра-

ди студентського самовряду-

вання Дар’я Котик (ДонНТУ) і  

Кирило Костенко (КІІ) під час 

своєї промови закликали пер-

шокурсників реалізовувати  

творчі амбіції та спробувати 

свої сили в якості молодіжного 

лідера. А Катерина Щербакова, 

редактор університетського ви-

дання «Донецький політехнік», 

запросила до співпраці всіх тих, 

кого цікавить журналістика і хто 

бажає розвивати свої здібності 

у цьому напрямі. 

Приємним доповненням за-

ходу стали пісенні номери сту-

дентів Красноармійського інду-

стріального інституту, що орга-

нічно вписалися в атмосферу 

свята та додали присутнім у 

залі гарного настрою. Одним із 

таких виступів і завершився 

концерт. 

Самим першокурсникам ще 

раз бажаємо успіхів і натхнен-

ня, і нехай студентські роки 

стануть дійсно найкращою по-

рою у Вашому житті. 

Катерина Щербакова 

Вітаємо першокурсників! 
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Привід пишатися 

Восьме вересня – важлива 

дата в історії нашої країни, 

адже саме цього дня відбула-

ся знаменна подія часів Дру-

гої світової війни – визво-

лення Донбасу від нацистсь-

ких окупантів. 72 роки прой-

шло з того моменту, однак, 

цей день і сьогодні продов-

жує хвилювати серця бага-

тьох людей. Не залишився 

він поза увагою і Донецького 

національного технічного  

університету, де був органі-

зований святковий концерт, 

присвячений захисникам  

Донбасу. 

Розпочався захід коротким 

екскурсом віхами складної боро-

тьби за нашу рідну землю. Оле-

ксій Олександрович Петров, до-

цент кафедри історії та права, 

нагадав присутнім основні події, 

що тоді мали місце, та хроноло-

гію визволення головних міст 

Донбасу, в тому числі – і Крас-

ноармійська. 

Після цього слово надали по-

важним гостям заходу – тим лю-

дям, які вже в юнацькому віці 

пізнали на собі жахи війни, од-

нак, не зламалися, боронили 

свою Батьківщину та зробили 

все можливе,  аби такий жада-

ний День перемоги настав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветерани Бугайов Тимофій 

Павлович та Іскужин Самігул 

Абільжамінович поділилися во-

єнними спогадами та побажали 

всім присутнім миру, міцного 

здоров’я, щастя і, найголовніше, 

– аби вони ніколи не знали вій-

ни, а бойові дії на Донбасі найс-

коріше закінчилися. 

Хвилиною мовчання вшану-

вали пам'ять тих, чиї могили за-

лишаються невідомими й нині. 

Після цього до виступу запроси-

ли бійця батальйону «Дніпро-1».  

Від імені присутніх він подя-

кував ветеранам за їх бойовий 

подвиг і виразив надію, що нев-

довзі ,  поряд із зак інченням  

Першої та Другої світових війн, 

історія буде майоріти новою да-

тою – датою закінчення війни на 

Донбасі. 

Чуттєве виконання українсь-

ких пісень Русланою Миколаїв-

ною Шепеленко, асистентом 

кафедри охорони праці, додало 

заходу ліричного відтін- 

ку та дозволило слуха- 

чам цілком проникнути-

ся атмосферою воєнно-

го часу. 

Завершився концерт 

оптимістичним віршем і 

покладанням квітів до 

братських могил біля 

меморіалу Шибанкова. 
 

       Катерина Щербакова 

 

У середині вересня 

делегація Донецького  

національного технічного 

університету на чолі з 

в.о. ректора Я.О. Ляш-

ком, за участю проректо-

ра з наукової роботи Є.О. 

Башкова, професорів О. 

С. Парфенюка, Л.П. Ка-

лафатової відвідали з 

візитом давнього парт-

нера ДонНТУ – технічний 

університет Гамбург-Гар-

бург  (Technische Univer-

sität Hamburg-Harburg 

(TUHH)). 

За запрошенням про-

фесора Штефана Гайн-

ріха з інституту техноло-

гій переробки твердих і 

сипких матеріалів відбу-

лися зустрічі, спрямовані 

на зміцнення та нарощу-

вання наукового співро-

бітництва між ДонНТУ та 

TUHH. 

Нагадаємо, що про-

фесор Гайнріх у травні 

цього року відвідав До-

нецький національний 

технічний університет, де 

в рамках Днів науки йому 

було вручено диплом по-

чесного доктора ДонНТУ. 

У зустрічі також взяла 

участь Оксана Тарасюк, 

Генеральний консул  

України. 
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Не навчанням одним… 

Протягом 18-20 вересня 2015 року на території СОТ 

 «Тиша» (м. Святогірськ) відбувся регіональний форум 

молодіжних лідерів студентського самоврядування 

«Студентська веселка». Форум проводився за   ініціативою 

студентського самоврядування Донбаської державної машинобудівної академії та 

відділу молоді та спорту Краматорської міської ради за підтримки  управління у справах 

сім’ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації. 

 

Ц ь о г о  р о к у  

 відвідати «Ве -  

селку» приїхало 

15 команд із ви-  

 шів Донецької 

  області.  

   Серед предс-  

    тавлених міст  

  – Краматорськ, 

Красноармійськ, Маріуполь і Слов'янськ.  

