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Шановні читачі! 

Рада вітати вас на сторінках жовтневого номеру. 

Останній місяць видався досить насиченим і різнопла-

новим. Триває міжнародне співробітництво універси-

тету, проводяться круглі столи та відкриті лекції, ін-

тенсивно проходить агітаційна робота. Не обійшлося і 

без спортивних подій: яскравим спалахом місяця стали  

змагання з футболу та баскетболу, в якому взяли участь 

не лише студенти, а й викладачі. Також жовтень 

запам’ятався концертом з нагоди Дня працівника осві-

ти, зустріччю студентів з ректором і гучним святку-

ванням Хелловіну. Сподіваюся,  проведені заходи подару-

вали Вам заряд позитивних емоцій і гарного настрою. 

Тож, вперед, до нових вражень! 

З повагою, Катерина Щербакова 

Стор. 2 

Університетська «Золота осінь». 

Як в ДонНТУ педагогів поздоровляли 

Стор. 3 

Зустріч з ректором і День відк-

ритих дверей: робота зі студентами 

нинішніми та майбутніми  

Стор. 4 

Продовження співробітництва ви-

шу з АССА. Проведення круглого 

столу з корпоративної культури 

Стор. 5 

Спортивні новини Донецького на-

ціонального технічного університету. 

Підведення підсумків змагань з фут-

болу та баскетболу 

Стор. 6-7 

Інтерв’ю з О.М. Мірошкіним . 

Спортивні захоплення декана 

Стор. 8-9 

Форум вимушених студентів-

переселенців у Вінниці. Обговорення 

проблем переміщених ВНЗ на всеук-

раїнському рівні 

Стор. 10 

Круглий стіл «Бухгалтери для 

малого бізнесу»: просто про складне 

Стор. 11 

Історичний екскурс у минуле. Річ-

ниця «Революції на граніті». Презен-

тація цивільного корпусу «Азов» 

Стор. 12 

Яскравий   університетський  

Хелловін 

  
 

  

Стипендіати Верховної Ради України на 2015/2016 

навчальний рік: 
 

▪  Єлагіна Катерина Сергіївна (ДонНТУ) 

▪  Лапська Анастасія Олегівна (ДонНТУ) 

▪  Міщенко Ольга Володимирівна (КІІ ДонНТУ) 
 

Студенти ДонНТУ, яким на І семестр 

2015/16 навчального року призначено ака- 

демічні стипендії Президента України: 
 

▪  Любимов Артем Сергійович 

▪  Тищенко Ганна Валентинівна 

▪  Костроміна Вероніка Русланівна 

▪  Вакулішина Оксана Ростиславівна 



2 стор.                                  «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                      жовтень 2015 
 

 

  

Багатьом нам ще зі шкільних 

часів знайомий День працівни-

ків освіти. Із року в рік у жовтні ли-

нуть слова поздоровлень педаго-

гам – тим людям, хто своєю само-

відданою працею наповнює світ 

знаннями та мудрістю. Певна річ, 

Донецький національний технічний 

університет не залишився осто-

ронь цього свята. Силами студе-

нтського активу вишу був підготов- 

лений чудовий 

концерт «Золо- 

 та осінь». Чис- 

  ленні пісенні  

   номери, тан- 

    цювальні по- 

    с т а н о в к и ,  

      привітання,   

      слова подя- 

ки викладачам 

             у прозі та віршах за їх не-

просту, але таку важливу працю – 

насичена програма заходу вража-

ла різноманіттям і залишила по 

собі лише позитивні враження. 

 Від імені викладачів універси-

тету виступила В.Я. Воропаєва, 

проректор з науково-педагогічної 

роботи. Ще раз привітавши всіх 

присутніх зі святом, Вікторія Яківна 

виразила надію, що ніхто з педаго-

гів не жалкує про зроблений вибір. 

Проректор відзначила, що сам 

процес викладання  

радує  та  надихає  

на нові звершення : 

«Коли в очах студен-

т ів  бачиш щирий  

відгук, приходить  

розуміння того,  що 

результати твоєї  

діяльності не пішли 

нанівець і що кожен 

день – прекрасний». 

 

 

Жвавого та енергійного акценту 

надав заходу виступ команди КВК 

«Мёд», чиї жарти викликали шквал 

оплесків і щи-

рі посмішки 

на обличчях 

студентів і 

викладачів. 

Припала  

до вподо- 

би  присутнім 

і театральна сценка, 

в якій у гумористичній формі було 

показано, наскільки багато сил і 

часу віддають викладачі своїй 

справі. 

Особливим моментом концерту 

стало нагородження переможців 

конкурсу «Селфі з викладачем», 

що проходив напередодні свята, 

після чого було зроблено колекти-

вне фото на згадку. 

«Спасибі Вам, учителі, за Вашу 

величезну працю…» - такою ліри-

чною нотою завершився святковий 

захід. Тож, ще раз дякуємо Вам, 

викладачі, за терпіння, мудрість і 

знання, якими Ви ділитеся з нами. 

Нехай у житті буде якнайбільше 

яскравих і святкових днів, а обра-

ний Вами шлях приносить лише 

гарні емоції та моральне задово-

лення від своєї роботи. 

Катерина Щербакова 

 

 

Професійне свято 

Знаєте, що, на мій погляд, 

є найприємнішим моментом 

у студентському житті? 

Те, що навчальна діяльність 

– далеко не єдина його скла-

дова. Громадські та культу-

рні заходи – це не просто 

цікаві події та можливість 

отримати приємні емоції, а 

й певний шанс перевірити 

свої можливості, показати 

те, що хотілося б донести 

до кожного глядача. 

Моїм де-

бютом на 

сцені Доне-

цького на-

ціонального 

технічного 

університе- 

ту став кон- 

церт «Золо-

та осінь». 

