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Шановні читачі! 

Черговий випуск газети вже поспішає повідати про 

те, чим жив виш протягом останнього місяця. І, знає-

те, подій було достатньо, й всі вони були настільки рі-

зноплановими, що кожен міг знайти щось близьке по 

духу. Листопад подарував багато яскравих і масштаб-

них свят, концертів і наукових заходів, учасниками яких 

з радістю ставали студенти та співробітники Донець-

кого національного технічного університету. 

Останній осінній місяць став гідним її завершенням, 

підготувавши усіх нас до насиченої та багатообіцяючої 

зими. Що ж, нехай мрії збуваються, а кожен день дарує 

щирі посмішки та незабутні враження. 

З повагою, Катерина Щербакова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Вітаємо із призначенням іменної стипендії Кабінету 
міністрів України:  
 

  ЛИСЕНКО Ольгу Анатоліївну, студентку ДВНЗ “Доне-
цький національний технічний університет” 
 

  ЯКИМЕНКА Святослава Ігоровича, студента ДВНЗ 
“Донецький національний технічний університет” 
 

  КЛИМОВА Сергія Сергійовича, студента Красноармій-
ського індустріального інституту ДВНЗ “Донецький 
національний технічний університет” 
 

  Вітаємо стипендіатів і бажаємо нових досягнень на 
освітньому та науковому теренах! 
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Дев’ятнадцятого листопа-

да в актовому залі палацу ку-

льтури ПАТ «ШУ «Покровське» 

відбувся дебют першокурсника 

– традиційне щорічне універ-

ситетське свято, що є чудо-

вою можливістю для студен-

тів-початківців гучно заявити 

про себе. 

Цей захід зібрав на своїй  

сцені талановитих і амбіційних 

молодих людей, які, відстоюючи 

честь факультету, не побоялися 

випробувати свої сили та пода-

рували присутнім масу приєм-

них вражень і гарного настрою. 

Минулої  осені, внаслідок  

евакуації вишу, свято не відзна-

чалося, тому в цьому році у 

ньому взяли участь студенти 

першого та другого курсів. Ко-

жен із факультетів Донецького 

національного технічного уні-

верситету представляла одна 

збірна команда найсміливіших і 

найактивніших. 

У перервах між виступами 

ведучі заходу провели 

декілька конкур- 

сів за 

у 

ч 

ас 

тю 

гля- 

дачів 

 

 

із залу, а також у рамках за- 

ходу почесними грамотами й 

цінними подарунками нагоро-

дили призерів і переможців зма-

гань спортивної ліги ДонНТУ. 

За умовами конкурсу, поваж-

не журі оцінювало учасників за 

трьома номінаціями: вокальний 

виступ, танцювальна постанов-

ка та КВК. Команди, у свою чер-

гу, тішили глядачів яскравими 

виступами, талановитим вико-

нанням пісень, жвавими та ене-

ргійними танцями, веселими 

жартами, яскравими образами, 

приємними несподіванками та 

своєю артистичністю. Протягом 

всього часу кожен із глядачів 

перебував у особливій атмос-

фері заходу, атмосфері весе-

лощів, краси та молодості. В 

цілому, вдячна публіка не жалі-

ла оплесків, підтримуючи та під-

бадьорюючи своїх улюбленців. 

Коли ж справа дійшла 

до оголошення 

по- 

 

 

 

 

 

 

 перед- 

ніх результатів 

дебюту, в номінаціях 

 

 

 

У всіх на слуху 

«Найкраща пісня» та 

«Найкраща танцювальна 

постановка» пальму першості 

одержав гірничий факультет, 

а найкращий виступ КВК, на ду-

мку журі,  показала команда 

ФМЕХТ. Останні, до речі, отри-

мали додаткову нагороду від хо-

кейного клубу «Донбас», а приз 

глядацьких симпатій дістався  

факультету КІТАЕР.  

Зрозуміло, головною інтригою 

до останнього залишалося ого-

лошення переможця конкурсу. 