Команда від ДонНТУ «Інженери» сформува-

лася дуже швидко та була дуже дружньою та ві-

дповідальною. Теплі, дружні стосунки склались і 

з командою КІІ ДонНТУ «Без вести проспавшие». 

Тож тепер, після закінчення Форуму, студенти 

продовжують спілкуватися. 

Програма Форуму була дуже щільною та на-

сиченою: вже в перший день, після урочистого 

відкриття, на учасників чекав тренінг з командо-

будування, в ході якого всім довелося як слід по-

бігати та попотіти, виконуючи завдання. Вже на 

початку тренінгу тренери утворили нові команди, 

перемішавши студентів різних вишів. Якщо ж 

взяти до уваги той факт, що загальна кількість 

учасників сягнула 120 осіб, можна сказати, що у 

кожного з'явився десяток-другий нових знайомих 

з усіх ВНЗ Донецької області! 

Таким цікавим був кожен день: конкурс «Візит-

ка» - презентація команди, тематичний квест,  

психологічні тренінги «Криза як ресурс» та 

«Конфліктні ситуації та засоби їх подолань», 

майстер-класи від автошколи та секції скелела-

зання при ДДМА, баскетбол, волейбол, конкурс 

«Якщо б міністром був я», конкурс «Веселун і 

Веселунка», чоловічі та жіночі змагання з армре-

стлінгу, конкурс «Крокодил», а ще – інтелектуа-

льний конкурс «Найрозумніший», змагання з  

 

комп'ютерної гри «Mortal Kombat», верхова їзда 

та похід на байдарках Сіверським Дінцем! 

Дуже запам'ятався учасникам «простий» 

квест територією бази, в ході якого команда шу-

кала персонажа з казки, мультфільму або шоу-

бізнесу, а, знайшовши, передавала «привіт» від 

попереднього героя та виконувала його завдан-

ня або розгадувала загадки. 

Ввечері другого дня всі учасники Форуму 

зійшлись біля великого багаття – поспівати пі-

сень під гітару, поспілкуватись і трошки переве-

сти дихання після шаленого темпу заходів і 

змагань. 

Здобутки  

нашої команди 

виглядають  

наступним  

чином: пер-  

ше місце в  

інтелекту - 

а л ь н о м у  

конкурсі  

«Найрозумніший» - Дмитро Саприкін  

(ФКІТАЕР), третє місце в конкурсі від автошколи 

– Ірина Піц (ГФ) та третє місце – за тематичне 

оздоблення будиночка. 

Весь час проведення форуму святогірський 

ліс балував учасників теплою, майже літньою 

погодою та дарував гарний настрій.  

Однак, все гарне колись закінчується. Отож, 

до побачення, «Студентська веселка»! Із нете-

рпінням чекаємо наступного вересня, аби зу-

стрітися з друзями у Святогірську та знову за-

нуритись у неповторну атмосферу веселощів, 

дружніх змагань і творчості! 

Г.В. Лисенко, начальник відділу з 

організації виховної роботи студентів 
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  Двадцять 

сьомого верес-

ня на льодовій 

арені «Альтаїр» 

(м.  Дружківка)  

відбувся другий 

матч першого 

туру чемпіо-

нату України з 

хокею, в якому ХК «Донбас» впевнено обіграв 

білоцерківський «Білий Барс». 

Близько 30 студентів і молодих викладачів 

Донецького національного технічного університе-

ту поїхали до Дружківки підтримати й повболіва-

ти за «Донбас». Це стало можливим завдяки від-

новленню співпраці між університетом і хокейним 

клубом: перебуваючи в Донецьку, студенти пос-

тійно відвідували ігри, а провідні гравці клубу 

приходили до вишу поспілкуватися зі своїми 

вболівальниками. Тепер, після переїзду з Доне-

цька, ця дружба отримала свій новий розвиток. 

Але краще послухати відгуки вболівальників, 

які побували на матчі. Семен Лойко, студент 

факультету МЕХТ, поділився своїми вражен-

нями: «Після довгої перерви ХК «Донбас» по-

вернувся до ладу. Розгромна перемога 15:0 

просто вражаюча! Але, думаю, варто відзначи-

ти, що хокеїсти «Білого Барсу» грали до кінця 

та намагалися до останнього змінити рахунок, 

або, принаймні, забити гол престижу. Однак, не 

вийшло. Наша університетська фан-компанія 

дуже задоволена цією поїздкою. Дуже багато 

позитивних емоцій! Сподіваюся, ХК «Донбас» 

знову запросить нас на черговий домашній 

матч. Дуже вдячний організаторам за цю поїзд-

ку. Сподіваюся, ми продовжимо нашу співпра-

цю! Вперед, «Донбас»!» 

Г.В. Лисенко, 

начальник 

відділу з 

організації 

виховної 

роботи 

студентів 

   Активне студентське життя 

Протягом 25-27 вересня 2015 року в місті 

Хмельницькому пройшов Всеукраїнський форум 

«Студентське самоврядування – школа лідерст-

ва XXI сторіччя», організатором якого виступила 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Національний студентський союз» спільно зі 

студентською радою Хмельницького національ-

ного університету. 