 Коли бачиш роботу сту-

дентів старших курсів, їх 

підготовку до виступів, це 

дуже надихає на власні кроки 

у подібній діяльності, вини-

кає бажання створити щось 

своє. Врешті, ми змогли про-

демонструвати результати 

своєї роботи. Такі речі допо-

магають скоріше відчути 

себе частиною великої та 

дружньої  студентської  

родини. 

Я сподіваюся,  подібних  

моментів ще буде безліч, 

адже дійсно важливе те, яку 

атмосферу кожна людина 

створює біля себе. Атмос-

фера університету, різнома-

нітних подій і культурно-

масових заходів, що в ньому 

проводяться, дійсно варта 

того, аби нею насолоджува-

тися. І це, без сумніву, дуже 

захоплює! 

М. Курило, ст. гр. ТКС-15 
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Загальноуніверситетські заходи 

Усі знають: коли на студентів чекає 

зустріч із ректором, вони починають 

нервувати та намагаються максима-

льно відтягнути цей момент. Але, як 

відомо, ДонНТУ – це незвичайне  

місце, це виш, у якому все особливе. 

Для студентів зустріч із ректором – 

це приємна зустріч, у ході якої можна 

посп ілкуватися  в неформальній  

обстановці, задати запитання та, бе-

зумовно, отримати на них відповіді. 

Так ось, 28-го жовтня пройшов та-

кий собі своєрідний круглий стіл, про-

тягом якого студенти-відмінники, чле-

ни студентського самоврядування та 

першокурсники з різних факультетів 

ДонНТУ та Красноармійського індуст-

ріального інституту, а також двох тех-

нікумів – Артемівського та Костянти-

нівського – змогли поспілкуватися з 

ректором і обговорити питання, які їх 

цікавили. Мені як студенту третього 

курсу факультету машинобудування 

екології та хімічних технологій було 

дуже цікаво побувати на цій зустрічі. 

По-перше, тому що для мене це було 

вперше, і я радий, що мені надали 

можливість побувати на цьому заході. 

 

По-друге, студентське самоврядуван-

ня повинно брати участь у житті уні-

верситету та допомагати ректору, змі-

нюючи студентське життя на краще. 

Скажу відверто: коли увійшов рек-

тор, в аудиторії запанувала тиша; не 

зникла вона й після його вступної 

промови – довго ніхто не наважувався 

задати запитання, незважаючи на за-

клик ректора розпочати діалог. Однак, 

зовсім скоро студенти зрозуміли, що 

«кусати» їх ніхто не буде і стали більш 

спокійно та впевнено задавати питан-

ня та просто дискутувати з ректором. 

Певна річ, не обійшлося без чаюван-

ня. Цей момент надав зустрічі більш 

сімейної та теплої атмосфери. 

У цілому, я дуже задоволений відк-

ритістю спілкування ректора зі студе-

нтами, а також увагою до порушених 

проблем. Багато запитань, що були 

задані, знайшли відгук, і їх рішення не 

змусить довго на себе чекати. 

На завершення хочу сказати: я 

вдячний ректору за цю зустріч. Щиро 

сподіваюся, що мою думку підтрима-

ють, та чекаю на наступну зустріч. 

Семен Лойко, ст. гр. МБ-13 

 

День відкритих дверей у ДонНТУ 

Двадцять 
четвертого 
жовтня До-
нецький на-
ціональний 

технічний університет вперше в цьому навчально-
му році провів День відкритих дверей. Порівняно з 
попередніми заходами, формат дещо змінився: 
відтепер про університет розповідали не лише 
представники адміністрації, але й самі студенти. 
Учасники самоврядування розповіли про громадсь-
ке життя вишу та активне дозвілля студентів, що 
дозволило абітурієнтам дещо з іншого боку погля-
нути на ВНЗ і навчання в ньому. 

Однак, не обійшлося і без традиційної складо-
вої подібних заходів: розповідей про багаторічну 
історію університету, презентацій факультетів і 
спеціальностей, озвучення особливостей і умов 
вступної кампанії 2016. Не забули нагадати і про 
підготовчі курси для абітурієнтів, де теперішні 
школярі можуть покращити свої знання з предме-
тів, винесених на зовнішнє незалежне тестування. 

Також адміністрація закликала присутніх зазда-
легідь займатися вирішенням організаційних пи-
тань і  не відкладати підготовку до ЗНО на остан-
ній момент, адже саме від його результатів багато 
в чому залежить успішний вступ до ДонНТУ. 

Після офіційної частини гості заходу змогли 
стати учасниками цікавих екскурсій аудиторіями 
вишу, в ході яких почули більш детальну інформа-
цію щодо факультетів, отримали роздатковий ма-
теріал і мали нагоду задати запитання та отримати 
на них чіткі відповіді. 

Сьогодні, коли минув вже рік, як Донецький на-
ціональний технічний університет змушений був 
переїхати до Красноармійська, виш продовжує ак-
тивно працювати за нових умов. І хоча цей рік був 
доволі непростим, адміністрація та викладачі спо-
внені енергії та оптимізму. 

Тому запрошуємо усіх бажаючих отримати ви-
щу освіту в одному із найстаріших навчальних за-
кладів Донбасу. Високий рівень підготовки та про-
фесіоналізм викладачів гарантуємо. 

Катерина Щербакова 



 

4 стор.                                  «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                      жовтень 2015 
 

   

  

Навчаємося з натхненням 

Донецький національний  

технічний університет роз- 

почав програму співробіт-

ництва з АССА (Асоціацією 

присяжних сертифікованих 

бухгалтерів) - провідною 

міжнародною професійною 

 організацією в галузі економіки, фінансів і аудиту. 

Дане співробітництво має на меті сертифікацію на-

вчальних програм ДонНТУ з економіки та менеджме-

нту за стандартами АССА, аби полегшити випускни-

кам вишу процедуру отримання членства в Асоціації. 

Співпраця передбачає, серед іншого, проведення і 

круглих столів. Перший подібний захід і відбувся 2-го 

жовтня у стінах університету за підтримки кафедр со-

ціології (факультет економіки та менеджменту) й істо-

рії та права (гірничий факультет). У якості доповідачів 

виступили студенти ДонНТУ. 