Отож, призерами заходу стали 

факультет економіки та мене-

джменту (3-тє місце) та факуль-

тет машинобудування, екології 

та хімічних технологій           (2-ге  

місце), а                                   трі- 

                                             ум- 

                                                 ф 

а 

- 

 

 

 

                                          тором 

                          цілком заслужено 

       стала команда гірничого фа- 

культету, з чим ми їх і вітаємо. 

Свято вдалося, що ще й казати 

Щербакова Катерина 
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Соціологічне опитування 

Тетяна Ковальова, 

ст. гр. ЕКОЛ-15 (МЕХТ) 
 

Мені було неймовірно цікаво 

взяти участь у цьому досить 

                      масштабному заході. Що й 

                       казати: на такій сцені я ви- 

                  ступала вперше! Було дуже  

       весело, колектив був дружній, організо-

ваний. Гадаю, ми виклались на сто відсотків. 

Христина Лантух, 

ст. гр. ГС-15 (ГФ) 

Такі заходи, на мою думку, 

дають змогу нам, студентам, 

відкрити в собі якісь нові талан- 

ти, навчитись чомусь новому. 

Звичайно, після репетицій, бувало, трохи 

втомлювались, але результат вартий того - 

ми стали першими! Це була наша заповітна 

мрія. А сам виступ на сцені – це щось. Споча-

тку неймовірно хвилюєшся, стоячи там за ку-

лісами, але потім, коли виходиш, адреналін 

вже грає по всьому тілі. Насправді, дуже важ-

ко передати ці відчуття. Це реально круто! 

Микита Хараман, 

    ст. гр. КІ-14 (ФКНТ) 
Дебют, здається, вийшов 

на славу! Це не дивно, адже 

підготовка тривала цілу віч- 

ність. Проте всі наші сили та ста- 

рання не були даремними. Звичайно, спо-

чатку деякі наші жарти не одразу зрозуміла 

публіка, та вже зовсім згодом публіка по-

чала жвавіше підтримувати нас, аплодува-

ти. Підтримка залу багато коштує, наспра-

вді. Команда в нас відмінна, та й взагалі, 

всі, хто взяв участь у цьому дійстві, гарні та 

позитивні люди! 

 

 

Марія Заболотня, 

ст. гр. МПП-15 (ФЕМ) 
Я вирішила взяти участь у 

дебюті першокурсника, бо мені  

хот ілося познайомитися  

   ближче зі студентами мого  

     факультету. 

                       Отримавши шанс виступати 

 на достатньо великій сцені, я можу з впев-

неністю сказати, що це не так вже й легко. Бу-

ло багато репетицій, ми сильно втомлювались, 

проте нас об'єднувала одна мета – гідно пред-

ставити наш факультет. Всі дуже сильно пе-

реживали, проте тримались, як могли. Цей ве-

чір – це, перш за все, яскраві емоції та незабу-

тні враження. 

 
Сергій Можаровський, 

ст. гр. ГР-15 (ГФ) 
Участь у такому заході – це 

просто круто. Нові знайомства та 

маса яскравих вражень! Завдяки 

йому я зміг відчути смак перемоги та 

отримав дуже багато позитивних емоцій. 

 

Марина Курило, 

ст. гр. ТКС-15 (КІТАЕР) 

Я просто обожнюю такі яск- 

   раві заходи! Процес підготов- 

    ки до дебюту та сам виступ – 

     це було щось неймовірне. 

Отримала дуже багато приєм- 

них вражень від спілкування з учасниками. 

Вони всі такі молодці! Відчувалось також, як 

підтримував нас зал. Здається, ми вже ста-

ли однією сім’єю – і факультет, і весь уні-

верситет загалом. Ми дуже старались, і 

сподіваємось, що всім сподобалося. 

 
Ділилися враженнями з Іриною Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 

Про що говорять студенти… 

Дебют першокурсника цілком заслужено став однією із найбільш 

яскравих подій цієї осені. «Відгримів» концерт, і наш кореспондент вирішила розпитати 

декого з учасників, які враження та емоції залишилися у них після свята. Далі – з перших уст. 