У роботі форуму взяли участь 35 представни-

ків вишів зі всієї України. Також його відвідали 

представники студентства переміщених ВНЗ із 

Донецької та Луганської областей. Цей форум 

став тим заходом, який дійсно об'єднує студентс-

тво зі всієї України. 

Протягом трьох днів учасни-

ки проходили тренінги та семі-

нари, спрямовані на отримання 

навичок і нових вмінь у роботі 

студентського самоврядуван-

ня, а також на розвиток лідер-

ських якостей і обмін досвідом.  

 

На сьогодні перед нашою державою стоїть 

завдання виховання у молодого покоління по-

чуття патріотизму, що стане запорукою небай-

дужості. Найкращою мотивацією до безкорисної 

суспільної праці є почуття гордості за свою 

державу. Саме тому патріотичне виховання мо-

лоді є одним із найголовніших пріоритетів у ро-

боті студентського самоврядування. 

Представники вишів підготували доповіді 

щодо того, яким чином у їх вищих навчальних 

закладах відбувається патріотично-виховна ро-

бота зі студентами, адже це чудова можливість 

обмінятись досвідом і почерпнути щось нове. 

Можна з впевненістю ска-

зати, що форум вдався, учас-

ники з користю провели час, 

знайшли нових друзів і зали-

шили в  пам'ят і  найкращі  

спогади. 

Я. Кот, голова ради студен-

тського самоврядування 
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Говорячи про книгу, яку ми творили у співавторстві з 

В.В. Кордюковим, С.П. Луковенком, М.М. Яцюком, А.Л. 

Товбергом, про те, як ми її обмірковували та дебатували 

щодо гострих моментів, я постійно згадую фразу М. Бул-

гакова: «Як химерно тасується колода!». Якби мені років 

п'ять тому сказали, що я буду писати книгу про Красноа-

рмійськ, із ввічливості я нічого б не відповів на те, але в 

душі неабияк посміявся. Як!? Про Красноармійськ!? Та я 

ж ніколи ним не займався! Нічого не знаю (точніше, не 

знав до останнього часу) про те, хто жив в дореволюцій-

ному Гришиному, які в ньому були промислові об'єкти, 

госпбудівлі, житлові будинки, розважальні заклади та ін.. 

Ні-чо-го! Більше того, у минулому я навіть не припускав 

думки, що зараз буду жити та працювати у Красноармій-

ську. Хоча, звісно, тривалий час я провів тут: спочатку 

навчався у школі, потім приїжджав у гості до батьків, бу-

дучи вже студентом технікуму, а з часом – і університету. 

Тож, місто наше мені аж ніяк не чуже. 

Навчаючись і працюючи в Донецьку, я ні на мить не 

забував про Красноармійськ, адже мої краєзнавчі пошуки 

були пов'язані саме з ним. Якщо ж говорити точніше - із 

залізницею. На сьогодні коло моїх інтересів охоплює 

проекти залізниць західного Донбасу, обсяги вантажного 

та пасажир-

ського спо-

лучення. 

  Такий вибір 

не був випа-

дковим, адже 

розвиток міс-

та був тісно  

пов'язаний із 

р о з в и т к о м  

зал ізниц і . 

 

Тому, коли ініціатор і спонсор даного 

видання В.В. Кордюков звернувся до 

мене за допомогою, я без особливих 

роздумів вирішив надати необхідну ін-

формацію. Спочатку ми говорили про 

те, аби творча група брала будь-яку ін-

формацію з мого блогу LiveJournal і ста-

тей у Красноармійській міськрайонній 

газеті «Маяк» та використовувала їх на 

власний розсуд. Однак С.П. Луковенко, 

«технічний директор» видання, наполіг 

на тому, аби я більш ґрунтовно зайняв-

ся розглядом деяких питань. Ось так 

все і розпочалося... 

Відтак окреслилися межі мого розді-

лу в книзі - Катерининська залізниця та 

будівництво станції Гришине. Паровоз-

не депо, вокзал й інші дореволюційні 

інфраструктурні об'єкти описував не я, 

оскільки вони стали невід'ємною части-

ною Красноармійська та заслуговують 

висвітлення у розділі, що пов'язаний 

безпосередньо з містом. 

У той же час, мене не обмежували 

рамками стосовно того, що і як висвіт-

лювати. Аби залишатися вірним собі, я 

подав на розгляд співавторів інформа-

цію щодо проектів, які передували Ка-

терининській залізниці - аж до початку 

будівництва її східної ділянки; дані від-

носно рейсового пасажирського сполу-

чення через станцію Гришине у 1884-

1918 рр., проекти залізниць, які повинні 

були утворити вузол зал ізниць у  

Двадцять сьомого серпня 2015 р. у Крас-

ноармійську відбулася неординарна подія. 

П'ятеро краєзнавців за покликанням презен-

тували історико-краєзнавчий нарис про до-

революційне життя міста. То ж дозвольте 

як безпосередньому учаснику цього дійства 

розповісти про нього докладніше. 

Станція Гришине. Загальний вид 

Особиста думка 
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Західному Донбасі. Як виявилося, ідея утворити 

останній на станції Гришине, сучасному Красно-

армійську, виникла не одразу. 

Єдине зауваження редакційної комісії у складі 

М.М.Яцюка та С.П.Луковенка до мене було за 

епізодом, що стосується альтернативних проек-

тів залізниць у напрямку Донбас – р. Дніпро – 

Кривбас. 