Круглий стіл був присвячений корпоративній куль-

турі та розпочався більш теоретичними її аспектами. 

У ході виступів присутні в залі почули, як розвивався 

процес формування корпоративної культури, які існу-

вали історичні передумови її розвитку та які структур-

ні елементи входять до її складу. 

 

Після розглядався корпоративний імідж орга-

нізації в цілому та на прикладі двох доволі відо-

мих міжнародних корпорацій – Apple та Google. 

До речі, дві останні викликали жвавий інтерес і 

дискусію серед аудиторії, адже багато в чому 

правила їх корпоративної культури відрізняються 

від традиційних, пропагуючи, передусім, цілкови-

ту відданість роботі та творчий підхід до неї. Та-

кож пролунала доповідь про міжнародні стандар-

ти корпоративного управління, а завершився кру-

глий стіл розглядом цікавих корпоративних тра-

дицій університетів США. 

Підводячи підсумок, В.Я. Воропаєва, прорек-

тор ДонНТУ з навчально-виховної роботи, подя-

кувала усім присутнім за участь і закликала за-

мислитися над тим, який внесок у розвиток кор-

поративної культури робить кожен із нас. 

У цілому ж, захід виконав покладену на нього 

місію, розпочавши тим 

самим низку круглих сто-

лів у Донецькому націо-

нальному технічному  

університеті. 

Катерина Щербакова 

Дванадцятого жовтня, напере-

додні святкування Дня захисника 

України, у Донецькому національ-

ному університеті О.О. Петровим, 

доцентом кафедри історії та права, 

була проведена відкрита лекція 

«Українське козацтво як взірець 

військової слави та символ захис-

ника Вітчизни». 

Перед тим, як розпочати лекцію, 

Олексій Олександрович розповів 

історію становлення свята захис-

ника України (відзначається 14 жо-

втня) та пояснив, чим обумовлений 

вибір дати його святкування. 

Перейшовши до основної теми 

заняття, лектор нагадав присутнім, 

що являли собою козаки та які у 

них існували звичаї та традиції, а в 

ході подальшої розповіді студенти 

мали змогу більш детально озна-

йомитися з ними. 

Цікаво було послухати про сим-

воліку козаків, особливості їх одягу, 

а також дізнатися про основні види 

озброєння та воєнні тактики. 

Вся лекція була пронизана дум-

кою про те, що основною задачею 

козаків була не тільки війна, а й за- 

хист рідних земель від нападників.  

   Звісно, не могли 

не привернути до 

себе увагу слуха- 

чів розповіді про 

морські походи, а 

також – про війсь- 

кові хитрощі та  

прийоми, до яких 

вдавалися козаки 

як під час боїв, так і при облашту-

ванні самих січей. 

Багато цікавостей пролунало що-

до устрою козацького життя. А деякі 

озвучені факти, наприклад, про ши-

роковідомі шаровари, човни-чайки та 

ін., відкрили козаків зовсім з іншого 

боку. 

Запропоновані ілюстрації органіч-

но доповнювали слова лектора,  

 

створюючи більш  цілісний образ 

козаків. 

Варто відзначити, що після  

прослуховування матеріалу сту-

дентів найбільше зацікавила тема 

характерників, оскільки вони були 

одними із найбільш колоритних і 

яскравих представників козаків. 

Олексій Олександро-

вич розповів декілька 

цікавих епізодів,  що  

більш детально пояс-

нювали сутність хара-

ктерників і природу їх 

надзвичайних можли-

востей. 

Своєрідним підве- 

денням підсумків заняття став пе- 

регляд історичного відеоролика 

про козаків. А сам захід вкотре  

довів, що застосування подібних 

форм організації навчального про-

цесу позитивно впливає на студе-

нтів і сприяє більшій зацікавлено-

ст і  аудиторі ї  матеріалом, що  

викладається. 

Катерина Щербакова 



Футбольні новини 

 

Результати змагань з баскетболу 
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Шістнадцятого жовтня завершилася спор- 

тивна ліга ДонНТУ з футболу. Завершальні 2 матчі прийшло відвіда-

ти дещо більше людей, порівняно з попередніми. Останній тур відк-

рив матч за 3 місце в таблиці КІТАЕР – МЕХТ. Матч був напружений, 

а гра – хороша та результативна. Але в цей день команда МЕХТу 

виявилася сильнішою та обіграла «китів» з рахунком 7:1. 

А тепер підходимо до головного фінального матчу за 1 місце в ту-

рнірі між двома найсильнішими командами та фаворитами спортліги 

– збірними факультетів ФЕМ і ГФ. Гра була яскравою, швидкою та 

захоплюючою! Статус поєдинку відчувався на полі. Матч закінчився з 

рахунком 3:1 на користь команди ФЕМ, що і дозволило за очками їм 

вийти на перше місце, з чим ми їх і вітаємо! 

Також поздоровляємо Олександра Пузіка, кращого бомбардира 

спортивної ліги, на рахунку якого аж 15 м'ячів! 

У турнірній таблиці команди розташувалися наступним чином: 

1 місце – факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) 

2 місце – гірничий факультет (ГФ) 

3 місце – факультет машинобудування, екології та хімічних 

технологій (МЕХТ) 

4 місце – факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки (КІТАЕР) 

5 місце – факультет комп’ютерних наук і технологій (КНТ) 

А футбольний турнір з Вами не прощається, він говорить: «До по-

бачення! Зустрінемося навесні». 

О. Тураєва, ст. гр. ЕАПУ-14 

 

 

ДонНТУ спортивний 

 

Змагання з баскетболу 

завжди відрізняються особ- 

ливою видовищністю та запа- 

лом. Динамізму та яскравості їм також 

не займати. Не стала виключенням  

і спортивна ліга ДонНТУ. Команди фа-

культетів зійшлися в ряді ігор, аби помі-

рятися силами та визначити, хто ж за-

слуговує на звання найкращого. 