4 стор.                                 «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                      листопад 2015 
 

   

  

Хоча студентське життя і запам'ятовує- 

ться нам, скоріше, як буденність, є ре- 

  чі, що розмальовують її в яскраві ко- 

                льори та роблять буденне життя більш 

       святковим.  

Саме студентство – це нові, свіжі думки та погляди, 

зовсім інакша, особлива частина суспільства, яка ніко-

ли не знає спокою, завжди рухається вперед, створює 

невпинно вируючу силу, що схиляє до дій усіх, навіть 

зовсім неохочих. Можна навіть проаналізувати історію 

– завжди, за будь-яких обставин, студенти – це та вер-

ства населення, яка, не знаючи спокою та втоми, відс-

тоює власні погляди. І хоча це не дається так легко, 

проте саме це робить студентів, безсумнівно, особли-

вими людьми. Доказом цього колись і стало проголо-

шення 17 листопада Міжнародним днем студента.  

Особисто можу сказати, що студенти нашого рідно-

го ДонНТУ – всебічно розвинені та талановиті особис-

тості, які, не дивлячись навіть на технічну спрямова-

ність університету, зарекомендовують себе і як справ-

жні артисти, а деколи – й митці, які створюють картину 

цих неповторних років, як кажуть, цієї ланки, що ділить 

юність та доросле життя. Створюють її такою, якою 

вона і має бути: дивовижною, повною вражень і емо-

цій, яких нам, можливо, так не вистачатиме в майбут-

ньому. Чого тільки вартий дебют першокурсника! Це, 

без перебільшень, справжнє свято не тільки для учас-

ників, а й для глядачів, тому що навіть спостерігаючи 

 

за виступами, не можеш залишитися осторонь, 

вже відчуваєш себе безпосереднім учасником 

цього масового видовища. Гадаю, що й інші та-

кої ж думки. А це чи не найважливіше – залиши-

ти загальне приємне враження та показати, на 

що здатні зовсім ще юні, та вже амбіційні пер-

шокурсники. Та попереду – ще багато роботи і, 

що не може не надихати, багато творчості та 

руху, а він, принаймні для ДонНТУ, може бути 

тільки вперед. 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 

Сімнадцятого листопада 2015 р. у м. Краматорськ відбу-

лись обласні урочисті заходи з нагоди святкування Міжнарод-

ного дня студента за участю голови Донецької облдержадміні-

страції П.І. Жебрівського. 

Донецький національний технічний університет у них предста-

вляли: Раїса Сафонова (факультет економіки та менеджменту), 

Сергій Ріхерт (гірничий факультет), Святослав Якименко 

(факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, 

електроінженерії та радіоелектроніки). 

Студенти були нагороджені грамотами відділу у справах сім'ї 

та молоді Донецької облдержадміністрації за успіхи в навчанні,  

активну життєву позицію (участь у громадському житті факульте-

ту та університету) та з нагоди відзначення Міжнародного дня 

студента. 

Також політехніки відвідали чудовий концерт, підготовлений 

студентами ДГМА, та поспілкувались зі своїми колегами – студе-

нтами вишів Донецької області. 

Г.В. Лисенко, начальник відділу 

з організації виховної роботи студентів 

Яскраві миті студентства 
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Наукові заходи вишу 

 

Донецький національний тех-

нічний університет розпочав 

проведення низки урочистих за-

ходів, присвячених святкуванню 

95-ї річниці ДонНТУ та 55-річчю 

кафедри автоматики та теле-

комунікацій. 

Так, 16 листопада, у День пра-

цівника радіо, телебачення та зв’-

язку, на базі факультету КІТАЕР 

відбувся Всеукраїнський науково-

практичний форум «Телекомуні-

кації, автоматика та комп’ютерно-

інтегровані технології» (ТАК -

 2015), мета якого – популяриза-

ція  ІТ-освіти, розвиток наукового 

та творчого потенціалу студент-

ської молоді та молодих учених, 

а також налагодження контактів із 

представниками виробництва. 