«Чому ти пишеш про Курахівку, коли читач ро-

зраховує дізнатися нове про Гришине?» - запи-

тували вони. «Як же? – дивувався я. - Адже це 

були два альтернативних варіанти, конкуруючі 

між собою в 70-х - початку 80-х рр. XIX століття! 

Курахівський варіант траси проектованої магіст-

ралі відстоював промисловий і фінансовий гігант 

того часу - французьке гірничопромислове суспі-

льство на півдні Росії. Лише завдяки жорсткій по-

зиції більшості делегатів I З'їзду гірничопромис-

ловців півдня Росії, Катеринославського губерна-

тора, губернського земства, міністерство шляхів 

сполучення Російської імперії ініціювало додат-

кові техніко-економічні вишукування за проектом 

залізниці та, врешті-решт, внесло корективи до 

проекту, що передбачали проходження комуніка-

ції землями жителів села Гришине». 

На детальні пояснення М.М. Яцюк, єдиний із 

нашої групи історик в академічному сенсі слова 

(решта - за покликанням), сказав, що все це ціка-

во буде прочитати в окремій книзі, присвяченій 

залізницям Західного Донбасу. Зрозумівши на-

тяк, після двотижневих дебатів я погодився стис-

нути відповідний матеріал, тим не менше, відс-

тоявши згадку про «Курахівську альтернативу». 

Але зробив це так, аби не перевантажувати чи-

тача зайвою інформацією. 

Про що ще можна прочитати в книзі? 

 

В.В. Кордюков написав розділи, присвячені 

селу Гришине, землями якого пройшла Катери-

нинська залізниця, а також про революційні по-

дії 1905 і 1917 рр. у селищі та на залізниці. Він 

теж, до речі, боровся за більший обсяг книги, 

адже село старе, на 100 років старше міста! 

Однак, врешті решт, і йому довелося опустити 

масу цікавого матеріалу, що не мав безпосере-

днього зв'язку з залізницею та майбутнім 

містом. 

С.П. Луковенко підготував унікальний мате-

ріал про локомотивне депо та вокзал станції 

Гришине, релігійне життя, торгівельні лавки, ку-

пців, фабрично-заводські підприємства, проми-

словців і простих жителів дореволюційного се-

ла. Був підготовлений цілий список відомих жи-

телів дореволюційного станційного селища, а 

також встановлений рід їхніх занять. 

 А.Л. Товберг вказав на зв'язок часів і акцен-

тував увагу на тому, що останній нині втрача-

ється, тому потрібно докладати багато зусиль 

для збереження та відновлення нашої живої 

історії. 

Утім, про що я розповідаю? Прочитайте книгу 

– і Вам одразу стане зрозуміло, що вона була 

написана, передусім, з любов'ю до рідного міс-

та. Знайти видання можна в бібліотеках міста, 

наприклад, у центральній міській бібліотеці ім. 

Шевченка, бібліотеці КІІ, ДонНТУ тощо. 

 А помилки... Як же без них! Ми вже знайшли 

у книзі декілька неточностей. Будемо щиро вдя-

чні, якщо Ви, читачі, вкажете нам на них, а та-

кож дасте Ваше власне бачення того чи іншого 

питання, що знайшло відображення у виданні. 

Цікавої вам мандрівки сторінками історії рідного 

міста. 

П.В. Білицький, ст. викладач кафедри 

ОПТК, співавтор видання 

Вокзал станції  Гришине.1904 р. 

Особиста думка 

Будівля залізничного вокзалу м. Красноармійська 

до реконструкції. 
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Для навчання студентів і слухачів новітнім пі-

дходам у корпоративних інформаційних систе-

мах, а саме – «1С: Підприємство 8.3», під час 

літніх канікул доцентами В.В. Сторожем (кафед-

ра вищої  математики), Г.С. Мариною (кафедра 

обліку, фінансів і економічної безпеки) та В.С. 

Яковенко (кафедра економічної кібернетики) бу-

ло організовано укладення договору з компанією 

«Бізнес-Архітектор», франчайзером 1С в Україні. 

Відтепер ДВНЗ «Донецький національний тех-

нічний університет» має право навчати студентів 

і викладачів користуванню ліцензованим програ-

мним продуктом «1С: Підприємство» з наступних 

конфігурацій: 

1С: Заробітна плата та кадри для бюджетних 

організацій для України; 

    1С: Комплекс-

ний облік для 

бюджетних ор-

ганізацій Укра-

їни;   

   1С: Управління 

торгівельним 

підприємством 

для України; 

1С: Управління невели- 

кою фірмою; 

1С: Бухгалтерія для бюджетних організацій 

для України; 

1С: Документообіг КОРП для України; 

1С: Управління виробничим підприємством 

для України; 

1С: Управління торговим підприємством для 

України; 

1С: Заробітна плата та управління персона-

лом для України. 

Наразі програмним забезпеченням для на-

вчання програмі «1С: Підприємство» облашто-

вані одразу 70 комп’ютерів ВНЗ. Планується 

викладання студентам у рамках навчальних ди-

сциплін спеціальностей: економічна кібернети-

ка, облік і аудит, фінанси. 