У ході напруженої боротьби перемогу 

одержала команда факультету комп’ю- 

терних наук і технологій. Загалом, місця 

розподілилися так: 

КНТ – 1 місце 

ФЕМ – 2 місце 

 МЕХТ – 3 місце 

КІТАЕР – 4 місце 

ГФ – 5 місце. 

Вітаємо команди та бажаємо успіхів у 

подальших змаганнях! 
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До редакції «Донецького 

політехніка» завітала лю-

дина, енергійність якої не 

може не вражати. О.М. Мі-

рошкін, декан факультету 

комп’ютерних наук і техно-

логій, в університеті не об-

межується однією лише ор-

ганізаційною роботою. Сьо-

годні декан постане перед 

багатьма дещо з іншого бо-

ку та розповість про свої 

спортивні захоплення та 

вподобання, поділиться вра-

женнями від спортивної ліги 

ДонНТУ та власного суддів-

ського досвіду. Про це та 

інше – далі. 

- Вітаю Вас, Олександре Ми-

колайовичу! Поле Вашої дія-

льності в університеті до-

волі широке – декан, викла-

дач, учасник міжнародних 

наукових стажувань, до то-

го ж, ще й спортсмен. Осві-

тня та наукова діяльність, 

безумовно, важливі, але за-

раз хотілося б поговорити 

саме про спорт. Наскільки 

важливу роль він відіграє у 

Вашому житті? 

Доброго дня! Моє життя тіс-

но пов'язане зі спортом вже бі-

льше 15 років. Розпочалося все 

з футболу у дворі будинку, по-

тім був баскетбол вечорами на 

шкільному спортивному майда-

нчику. А зараз намагаюся регу-

лярно займатися волейболом і 

баскетболом для підтримки 

спортивної форми та зміцнення 

здоров'я. 

- На Вашу думку, як сильно 

заняття спортом здатні 

вплинути на людину та фо-

рмування її характеру? 

На мій погляд, саме спорт 

 

футболу, баскетболу, дартсу, 

шахів і навіть більярду. У нових 

умовах практика занять спор-

том набула додаткових рис. 

Коло бажаючих випробувати 

себе на спортивному майдан-

чику не обмежується співробіт-

никами університету. Я із задо-

воленням граю разом зі студе-

нтами, яким ще декілька годин 

тому читав чергову лекцію. 

- Як швидко було вирішено 

питання із залом і необхід-

ним інвентарем? Чи відразу 

знайшлася достатня кіль-

кість бажаючих, необхідна 

для повноцінної гри? 

Питання із залом вирішило-

ся практично відразу. Керівниц-

тво університету з готовністю 

підтримує подібні починання. Із 

інвентарю необхідні лише м'яч і 

бажання. І те, й інше у нас є, та 

й кількість охочих помірятися 

силами на спортивному майда-

нчику дозволяє нам проводити 

повноцінні тренування, іноді 

навіть в три та чотири команди. 

- До речі, про баскетбол. 

Чому вибір припав саме на 

нього? Що, по-Вашому, вигі-

дно виділяє його на фоні ін-

ших видів спорту? 

Я не можу пояснити, чому 

саме баскетбол. Напевно, саме 

від гри в нього я отримую задо-

волення більше, ніж від інших 

видів спорту. Крім того, в ньому 

поєднуються індивідуальна 

майстерність, мистецтво спор-

тивної дуелі та командна гра. 

- Як зазвичай проходять іг-

ри? І чи є серед студентів 

охочі приєднатися до вашої 

«неофіційною збірної»? 

Наші ігри зазвичай прохо-

дять двіч і  на тиждень. По  

 

З перших уст 

найбільш сприятливо впливає 

на формування таких якостей, 

як завзятість і наполегливість у 

досягненні поставлених цілей. 

Окрім фізичного розвитку, різні 

види спорту дають можливість 

тренувати витримку, логіку , 

змушують прораховувати ходи 

супротивника наперед. І, впев-

нений, найкращою перевіркою 

для характеру є спортивні зма-

гання, коли від зібраності та 

зосередженості спортсмена 

часто залежить більше, ніж від 

переваги в фізичних якостях. 

- Не секрет, що у вільний від 

роботи час ряд викладачів 

ДонНТУ регулярно грають у 

баскетбол. Скажіть, як дав-

но триває подібна практи-

ка? Хто виступив ініціато-

ром даного рішення? 

Рішення відновити регулярні 

ігри в баскетбол виникло ціл-

ком закономірно. Ще до переї-

зду нашого університету до 

Красноармійська співробітники 

регулярно займалися різними 

видами спорту. Щорічно про-

водилася олімпіада «Здоро-

в'я», де можна було взяти 

участь у змаганнях з мін і -  
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вівторках ми граємо разом зі 

студентами, а час, коли грають 

тільки викладачі, залишу в тає-

мниці. Студентів, які бажають 

до нас приєднатися (або проти-

стояти нам), цілком достатньо. 

Вони вносять додаткову дина-

міку в гру та створюють деяку 

особливу атмосферу. 

- Чи плануються надалі по-

дібні  ігри з  інших видів  

спорту? 

Вже зараз проходять зма-

гання з волейболу, де до заявок 

п'яти команд від факультетів  

долучилася і команда співробіт-

ників університету. Також я чув 

про наміри проводити змагання 

і з інших видів спорту, напри-

клад, малого тенісу. 

- Зовсім нещодавно в 

ДонНТУ проходили  

спортивні змагання з 

баскетболу, в ряді ма-

тчів якого Ви були су-

ддею. Чи виступали Ви 

в подібному амплуа ра-

ніше? Наскільки відпо-

відальною була покла-

дена на Вас місія? 