Розпочав форум словами ві-

тань в.о. ректора ДонНТУ Я.О. 

Ляшок, який наголосив, що Доне-

цький національний технічний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

університет може пишатися свої-

ми досягненнями й тим, що він 

продовжує їх примножувати на-

віть за нових умов. Він побажав 

учасникам форуму успіхів і впев-

неності в тому, що всі їх цілі бу-

дуть досягнуті, а самому вишу – й 

надалі з честю нести знамено 

науки та освіти на Донбасі, як і 

протягом попередніх 95-ти років. 

Приєднався до поздоровлень і 

Є.О. Башков, проректор ДонНТУ 

з наукової роботи, відмітивши, що 

протягом останнього часу наука у 

вищій школі  переживала не   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

найкращі  свої часи, однак, на 

сьогоднішній день – це шанс для 

університету, щоб зробити якісно 

новий ривок вперед, залишивши 

позаду все старе та зайве. 

Професор В.А. Святний, який 

працює в університеті вже багато 

років, і на очах якого відбувалося 

становлення кафедри АТ, провів 

захоплюючий екскурс сторінками 

її історії, згадавши доленосні пе-

ріоди та моменти, а також відо-

мих співробітників і їх внесок у 

розвиток кафедри. 

Поважні гості заходу – пред-

ставники відомих компаній «Київ-

стар», «ДТЕК», «Matrix» та «Авді-

ївський коксохімічний завод» – 

розповіли про те, які вимоги ви-

суває сучасний світ до майбутніх 

спеціалістів і наскільки важливим 

є вміння на практиці застосовува-

ти отримані у виші знання. Праг-

нення до подальшого розвитку, 

наполегливість і досвід – ось го-

ловні фактори, які допоможуть 

молодій людині реалізувати свої 

амбіції та знайти своє місце під 

сонцем. Також  гостями була  

озвучена інформація щодо мож-

ливостей для теперішніх студен-

тів пройти стажування у зазначе-

них компаніях, а в майбутньому, 

в разі їх вдалого проходження, 

знайти і постійне місце роботи. 

В.Я. Воропаєва, проректор з 

науково -педагог ічно ї  робо-

ти  ДонНТУ, розповіла про участь 

вишу в міжнародних проектах і 

 

про використання в навчальному 

процесі обладнання Phoenix Con-

tact у рамках проекту ERASMUS і 

TATU (тренінги з технологій ав-

томатизації для України). 

Після пленарного засідання 

форуму перед студентами висту-

пили представники міського цен-

тру зайнятості, розповівши про 

його основні цілі, задачі та на-

прямки діяльності, а також давши 

цінні практичні поради щодо того, 

як шукати роботу, правильно пи-

сати резюме та пройти співбесі-

ду. На завершення вони побажа-

ли всім студентам знайти собі 

гідне місце роботи по закінченні 

вишу, а якщо із цим виникнуть 

труднощі,  Красноармійський  

центр зайнятості завжди готовий 

допомогти. 

Після цього бажаючі мали змо-

гу ознайомитися з новим облад-

нанням факультету КІТАЕР, а 

міжрегіональна науково-практич-

на конференція продовжила свою 

роботу за наступними секціями: 

1) телекомунікації, електроніка, 

радіоелектронні пристрої; 2) ін-

формаційні технології; 3) автома-

тизація та комп’ютерно-інтегрова-

ні технології; 4) енергетика, елек-

тротехніка та електромеханіка. 

Також у рамках форуму «ТАК» 

відбувся круглий стіл за напря-

мами роботи науково-практичної 

конференції між  партнерами  

та ВНЗ. 

Катерина Щербакова  
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У середині листопада в До-

нецькому національному тех-

нічному університеті відбувся 

масштабний захід – науково-

практичний форум «ТАК», який 

викликав резонанс у регіоні й 

цілком виправдав зусилля та 

сподівання його організаторів. 