Окрім цього, всі, хто бажає додатково до 

своєї освіти отримати знання з даного програм-

ного забезпечення, запрошуються на курси до 

інституту післядипломної освіти ДонНТУ, по за-

кінченні яких Ви отримаєте сучасні знання та 

свідоцтво про підвищення кваліфікації з обрано-

го напрямку підготовки. 

В.С. Яковенко, доцент 

кафедри економічної кібернетики 

  

Донецький національний техні-

чний університет розпочав про-

граму співробітництва з АССА 

(Асоціацією присяжних сертифіко- 

ваних бухгалтерів) – провідною міжнародною професійною організацією в 

галузі економіки, фінансів і аудиту. Дане співробітництво має на меті сер-

тифікацію навчальних програм ДонНТУ з економіки та менеджменту за 

стандартами АССА, що полегшить нашим випускникам процедуру отри-

мання членства в Асоціації. 

У рамках спільної роботи заплановано також проведення серії круглих 

столів для студентів Донецького національного технічного університету, 

Красноармійського індустріального інституту, старшокласників шкіл Димит-

рова та Красноармійська, а також студентів Костянтинівського та Артемів-

ського індустріальних технікумів. Так, у вересні-жовтні відбудуться дискусії 

на теми «Бухгалтери для малого бізнесу» та «Чи виправдовують очікуван-

ня технології у фінансах?» 

Представництво АССА в Україні, Білорусі та державах Кавказу надало  

ДонНТУ широку інформаційну та спонсорську підтримку з нагоди святкування Дня знань, проведення 

круглих столів, придбання навчальної літератури. 

Впевнені, що наше співробітництво буде плідним, цікавим і вигідним для всіх його учасників! 

В.Я. Воропаєва, проректор ДонНТУ з науково-педагогічної роботи 

Відкриваємо нові горизонти 
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Початок нового навчального 

року в ДонНТУ ознаменувався ду-

же значущою подією для кафедри 

електронної техніки. У рамках 

системного нарощування власної 

матеріальної бази кафедра отри-

мала чергову партію лаборатор-

ного обладнання. 

Цього разу в розпорядження ви-

кладачів і студентів надійшли паяльні 

станції, набір інструментів і витрат-

них матеріалів для пайки, монтажу та 

демонтажу електронних компонентів, 

а також макетні плати зі з’єднаннями 

без спаювання у комплекті з набора-

ми провідників різної довжини. 

До речі, саме останні викликали 

жвавий інтерес у студентів, що вже 

встигли ознайомиться з новим обла-

днанням. Макетні плати зі з’єднан-

нями без спаювання –  незамінна річ 

для дослідів з електронною технікою. 

Будь-яку схему на них можна зібрати 

й розібрати за лічені хвилини. А така 

можливість є дуже цінною на шляху 

проб і помилок, яким студенти подо-

рожують у пошуках знань. Після 

складання, перевірки, модернізації та 

налагодження схеми на макетній 

платі можна братися до розробки пе-

чатної плати та її остаточної реаліза-

ції. Проте користь обладнання, що 

вже освоюється на кафедрі, не об-

межується лише зручністю дослі-

джень для студентів. 

В умовах нестачі специфічної ла-

бораторної бази, що склалися після 

переїзду, важливе значення набуває 

можливість, що надається цими при-

строями для швидкого отримання 

працездатного макета практично 

будь-якої схеми, зокрема, в комплек-

сі з уже наявною на кафедрі вимірю-

вальною технікою та схемами для 

стендових лабораторних досліджень. 

У порівнянні з традиційними 

стендами для лабораторних робіт 

промислового випуску, схеми, що 

збираються студентами самостій-

но за допомогою технології з’єд-

нання без спаювання, мають ряд 

значних переваг. Підхід до прове-

дення лабораторних робіт, який 

базується на створенні необхід-

них схем студентами самостійно, 

не тільки дозволяє легко модерні-

зувати та розширити номенклату-

ру досліджуваних схемотехнічних 

рішень, а й сприяє розвитку нави-

чок роботи з сучасними електрон-

ними компонентами. 

Простота і забезпечувана нею 

висока швидкість збирання схем 

для лабораторних досліджень, 

властиві технології з’єднання без 

спаювання, зводять нанівець  

практично єдиний недолік такого 

підходу – витрати часу на підгото-

вку стенду до дослідження. 

Можливість використання для 

багатьох схем в якості елементів 

живлення звичайних акумуляторів 

забезпечує максимальний рівень 

безпеки при роботі з макетною 

платою. А користь, яку принесе 

нове обладнання студентам, які 

ведуть дослідження в рамках сво-

їх дипломних робіт, просто важко 

переоцінити. 

Весь колектив кафедри елект-

ронної техніки сподівається, що 

триваючий процес нарощування 

власної лабораторної бази та зу-

силля співробітників з її розвитку 

сприятимуть не лише підвищенню 

зацікавленості студентів, а й, як 

наслідок, зростанню якісного рів-

ня їх підготовки. 

Колектив кафедри 

 електронної техніки 

 
Не стоїмо на місці 
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Уже 17 років поспіль 

30-го вересня всі ша-

нувальники книги від-

значають Всеукраїн-

ський день бібліотек. 