У якості судді змагань я ви-

ступав уперше. Скажу вам, це 

куди складніше, ніж я собі уяв-

ляв. Кожного разу я відчував 

велику відповідальність за своє 

суддівство. І я дуже старався 

бути об'єктивним. 

- Чи складно було судити? 

Що особисто Вам дав подіб-

ний досвід? 

Так, судити було дуже скла-

дно. У змаганнях брали участь 

досить сильні команди, і ніхто 

не хотів віддавати перемогу без 

бою. Якщо ж говорити про те, 

що мені дало суддівство на 

змаганнях, то це, в першу чергу, 

підвищило мою впізнаваність у 

коридорах університету. А якщо 

серйозно, я був радий запро-

шенню спробувати себе в   

 

чотири перемоги в чотирьох ма-

тчах. Їм належить також і ре-

корд результативності за одну 

гру: хлопці заробили 113 очок. 

- В цілому, чи допомагає за-

хоплення спортом Вашої ос-

новній роботі? Якщо так, то 

яким чином? 

Впевнений, що допомагає. 

Спорт дозволяє бути в тонусі, 

чергувати розумові та фізичні 

навантаження, загартовувати 

організм, що в осінньо-зимовий 

період особливо важливо. 

- Чи є  у  Вас особисті  

спортивні перемоги та до-

сягнення? 

Я граю більше на любитель-

ському рівні, тому досягнень,  

відзначених нагородами чи 

грамотами, не так багато. 

Одна з них, як не дивно, з 

міні-футболу. У складі ко-

манди факультету ми ви-

грали Кубок ректора Дон-

НТУ. Решта досягнень, 

мабуть, ще попереду. 

- Звідки Ви черпаєте 

енергію для всіх своїх 

занять і  захоплень?  

Хто надихає на нові звер-

шення? 

Це секрет. Але, як у відомо-

му короткому анекдоті: «Якщо 

пацієнт хоче жити, медицина 

безсила». Напевно, щось схоже 

і зі мною. Буденні проблеми та 

різні негаразди не можуть при-

душити в мені бажання жити та 

займатися творчістю. 

- І, наостанок, декілька поба-

жань нашим читачам. 

Читайте, вивчайте мови, бу-

діть свої таланти, розвивайтеся. 

Шукайте однодумців. Разом 

завжди цікавіше та простіше 

долати труднощі. І, звичайно, 

займайтеся спортом. Ваш п'є-

дестал пошани ще попереду! 

До зустрічі у спортзалі! 

Катерина Щербакова 

З перших уст 

новому амплуа. Такий дос-

від, безумовно, буде для ме-

не  корисним. 

- У цілому, як Ви можете 

оцінити проходили гри? Чи 

гарною  була підготовка  

команд? 

Ігри були досить динамічни-

ми та цікавими. Особливий ін-

терес викликали два стикува-

льних матчі, де зустрілися дав-

ні суперники. У складі деяких 

команд було досить багато 

студентів молодших курсів, що 

певним чином позначилося на 

грі. Хлопцям доки ще не виста-

чає зіграності, але якщо їм час-

тіше збиратися разом на полі 

та в ідпрацювати декілька  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийомів командної гри, то вже 

на наступних змаганнях ре-

зультати можуть бути зовсім 

іншими. 

- Гра якої з команд запам'я-

талася найбільше? Чи задо-

волені Ви результатом,  

який показала збірна Вашого 

факультету? 

Вважаю, можу виділити від-

разу три команди, які показува-

ли хорошу гру: це студенти фа-

культету економіки та менедж-

менту (ФЕМ), машинобудуван-

ня, екології та хімічних техно-

логій (ФМЕХТ) і, звичайно, фа-

культету комп'ютерних наук і 

технологій (ФКНТ). За грою 

останньої команди я стежив 

дуже уважно. Відмінна гра – 

закон ом ірн ий  р ез у л ь тат :   
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Актуальне питання 

Протягом 9-11 жовтня у Він-

ниці відбувся перший Всеукраїн-

ський форум вимушених студе-

нтів-переселенців «Криза пере-

міщення – студентські голоси». 

Організатором виступила Спіл-

ка молодіжних організацій Він-

ниччини за сприяння відділу пре-

си, освіти та культури посоль-

ства США на базі Донецького 

національного університету. 

Учасниками форуму стали 

студенти-переселенці, які нині 

навчаються  у Києві, Харкові,  

Львові, Вінниці, Сєверодонецьку, 

Краматорську та Красноармійсь-

ку (як ті, що переїхали разом зі 

своїми вишами, так і ті, що пере-

велися до інших ВНЗ України). 

Кількість учасників склала близь-

ко 30 осіб, а всього було подано 

більше 120 заявок, тому пе- 

ред організаторами стояла 

доволі непроста задача: об- 

рати найбільш вмотивованих 

і активних студентів.  

Від Донецького національ- 

ного технічного університету в 

роботі форуму взяли участь 

четверо студентів-членів ради 

студентського самоврядування: 

 Яна Кот (ГФ), Дмитро Сапри- 

кін (КІТАЕР), Оксана Вакулішина 

та Злата Феськіна (ФЕМ). 

На відкритті були присутні та 

виступали із привітаннями Віра 

Максимова, помічник Аташе від-

ділу преси, освіти і культури по-

сольства США в Україні, Сергій 

Татусяк, голова міжнародного 

товариства «Україна-Польща-Ні-

меччина», Роман Гринюк, ректор 

ДонНУ, Ольга Криворучко, помі-

чник першого заступника Мініст-

ра освіти та науки України, Ана-

толій Калєтнік, головний спеціа-

ліст  сектору вищих навчальних 

закладів Департаменту освіти і 

 

 

життя переселенців несуть в од-

наковій мірі студенти, викладачі, 

активісти та влада. «Необхідно 

активізуватися та діяти, - гово-

рить Алла. – Проблемами студе-

нтів мають займатися, переду-

сім, самі студенти. Ми як курато-

ри ініціативи хочемо чути ваші 

думки та будемо прислухатися 

до них!» 