Сьогодні ми поспілкуємося з 

людиною, яка зробила чималий 

внесок у його розвиток – Глі-

бом Володимировичем Ступа-

ком, який і розповість, з чого 

все почалося, як розвивалося 

та які перспективи відкрив 

форум перед університетом. 

- Доброго дня! Як і коли виникла 

ідея проведення форуму? Хто 

виступив його ініціатором? 

Організатори форуму – факу-

льтет КІТАЕР та кафедра автома-

тики та телекомунікацій. Взагалі ж, 

поштовхом до проведення такого 

заходу стала необхідність прове-

дення передзахисту випускних 

робіт магістрів кафедри АТ, що  

пот ім  переросла  у науково -

практичний форум і  науково -

практичну конференцію. 

- Як формувався організаційний 

комітет? І чи одразу визначилися 

з форматом і часом проведення? 

Організаційний комітет сфор-

мувався досить швидко. Дата ж 

проведення заходу стала символі-

чною для співробітників кафедри 

та студентів: 16 листопада – День 

працівників галузі зв’язку – та 17 

листопада – Міжнародний день 

студента. Що ж до формату фору-

му, в ході підготовки він зазнавав 

чималих змін майже щодня, тому 

що до останнього моменту в орга-

нізаторів не було чіткої інформації 

щодо кількості партнерів. 

- Як проходила підготовка до за-

ходу? Чи багато виникало труд-

нощів і проблемних ситуацій? 

Підготовка проходила у досить 

стислі терміни (трохи більше міся-

ця): форум «ТАК» був створений 

на рівному місті, й тому необхідно 

б ул о  в и р і ш ув а т и  з а д а ч і  я к  

розвивається, намагається відпо-

відати сучасним тенденціям, адже 

якось не дуже приємно, коли проб-

леми та потреби одного евакуйо-

ваного навчального закладу пос-

тійно на слуху, й він отримує фі-

нансову та матеріальну міжнарод-

ну допомогу, а інший (ДонНТУ) 

навіть жодного разу не був висвіт-

лений у мас-медіа та майже не от-

римує ніякої підтримки, хоча зна-

ходиться у більш скрутному ста-

новищі. Сподіваюсь, що всі цілі 

були досягнуті.  

- Масштаб заходу передбачав за-

лучення і зовнішніх партнерів. 

Скажіть, чи багато компаній від-

гукнулися на пропозицію універ-

ситету щодо співпраці? 

Запрошення до участі в форумі 

були розіслані понад 30 провідним 

підприємствам і організаціям Укра-

їни та світу, майже половина від-

повіла позитивно та відгукнулась 

підтримати форум у якості партне-

рів. Співпрацювати за різними на-

прямами з кафедрою АТ та факу-

льтетом КІТАЕР планують всі пар-

тнери, про рівень і стан взаємодії 

можна дізнатися більш детально в 

офіційному прес-релізі за резуль-

татами роботи, що доступний на 

сторінці tak.donntu.edu.ua. Якщо 

коротко, можна сказати, що всі 

компанії надають можливість про-

ходження практики, деякі з компа-

ній планують провести відкриті 

лекції, компанія «Київстар» запро-

понувала провести екскурсію сво-

їми відділами та ознайомити сту-

дентів із обладнанням і технологі-

ями. Дехто з партнерів висловив 

бажання допомогти кафедрі АТ з 

формуванням лабораторної бази 

та розробкою стендів, макетів і 

демонстраційних матеріалів. 

- До речі, безпосередньо про кон-

ференцію. Чи багато було бажа-

ючих повідати про результати 

своїх наукових досліджень? 

Загальна кількість бажаючих 

взяти участь у форумі становила 

106 ос іб ,  що для абсолю тно  

 

Особиста думка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

організаційного, так і адміністра-

тивного характеру. За такий корот-

кий час необхідно було розробити 

концепцію заходу, визначитись із 

поліграфічною продукцією, ство-

рити макет сайту та логотипу, 

знайти спонсорів і партнерів, узго-

дити програму та виступи учасни-

ків на пленарному засіданні. 