Бібліотека Донецького 

національного технічно-

го університету тради-

ційно організовує цілий 

калейдоскоп цікавих про-

моакцій, ігор і просвітни-

цьких заходів для своїх 

читачів під назвою «Не-

скучный сентябрь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із  в ідомих причин 

цьогорічне свято не мог-

ло набути такого розма-

ху, як минулих років, але 

видалось не менше яск-

равим і захоплюючим 

для всіх учасників дійст-

ва. Бібліотека КІІ була 

святково прикрашена, а 

в читальному залі було 

незвично галасливо про-

тягом трьох днів. Студе-

нти-першокурсники мали 

нагоду ознайомитись з 

бібліотекою та її скарба-

ми, беручи участь у ес-

тафеті «Знайди свою 

книгу» чи «Блукаючи бі-

бліотечним лабіринтом» 

на екскурсії сховищами. 

Перевірити свою еруди-

цію мали змогу найзав-

зятіші книголюби під час 

бібліотечного марафону. 

Тут відбувались експрес-

вікторини та інтелектуа-

льна гра «Хрестики -

нулики». Для багатьох 

с т а л о  в і д к р и т т я м  

 

використання технології 

QR-кодів у розповсю-

дженні  інформації, а це 

ж так просто: зчитуй код 

на телефон – і забирай 

текст з собою. 

Не залишились без 

подарунку й ті, хто про-

водить багато часу, пра-

цюючи за бібліотечними 

комп’ютерами. На кож-

ному робочому місці мо-

жна було відвідати вір-

туальні  екскурсі ї  «20 

найкрасивіших бібліотек 

світу» та «Цікаві факти з 

бібліотечної історії». Ок-

рім того, відвідувачам 

читального залу було  

представлено відкритий 

перегляд «Новинки на-

шого фонду», огляд пе-

ріодичних видань і ви-

ставку одної  книги –  

трьохтомника «Мала гір-

нича енциклопедія», яку 

бібліотека ДонНТУ отри-

мала в подарунок від  

професора В.С. Білець-

кого, члена авторського 

колективу. Не оминули 

увагою читачі й книжкову 

виставку «Бібліотека – 

мудрість книг і щедрість 

серця», яка презенту-

вала видання, присвя-

чені книзі та бібліотеці. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключний день свят-

кувань видався напро-

чуд сонячним і яскравим. 

До наших заходів приєд-

нались усі бібліотеки мі-

ста. Вперше у Красноа-

р м і й с ь к у  в і д б у в с я  

Із привітань 

бібліотеці… 

*** 

Книг старинных за-

влекают сюжеты 

Новых изданий на 

вековых стеллажах. 

Мы, вновь заклиная, 

даём Вам обеты: 

На полях не писать 

признанья в стихах. 
 

Не терзать, не ку-

сать, не вычерки-

вать строки, 

Их щедро приправив 

сметаной с блинов, 

Чтоб потом не 

серчать, как быва-

ете строги 

За порчу, утрату 

бесценных трудов. 
 

Невольно поймешь: 

не один же к позна-

ниям рвешься. 

Библиотекарь – 

паромщик речей ис-

кусно-высоких… 

Когда книги зачи-

танной впервые бе-

решься, 

Узнаешь манеру 

прочтения многих. 
 

В окружении книг 

чтим будни тех, 

Кто приближает 

для нас истины 

брег. 

В. Коровин, 

ст. гр. ЕМ-14 КІІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотечний промоушн. 

Бульвар Андрющенка в 

центрі міста перетворив-

ся на майданчик для чу-

дового книжкового дійс-

тва. Дитячі бібліотеки 

представляли казкові ге-

рої, центральна міська 

читальня хизувалась 

фантастичними світ-

линами своїх читачів, 

перехожі зупинялись 

для участі у вікторинах і 

конкурсах. Співробітники 

ДонНТУ представили  

бібліотеки своїх вишів і 

започаткували рух «Бук-

кросинг» для жителів 

міста, а студенти універ-

ситету організували,  

залучивши школярів, 

флешмоб під назвою 

«Человек читающий». 

Для співробітників бі-

бліотек найприємнішими 

моментами свята були 

багаточисленні привітан-

ня та побажання наших 

любих читачів, які висло-

влювалися особисто або 

складалися у скриньку 

побажань.  Нам дуже 

важливо знати, що наша 

праця потрібна та важ-

лива для вас. Дякуємо 

усім, хто нас привітав і 

брав участь у заходах. 

Окрема подяка профко-

му КІІ за допомогу у про-

веденні свята та адмініс-

трації вишу – за високу 

оцінку нашої роботи.  

Г.О. Петрова, 

директор НТБ ДонНТУ 

 
Читати модно! 
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Двадцять восьмого вересня у 

м. Краматорську на базі Донбась-

кої державної машинобудівної ака-

демії (ДДМА) відбулося громад-

ське обговорення у формі публіч-

ної дискусії: «Стан, проблеми та 

шляхи вирішення питань націона-

льно-патріотичного  виховання 

молоді Донбасу», у роботі яко-

го взяли участь начальники уп-

равлінь освіти, культури та ту-

ризму Донецької ОДА, завідува-

чі відділів міських виконкомів, рай-

держадміністрацій, а також пред-

ставники громадських рад при 

м іськрадах ,  громадськ і  д іяч і  

області, освітяни, військові.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДонНТУ представляли прорек-

тор з науково-педагогічної роботи 

ДонНТУ В.Я. Воропаєва та стар-

ший викладач кафедри мовної під-

готовки В.М. Алтухов. 