Форум був спрямований на 

адаптацію, об’єднання та навча-

ння студентів-переселенців. Ос-

новні проблеми, які досі актуа-

льні для переселених студентів і 

університетів, – недостатня за-

безпеченість гуртожитками та 

слабка матеріально-технічна ба-

за (спеціальна література, комп’-  

       ютерна техніка та лабора- 

        торне обладнання), а та- 

         кож бюрократичні пере- 

          шкоди, що виникають на 

           новому місці проживан- 

            ня та навчання, питан- 

             ня комунікації та адап- 

             тації в  суспільстві. 

              У ці три дні учасники  

                 відвідали тренінги на 

                 тему: «Як молодь мо- 

        же впливати на прийняття 

суспільно важливих рішень» - від 

голови Луганського обласного 

правозахисного центру «Альтер-

натива» Валерія Новикова – що-

до діючих законів, що стосують-

ся як переселенців, так і особли-

востей функціонування перемі-

щених ВНЗ, співпраці з органами 

влади; на жаль, нині існуюча 

правова база для переселенців 

недосконала й її створення тіль-

ки розпочинається; «Робота з 

громадськими організаціями та 

адвокасі» - від тренера Гюнель 

Бабакішієвой (адвокація – це ло-

біювання суспільних інтересів, 

привернення суспільної уваги до 

науки Вінницької ОДА, й Олекса-

ндра Телегузова, президент сту-

дентського парламенту України. 

Присутній на форумі Олек-

сандр Кульга, директор Коорди-

наційного центру переміщених 

вишів, відзначив: «Так звану 

«зону комфорту» свого часу по-

кинули аж 16 вищих навчальних 

закладів, що, загалом, складає 

більше 35 тисяч студентів і трохи 

більше трьох тисяч викладачів. 

Дев’ять переміщених вишів за-

безпечені комп’ютерною техні-

кою та електронним приладдям 

лише на 30%, п’ять – не забез-

печені зовсім. У цих закладах є в 

наявності не більше 17-18% від 

обсягу необхідної спеціалізова-

ної літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Хотілося б зверну-

ти увагу влади на проблему фі-

нансування таких університетів». 

Ольга Криворучко, помічник 

першого заступника Міністерства 

освіти та науки Інни Совсун, за-

кликала учасників форуму струк-

турувати та оприлюднювати всі 

свої вимоги, а не тільки пробле-

ми гуртожитків, аби МОН знало, 

в якому напрямку йому слід  

рухатися. 

Енергійна Алла Курбатова  

(Спілка  молодіжних  організацій 

Вінниччини), координатор проек-

ту, у вступній промові зазначила, 

що відповідальність за умови  
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Актуальне питання 

ключової проблеми шляхом ак-

цій у ЗМІ, соціальних мережах 

тощо), а також взяли участь у  

форумі-театрі «Боротьба зі сте-

реотипами та толерантність» 

(режисер Наталя Блок), де кожен 

міг стати режисером-драматугом 

і, водночас, актором у тільки-но 

створеній разом п’єсі, та підняли 

тему соціальної та психологічної 

адаптації разом із психологом 

Наталею Щербиною. Завітав до 

студентів і народний депутат Ук-

раїни Олексій Рябчин, який теж 

опікується проблемами перемі-

щених ВНЗ. Він закликав присут-

ніх активніше включатися в сус-

пільне життя,  підвищувати рі-

вень громадської активності та 

відкрито обговорювати проблеми 

внутрішньо переміщених осіб, а 

також брати участь у програмах 

міжнародного обміну та навчан-

ня – зараз велика кількість орга-

нізацій започатковують саме такі 

програми для переселенців. 

Результатом триденного фо-

руму став офіційний документ – 

дорожня карта «Вирішення про-

блем студентів-переселенців» і 

створення громадської організа-

ції, що об’єднає студентів-пе-

реселенців всієї України та буде 

представляти їх інтереси. Це 

універсальний план заходів, за 

яким усі сторони процесу 

зможуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           узгоджувати свої  

дії щодо поліпшення умов для 

внутрішньо переміщених осіб. 

Практичні заняття форуму про-

ходили на базі Донецького націо-

нального університету, який ми-

нулого року переїхав до Вінниці. 

квітами на клумбах і у вазонах 

біля кафе. Олексій Федоришен, 

молодий історик, голова ГО «Іс-

торія Вінниці», чекав на нашу 

групу біля місцевої пам’ятки архі-

тектури – вежі у центрі та захоп-

лено розповів про історію міста, 

деякі 

 

 

 

 

 

 

 

міські 

міфи та легенди й відвів до 

кафе-музею «Заваркін і син» зі 

вражаючою унікальною колекці-

єю старовинних годинників. Ви-

явилось, що вінницькі фонтани 

ще працюють, тож студенти ма-

ли можливість побачити захоп-

лююче шоу.  

Але найважливішим надбан-

ням стало, по-перше, знайомст-

во з колегами–переселенцями з 

Криму, Донецької та Луганської 

областей, що нині мешкають да-

леко від рідної домівки; всі вони 

дуже світлі, активні, творчі осо-

бистості, які не тільки добре нав-

чаються, а й займаються громад-

ською роботою, намагаються змі-

нити суспільство на краще, до-

помогти студентам-вимушеним 

переселенцям; по-друге, знайом-

ство та співпраця зі Спілкою мо-

лодіжних організацій Вінниччини, 

зокрема – з Аллою Курбатовою, 

адже саме вона була душею та 

«полум’яним мотором» форуму; 

по-третє, знання, здобуті учасни-

ками у ході тренінгів. 

Зараз студенти продовжують 

спілкуватись. Вже розпочата ро-

бота зі створення громадської 

організації, що буде повноцінно 

репрезентувати інтереси студен-

тів-переселенців на всіх рівнях. 