Основними труднощами стали: 

відсутність досвіду проведення по-

дібних заходів, недостатнє фінан-

сування, обірвані зв’язки з підпри-

ємствами, з якими велося співро-

бітництво в Донецьку, та пошук но-

вих партнерів. Однак, гості з Дніп-

ропетровська були приємно вра-

жені рівнем форуму, і від них най-

частіше лунали запитання наступ-

ного плану: «Послугами якої ком-

панії ви скористалися при розробці 

концепції форуму та скільки вони 

коштували?», «Чи в перший раз ви 

співпрацюєте з відомими компані-

ями?», «Як за такий короткий час 

ви все зуміли організувати на та-

кому високому, як навіть для Дніп-

ропетровська, рівні?» 

- Яку мету та основні завдання 

ставили перед собою органі-

затори форуму? 

Головна мета проведення нау-

ково-практичного форуму «ТАК» – 

популяризація технічної та ІТ-осві-

ти в регіоні, встановлення зв’язків 

між ВНЗ, партнерами та робото-

давцями. Окрім того, існувала не-

обхідність знайти підприємства, на 

яких студенти змогли б проходити 

всі види практик. Також дуже хоті-

лося голосно заявити про наш уні-

верситет, про те, що він існує та  
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нового заходу є вагомим ре-

зультатом, тим паче, що орга-

нізація проводилась у досить 

стислі терміни.  

- Яким був контингент і геогра-

фія учасників форуму?  

Приємно вразило, що в науко-

во-практичній конференції взяли 

участь не тільки студенти, а ще й 

аспіранти, докторанти, наукові 

співробітники, доценти та профе-

сори не тільки з Донецького націо-

нального технічного університе-

ту. Географія учасників конфере-

нції та форуму доволі широка: До-

нецька, Харківська, Дніпропет-

ровська,  Одеська та  Івано -

Франківська області. 

- Які напрямки й теми доповідей 

викликали найбільший інтерес у 

публіки? 

Представники компаній-партне-

рів були приємно вражені високим 

рівнем підготовки студентів і 

молодих учених. Найбільш за-

хоплюючими були виступи 

студентів спеціальності «Те-

лекомунікації та електроніка». 

Вони показали найбільшу ак-

туальність своїх робіт, у чому 

не остання заслуга їх керівни-

ків. Слід також відзначити, що 

в науково-практичній конфе-

ренції взяли участь не тільки 

магістранти, а ще й молоді 

вчені та студенти бакалавріа-

ту (3-й і 4-й курс). Найбільше 

партнерів вразила доповідь Свя-

тослава Якименка, студента групи 

ТКС-13, який отримав головну від-

знаку від компанії «Київстар».  

- Як можна охарактеризувати 

результати проведеного в рам-

ках форуму круглого столу? 

За результатами проведення 

круглого столу було досягнуто по-

передні домовленості щодо спів-

праці ДонНТУ з представниками 

бізнесу, які виступали в якості пар-

тнерів форуму. Співпраця полягає 

у використанні підприємств-парт-

нерів як баз для проходження 

практики студентами. У свою чер-

гу, виш планує розробити пропо-

зиції щодо курсів підвищення ква-

ліфікації для працівників компаній. 

 

 

 

вирішувати організаційні питання 

навіть у день проведення форуму. 

Взагалі, отримані результати та 

домовленості свідчать про досяг-

нення поставленої мети, налаго-

дження нових видів співпраці та 

розвиток наявних програм. 

- Чи планується проведення 

форуму надалі? 

Так, вдалий старт заходу ціл-

ком дозволяє розраховувати на те, 

що форум носитиме щорічний ха-

рактер. До речі, загальним рішен-

ням представників університету та 

партнерів ухвалено провести на-

ступний форум 16 листопада 2016 

року.  

- Наостанок, поділіться, які плани 

у кафедри автоматики та теле-

комунікацій на майбутнє? 