Організатором дискусії висту-

пила громадська організація Укра-

їнська миротворча школа. Учасни-

ки заходу відзначали важливість 

патріотичного виховання, особли-

во – у школах і вишах.  

Учасників заходу привітав Ана-

толій Фесенко, перший проректор 

ДДМА, який відзначив важливість й 

актуальність питання національно-

патріотичного виховання молоді 

України. 

Костянтин Соколов, заступник 

командувача АТО, полковник ЗСУ, 

зупинився на проблемних питан-

нях військово-цивільного співробі-

тництва, наголосивши, що запору-

кою успішного національно-патріо-

тичного виховання молоді Донбасу  

є тісна співпраця військових, учас-

ників АТО, з освітніми закладами 

області. 

Аліна Певна, начальник управ-

ління культури та туризму ДонОДА 

зробила акцент на культурних ас-

пектах національно-патріотичного 

виховання, зокрема – на ролі музе-

їв і бібліотек у вихованні патріоти-

чно налаштованої молоді. 

Увагу присутніх привернув ви-

ступ Олександра Бригинця, радни-

ка міністра інформаційної політики, 

який зазначив, що патріотизм для 

держави не лише потрібний, але й 

корисний, адже він робить її силь-

нішою. Якщо б на Донбасі було 

більше патріотів, то не сталося б 

того, що ми зараз маємо: війни, 

смертей, втрати мільярдів доларів 

на війну, за які можна було про-

класти дороги, побудувати школи, 

квартири, підвищити пенсії... 

Володимир Березін, директор 

центру «Бахмат», журналіст газети 

«Провінція», у виступі «Національ-

но-патріотичне виховання в умовах 

військово-цивільної адміністрації» 

презентував календар «Українсь-

кий Донбас», який стане в нагоді як 

школярам, так і студентам, а також 

думу-казку С. Васильченка «Ось та 

Ась». Написана ним ще у 18 році 

минулого століття, дума-казка не 

втратила своєї актуальності й сьо-

годні. Цей твір прояснює, хоч і в 

символічній формі, окремі сторони 

«небратнього» ставлення сусідньої 

північної держави до нашої країни. 

Завдяки роботі ведучого Олек-

сандра Таненка публічна дискусія 

пройшла ціка-

во і змістовно. 

Ведучий 

органічно по-

єднав висту-

пи присутніх і 

київських (за-

вдяки скайпу) 

фахівців (Ми-

кола Ляхович, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник відділу національно-

патріотичного виховання Міністер-

ства молоді та спорту України, до-

повів про Концепцію цільової соці-

альної програми національно-

патріотичного виховання на 2016-

2020 рр.). 

У резолюції учасники громадсь-

кого обговорення зазначили, що 

державотворчі процеси, які відбу-

ваються в незалежній Україні про-

тягом останніх років, зумовлюють 

необхідність вирішення проблеми 

виховання національно свідомих 

громадян, справжніх патріотів, від-

даних Вітчизні, готових до плідної 

праці в ім’я рідного народу. 

Україна, як і будь-яка інша дер-

жава, потребує відданих їй грома-

дян, для яких патріотизм є не-

від’ємною особистою моральною 

потребою. Безперечно, патріотизм 

не успадковується генетично, він 

формується у процесі виховання. 

Стрижнем системи виховання 

молоді Донеччини стає національ-

на ідея, яка відіграє роль консолі-

дуючого фактора у становленні 

молодого покоління, формування у 

нього активної громадянської по-

зиції, відповідальності за себе, на-

род, державу. Головною умовою 

реалізації нової моделі української 

школи є активна участь громадян-

ського суспільства. Без національ-

но-патріотичного виховання не 

здобути перемоги та не збудувати 

міцної держави. 

В.М. Алтухов, ст. викладач 

кафедри мовної підготовки, 

член Національної спілки 

журналістів України 

 

Проблемне питання 



 

12 стор.                                «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                     вересень 2015 
 

 

 

Газета 
«Донецький 
політехнік» 

Адреса редакції: 
85300, м. Красноармійськ, 

пл. Шибанкова, 2, корпус 3, ауд. 3.214 

Адреса в інтернеті: 
http://donntu.edu.ua 

E-mail: pressa.donntu@gmail.com 

Розповсюджується 
безкоштовно 

Редактор – 
К. Щербакова 

Тираж:100 екз. 

Думка редакції може не співпадати з думкою авторів Віддруковано в типографії ДонНТУ 

Творчість першокурсників. Проба пера 

Напевно, майже кожна людина чула 
про те, що у психологів існує своєрідна 
періодизація, яка описує реакцію паці-
єнта на окремі зовнішні подразники, що 
складається з певних стадій. За дум-
кою самих психологів, у будь-кого може 
настати такий момент у житті, коли 
отримана інформація, звичайно, не 
така вже й позитивна, з якою дуже важ-
ко впоратись без підтримки та допомо-
ги сторонніх, приводить людину до 
стану повного шоку та нерозуміння то-
го, що взагалі відбувається. Починаючи 
від отримання цієї інформації до при-
йняття її як даності, людина, сама того 
не усвідомлюючи, проходить наступні 
стадії: 

1 стадія – заперечення (відмова 
приймати те, що трапилось); 

2 стадія – гнів (прояв агресії до всьо-
го навколишнього світу); 

3 стадія – торги (поя- 
ва думок про те, щоб 
домовитися з кимось 
 щодо кращої долі); 

4 стадія – депресія; 
5 стадія – прийняття 

(згода з неминучим). 
Пропоную Вашій увазі інтерпрето-

вану версію описаного – так звані «5 
стадій прийняття неминучого студен-
том вранці». Далі – від першої особи. 