Г.В. Лисенко, 

начальник відділу з організації 

виховної роботи студентів 

Було дуже цікаво побачити, як 

працюють на новому місці наші 

колеги з ДонНУ. Корпус, у якому 

нині базується університет, дуже 

схожий на полишений ними го-

ловний корпус у Донецьку. Прос-

торі аудиторії з новими меблями 

та комп’ютерами справляють  

сильне враження; із закупівлею 

обладнання дуже допомагає  

фонд «Відродження». 

Зовсім нещодавно був от- 

риманий програмно-апарат- 

ний комплекс для дистанцій- 

ного навчання, обладнання 

для хімічної лабораторії та 

телевізійної студії. Але, за слова- 

ми викладачів, рік тому вони при-

їхали до порожньої будівлі, мили 

підлогу та носили парти разом зі 

студентами, проживали у скрут-

них умовах. Ще одна проблема – 

гуртожитки. Вінницька ОДА зо-

бов’язала кожен навчальний за-

клад міста виділити 10% місць у 

гуртожитках для ДонНУ, але не 

кожен виш відповідально поста-

вився до цього. Зараз, коли при-

йшов на заняття перший курс, 

проблема з поселенням стала 

ще гострішою.  

Ректор ДонНУ, виступаючи на 

відкритті форуму, зазначив, що 

Вінниця – прекрасне місто євро-

пейського зразка та виразив по- 

 дяку своїм студентам за пат- 

  ріотизм, активність і терпін- 

   ня. Поспілкувавшись з вик- 

   ладачами та студентами  

    ДонНУ, ми дійшли виснов- 

     ку, що виш органічно влив- 

      ся в суспільне та студент- 

       ське життя міста, існує ро-       

        зуміння та контакт із вла- 

       дою і місцевим бізнесом. 

    На жаль, програма форуму 

була дуже щільною і ми не мали 

вільного часу, аби вдосталь по-

гуляти містом, хіба що пізнім ве-

чором першого дня. Вінниця зу-

стріла нас чистими акуратними 

вулицями, ще зеленим листям 

багаточисленних дерев і пізніми 



10 стор.                                 «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                     жовтень 2015 

Л  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Другий круглий стіл «Бух-

галтери для малого бізнесу», 

проведений у рамках співробі-

тництва ДонНТУ з АССА, був 

організований і проведений ка-

федрою обліку, фінансів і еко-

номічної безпеки.  

Захід складався із двох час-

тин: перша була присвячена віт-

чизняному та зарубіжному дос-

віду формування державної по-

літики щодо малого бізнесу, а 

друга – моделям бухгалтерсько-

го обліку і звітності підприємств. 

Безпосередньо доповідну  

частину розпочала Н.Ю. Реко-

ва, доктор економічних наук, 

професор, завідуюча кафедрою 

ОФЕБ, та В.Ю. Ларіонова, голо-

вний держаний податковий ін-

спектор відділу комунікацій м. 

Красноармійська. 

Наталія Юріївна розповіла 

про теоретичні моделі ведення 

малого та середнього бізнесу, 

надавши їх порівняльну харак-

теристику, а також розглянула 

якісні критерії віднесення суб’-

єктів господарювання в окремих 

країнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь  Валерії Юріївни  

стосувалась систем оподатку-

вання та їх характеристик і ста-

ла досить корисною для тих, 

хто в майбутньому хоче відкри-

ти свою справу, адже в ній у до-

ступній формі було викладено 

інформацію щодо особливостей 

вибору групи оподаткування. 

Після цього студентами Дон-

НТУ були більш детально розг-

лянуті питання державного ре-

гулювання малого бізнесу в 

Україні, закордонний досвід ро-

звитку малого бізнесу, моделі 

організації бухгалтерського об-

ліку та вітчизняний і закордон-

ний досвід складання звітності. 

Що ж стосується бухгалтерсько-

го обліку, учасниками круглого 

столу було відмічено нововве-

дення – відправлення фінансо-

вої звітності підприємствами 

малого бізнесу в електронній 

формі. 

Із виступів присутніх можна 

було зробити висновок, що в 

податковому кодексі Україні за 

досить короткий час відбулося 

доволі багато змін. І той факт, 

що представникам малого  

 

бізнесу постійно доводиться 

адаптуватися до них, аж ніяк не 

сприяє його покращенню. Також 

негативний вплив на розвиток 

бізнесу здійснює відсутність 

державної підтримки, значний 

податковий тягар. Останній, до 

речі, змушує багатьох підприє-

мців вдаватися до тіньового 

оподаткування. Що ж до провід-

них країн світу, там малий і се-

редній бізнес користується підт-

римкою держави, адже створю-

ються умови не лише для його 

створення, але й розвитку. 

Загалом, допомогти малому 

та середньому бізнесу розвива-

тися більш стабільно допоможе 

скорочення рівня податків шля-

хом внесення змін у Податковий 

кодекс України, демонополіза-

ція економіки, збільшення обся-

гів українського експорту, а та-

кож зменшення ставки єдиного 

податку. 

Катерина Щербакова 

Співробітництво з АССА 
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Останнім часом у нашому виші стало доброю 

традицією проводити заходи, спрямовані на під-

няття патріотичного духу серед підростаючого 

покоління – нашої молоді. Так, 22 жовтня в ДонН-

ТУ пройшла відкрита лекція для студентів пер-

шого курсу, присвячена річниці студентської ре-

волюції 1990 року, яка увійшла в історію під на-

звою «Революція на граніті». Директор науково-

технічної бібліотеки Ганна Олексіївна Петрова 

підготувала дуже цікавий матеріал у вигляді фо-

токадрів і фільму-спогадів про ті часи, аби сту-

денти мали змогу якнайкраще поринути в  атмо-

сферу незламного духу протистояння радянської 

молоді, яка своїм протестом зробила вагомий 

внесок у здобуття нашою країною незалежності. 