Плани кафедри АТ найамбіцій-

ніші! Проведений форум показав 

зацікавленість роботодавців у якіс- 

них випускниках високої ква-

ліфікації не тільки з теоре-

тичними знаннями, але й 

практичними навичками. Піс-

ля форуму був проведений 

ряд переговорів із представ-

никами компаній «D-Link» та 

«Cisco», за результатом яких 

узгоджений план дій із відк-

риття навчальних центрів 

з подальшою сертифікацією 

слухачів у галузі телекомуні-

кацій, мережних технологій і 

устаткування. Також отри- 

мане обладнання TATU SmartLab 

з автоматизації дозволило провес-

ти переговори з компанією «Phoe-

nixContact», у рамках яких запла-

новано відкриття авторизованого 

навчального центру з технологій 

автоматизац і ї .  Таким  чином,  

кафедра АТ планує максимально 

інтегрувати сучасне обладнання 

та технології в начальний процес, 

передусім, для своїх студентів, і 

запропонувати аналогічні курси 

для студентів ДонНТУ та всіх ба-

жаючих. Відкриття центрів буде  

відбуватись по мірі підготовки сер-

тифікованих інструкторів, а розпо-

чати роботу плануємо вже у 2016 

році. 

Катерина Щербакова 

Особиста думка 

- У ході роботи форуму всі бажа-

ючі могли ознайомитися з новим 

обладнанням факультету КІТА-

ЕР. Розкажіть коротко про нього. 

Які можливості воно відкриває 

перед студентами? 

Використання в навчальному 

процес і  обладнання Phoen ix  

Contact проходить у рамках проек-

ту ERASMUS +  TATU (тренінги 

з технологій автоматизації для Ук-

раїни). Дане обладнання дозволяє 

проводити моделювання процесів 

управління виробничими процеса-

ми з використання реальних конт-

ролерів та шин передачі даних. 

Аудиторії було презентовано те-

лекомунікаційне обладнання D-

Link, Panasonic, Planet, що дозво-

ляє проводити лабораторний прак-

тикум з передачі даних, дослідже-

ння процесів у телекомунікаційних 

мережах, будувати мережі різної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складності (мережі доступу, ядро, 

телефонні мережі, мережі відеос-

постереження, ІР-телефонія) .  

Стенди з мікропроцесорної й ана-

логової схемотехніки Open-Sys-

tem, цифрові та аналогові пристрої 

вимірювання UNI-T кафедри елек-

тронної техніки будуть використо-

вуватися для навчання майбут-

ніх електронщиків. 

- У цілому, як Ви можете оцінити 

минулий захід? Чи все вдалося 

виконати із запланованого? 

Приємно, що все вдалося та всі 

залишилися задоволеними. Але 

найліпшу оцінку може дати ауди-

торія та час. На жаль, особисто я 

був присутній лише на секцій-

них засіданнях, адже довелося  
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Оновлення лабораторної бази 

Кафедра електронної тех-

ніки факультету комп’ютер-

них інформаційних технологій, 

автоматики, електроніки та 

радіотехніки продовжує роз-

ширювати власну лаборатор-

ну базу. Цього разу мова йде 

про нові лабораторні стенди 

для вивчення мікропроцесор-

них пристроїв. 

Сучасні стен-

ди дозволяють 

вивчати проце-

си програмува-

ння мікроконт-

ролерів і проек-

тування мікроп-

роцесорних сис-

тем в цілому на 

основі актуаль-

ної елементної 

бази. 

Д о  с к л а д у  

кожного стенду 

входить основ-

ний блок, що ви- 

користовується 

для  вивчення  

мікропроцесорної 

техніки на почат-

ковому етапі, та 

цілих три плати 

розширення, що 

підключаються до центрально-

го блоку та значно розширюють 

можливості стенду в різних на-

прямках (від управління двигу-

нами і роботи з датчиками – до 

бездротових технологій зв’язку 

GSM стандарту). Така компо-

новка не тільки сприяє поглиб-

леному освоєнню цілого ряду 

дисциплін студентами кафедри 

електронної техніки, а й робить 

дане лабораторне обладнання  

 

 

Не обійшлося, безумовно, і 

без деяких труднощів. У зв’язку 

з постійною роботою розробни-

ків над удосконаленням лабо-

раторних мікропроцесорних 

стендів, фахівцям кафедри  

довелося вивчити нові можли-

вості лабораторних стендів 

останнього покоління. 