1 стадія   
*почав дзвеніти будильник* Навіщо 

так голосно?! Де ти взагалі? А, ось ти 
де. Виключити. Виключити! Нарешті. 
Невже знову понеділок і треба знову 
йти вчитися? Невже так швидко про-
майнули вихідні… Можна ще трошки 
поспати, хоча б хвилинок п’ять…  

*другий будильник* Невже будь-яка 
мелодія вранці здається такою огид-
ною?! Ви-клю-чи-ти. Так, треба встава-
ти…. Я вже встаю…. Ще трохи, зовсім 
трохи – і я встаю з ліжка. З ліжечка, з 
м’якенької подушки, з-під тепленької 
ковдрочки у цей холодний злий світ. Ні, 
ні, ні! Не хочу! Не можу! Я залишусь тут 
навіки! 

*третій будильник* Та встаю я, 
встаю! Я вже зовсім не сплю. Ще дуже 
багато часу. І, взагалі, я блискавично 
швидко збираюсь. От зараз, рахую до 
десяти і…  

*четвертий будильник* Як же гар-
но я себе знаю, однак… Все!  Треба 
вже прямо зараз вставати.  

 

Я повернусь до тебе! Не сумуй без мене, ліжечко. Ні, я не зможу 
тебе от так покинути. Може, не піду на першу пару, краще посплю. 
Так, не піду, там все одно нічого нового не буде. Хоча… Піду, треба 
йти. Все, от зараз і встаю. 

2 стадія 
Усе життя – вставай спозарання, іди, куди не хочеш, 

аби робити те, що не хочеш! Навіщо мені взагалі та вища 
освіта?! Я і без неї  можу стати ким завгодно – такси- 
стом, продавцем хот-догів, перукарем для собачок 
– весь світ відкритий для мене! 

*вдарився ногою об шафу* Звичайно! Що ж ще 
може бути кращим? Зламай ще собі ногу чи руку, а 
краще – розтрощи тут усе в мотлох!  *підходить до дзеркала* 
Що тут у нас? Яке жахіття... Так, із закритими очима, відчуваю, гарне в 
мене обличчя, а як гляну в дзеркало – і трохи шокований. А на голові 
– немов би всю ніч без упину якісь дикі качки вили собі гніздо. 

3 стадія 
Щось я погано себе почуваю, голова, здається, болить, напевно, 

подзвоню старості, що не зможу прийти.  Ні, піду, а потім на перерві 
зайду до буфету. Чому би не сходити, має ж бути в житті хоч яка-
небудь радість. А може з останньої й піду. 

4 стадія 
Не хочу нікуди йти. Знову одне й те ж саме. Весь ранок сидиш за 

партою замість того, щоб солоденько спати собі в ліжечку. 
Взагалі, іноді здається, що вся освітня система побудована таким 

чином, щоб одні помирали від навантаження, а інші просто почували 
себе дурнями. Скоро стане зовсім холодно та темно. Хочу знову літо. 
Виходиш з дому – темно, повертаєшся – знову темно. Ненавиджу 
осінь. 

5 стадія 
Так... Треба йти, не цілими ж днями сидіти вдома. Нічого не робля-

чи, можна просто деградувати, стати 
овочем. А так – дізнаєшся щось нове, 
спілкуєшся з людьми. Взагалі, мож- 
на знайти безліч плюсів. Врешті- 
решт, у світі один із п’яти чоловік – 
неписьменний, тож я маю цінувати 
можливість отримати вищу освіту. 
Голову вище – і вперед! 

Хтось, певно, упізнав себе вран-
ці? Звичайно, ранок може бути інак-
шим, і це добре, якщо він, навпаки, 
розпочинається з посмішки, гарного 
настрою, ароматної кави та приємної 
музики. Всім відомо, як почнеться 
ранок – так пройде весь день. Пси-
хологи, до речі, радять людям, які 
важко встають вранці, обов’язково 
знайти собі ціль, заради якої варто 
прокидатися вранці. Тож, бажаю вам 
починати новий день лише з позити-
вними думками та найсвітлішими 
сподіваннями.  

Стаття має розважальний харак-
тер, так що не беріть близько до 
серця  

Ірина Коваленко, ст.  гр.  СОЦ-15 

 

Добра і радості усім, 

У кого серце не з крижини, 

Господь їх кожної години 

Тримає під своїм крилом. 

Вони усміхнені, а втім 

Не мають часу на страждання, 

Бо їх душевні поривання 

Неспинні жодної хвилини. 

Дарунок долі цей політ, 

Бо зі своїх надій на краще 

Вони, занурені у щастя, 

Будують вишуканий світ, 

І сіють на ґрунтах життя 

Зерно із власної любові, 

Що зійде в квіти кольорові 

Для тих, хто вірить в майбуття. 

Тягар цей досить нелегкий, 

Проте, напевно, це єдине, 

Чому людина - ще людина, 

Тому цей шлях такий важкий. 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 