Студентська революція на граніті — це кампанія 

широкомасштабних акцій ненасильницької грома-

дянської непокори, заздалегідь організована украї-

нською радянською молоддю, переважно – студен-

тами з усіх куточків нашої країни. Протести тривали 

з 2 по 17 жовтня 1990 року в Україні (тодішній 

УРСР). Стрижнем подій стало студентське голоду-

вання на площі Жовтневої революції в Києві (нині-

шньому Майдані Незалежності). 

Головними вимогами студентів були: недопу-

щення підписання нового союзного договору; пере-

вибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній 

основі не пізніше весни 1991 року; повернення на 

територію УРСР українських солдатів, а також за-

безпечення проходження військової служби юна-

ками-українцями виключно на території республіки; 

націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; 

відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Ма-

сола. Це був масовий рух за ідеї незалежності 

України. Під тиском напівпідпільних громадських 

організацій, які розбили намети на площі Жовтне-

вої революції, влада надала студентам годину 

прямого телеефіру на УТ-1.  

Молодь за-

кликала одно-

думців до все-

українського 

страйку, і нас-

тупного дня до 

акції протесту 

були готові до - 

лучитися не тільки вищі навчальні заклади, а й з а - 

води та фабрики. «Революція на граніті», що була 

повністю організована силами студентства, не ма-

ла на той час аналогів, адже «оксамитові револю-

ції» у Східній Європі у 1989 році проводили більш 

зрілі політики. Прямим наслідком протестів була 

відставка голови Ради Міністрів УРСР В. Масола та 

виконання низки вимог мітингуючих. Ці акції та го-

лодування відіграли важливу роль у становленні 

незалежності України. 

Сьогодні, коли наша Україна переживає такі не-

спокійні часи, коли знову триває боротьба за нашу 

незалежність і свободу, дуже важливо не залиша-

тися байдужим. Я вважаю, що згадка про такі істо-

ричні події для нашої молоді повинна стати тим 

спусковим гачком, який спонукатиме до дій, тому 

що хто, як не молодь – майбутнє нашої країни – 

має боротися і йти до мети, аби мати стабільну та 

квітучу державу. Наостанок Ганна Олексіївна ска-

зала, на мою думку, дуже правильні слова, що 

особливо молодь і студентство можуть зробити 

найбільше, якщо вони разом, адже вони не обтя-

жені жодними стереотипами та обов’язками, не під-

куплені ніким і можуть зробити наше життя таким, 

яким би його хотілося бачити.  

Пам’ятайте нашу історію, здобуття і те, що ви 

теж можете стати її частиною та зробити щось ва-

гоме не лише для себе, а й для своєї країни! 

  Р.М. Шепеленко 

 асистент кафедри охорони праці 

Молодь і суспільство 

Презентація цивільного корпусу «АЗОВ» 
Після цього присутнім розповіли про символ «Чорне сонце»: хто був авто-

ром ідеї та як обирали назву для нього. Після короткого екскурсу в історію усі 

присутні переглянули кінострічку «Війна заради миру». Фільм дуже сподобався 

глядачам, про що свідчив шквал аплодисментів. 

Оскільки презентація відбувалася у стінах навчального закладу, на заході 

було багато студентів. У якості гостей запросили 93 окрему механізовану бри-

гаду. Після перегляду фільму ЦК «АЗОВ» (м. Красноармійськ) подарував збірку 

віршів «Коли неможливо змовчати» бібліотеці Донецького національного техні-

чного університету. Також на презентації виступав боєць національної гвардії 

України з позивним «Борман», житель Донеччини. Він розповідав про його 

службу пліч-о-пліч із полком «АЗОВ». «Азовці – це справжня сім`я. Вони допо-

магають товаришам так, ніби завжди знали один одного» - характеризує Бор-

ман бійців полку. 

Дякуємо усім, хто був присутній на презентації. 
О. Вакулішина, ст. гр. МТБ-12 

 

Двадцять восьмого  

жовтня у м. Красноармій-

ську була проведена пре-

зентація ЦК «АЗОВ». Його 

представники розповіли 

про історію створення 

однойменного полку та 

цивільного корпусу. 
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Святкуймо разом! 

 Нетрадиційне та контр-

культурне свято Хелловін 

прийшло до нас із Заходу зо-

вс ім нещодавно, але за  

кор от ки й  ч ас  в с т игл о  

прижитися. 

У ньому примхливо сплелися віруван-

ня кельтів Ірландії та Шотландії щодо порозу-

міння між потойбічним і реальним світом, по-

дяка богам за щедрий врожай і підготовка до 

довгої зими; існують паралелі у цього свята і з 

язичницькими поглядами слов'ян. Але зараз це 

свято – просто можливість приміряти на себе 

незвичний, страшний образ і привід розважи-

тися та гарно провести час. 

У Донецькому національному технічному 

університеті студентський актив також ви-

рішив долучитися до традиції, влаштувавши 

запальну вечірку напередодні Дня всіх святих. 

Анастасія Гвоздь (ДонНТУ) задала тон вечі-

рці, виконавши запальну пісню «Little party», а 

Еліна Гетун (КІІ) та її вихованці-дівчатка та-

лановито виконали особливий танок бунтівних  

 

заблукалих душ, 

а потойбічн і  

ведучі –  прек-  

расна відьмоч- 

ка та галант- 

ний граф Дра- 

кула – прове- 

л и  б е з л і ч  

жартівливих 

конкурсів на визна- 

чення Те мних Королеви та Короля 

вечора. 

Особливий ажіотаж серед гостей заходу 

викликав чоловічий і жіночий армреслінг: охо-

чих взяти участь було більше двох десятків. 

Студенти шалено підтримували своїх улюб-

ленців, причому участь у конкурсі брали й зо-

всім екзотичні персонажі, такі як Безумний 

Хімік, Пофіг і Чорна Удова!  

Всі учасники отримали солодкі презенти, 
а невелика дискотека дозволила зігрітись 
прохолодним жовтневим вечором. 

Г.В. Лисенко, начальник відділу 

з організації виховної роботи студентів 

 
 