Кафедра висловлює подяку 

р о з р о б н и к а м  

Open System за 

своєчасно надану 

всебічну допомо 

гу та цінні консу-

льтації з питань, 

що виникли під 

час тонких нала-

штувань програ-

много забезпече-

ння останніх вер-

сій лабораторних 

стендів. 

Спільними зу-

силлями викла-

дачів кафедри, 

студентів стар-

ших курсів і кон-

сультантів фірми- 

виробника мікро-

процесорні стен-

ди введені в нав-

чальний процес 

негайно. Крім того, вони навіть 

встигли взяти участь у про-

веденому вишем Дні відкритих 

дверей, де самі стенди та де-

монстрація роботи з ними 

нашими студентами виклика-

ли жвавий інтерес з боку час-

тини гостей університету – по-

тенційних абітурієнтів ДонНТУ. 

Колектив кафедри 

електронної техніки 

факультету КІТАЕР 

цінним для практичних занять 

студентів різних спеціальнос-

тей нашого факультету. 

Нове обладнання відразу ж 

вводиться в навчальний процес 

кафедри. Це стало можливим, 

оскільки замовлене і отримане 

обладнання вже знайоме вик-

ладачам і студентам кафедри 

електронної техніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенди розроблені й вигото-

влені старим партнером кафе-

дри, фірмою Open System, і ви-

користовуються в навчальному 

процесі з 2009 року. 

Таким чином, нове облад-

нання вже має значну методи-

чну підтримку, а кафедра має у 

своєму складі викладачів, у 

яких є реальний досвід роботи 

з попереднім поколінням прид-

баного обладнання. 
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Співробітництво з АССА 

Черговий круглий 

стіл, організований  

кафедрою обліку, фі-

нансів та економічної 

безпеки ДонНТУ в ра-

мках співробітництва 

з Асоціацією присяж-

них сертифікованих 

бухгалтерів (АССА), 

відбувся 24 листопа-

да 2015 р. Захід був 

присвячений темі : 

«Нова роль аудиту в 

післякризовому світі».  

У засіданні круглого 

столу взяли участь : 

головний бухгалтер 

ДонНТУ С.Я. Міщенко, 

к.е.н., сертифікований 

аудитор Г.С. Панчен-

ко, керівник проекту 

АССА від університе-

ту, к.е.н., доцент О.В. 

Вітренко, співробітни-

ки кафедри ОФЕБ і 

студенти факультету 

економіки та менедж-

менту ДонНТУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл розпо-

чався з визначення 

мети заходу та його 

програмних питань. 

Із оглядом концеп-

т у а л ь н и х  п и т а н ь  

Д. Левераш і В. Кожуш-

ко, презентували цікаву 

інформацію про фінан-

сові скандали за участю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиторів.  Ї х  допо-

відь викликала жваве 

обговорення  серед 

аудиторії. 

У цьому контексті 

особливої актуальності 

набули подальші вис-

тупи студентів, які пі-

діймали проблемні пи-

тання аудиту в Україні. 

Є. Пономарьова, сту-

дентка гр. ОА-13, пору-

шила питання кваліфі-

каційних вимог, якості 

аудиту та аналізу ринку 

аудиторських послуг в 

Україні, його структури. 

Студенти поставили 

питання щодо доціль-

ності залучення до ау-

диту великих корпора-

цій і державних про-

грам лише представни-

ків відомої четвірки за-

рубіжних аудиторських 

компаній.  

Магістранти напря-

му «Облік і аудит» В. 

Мацькевич і В. Устич, 

на високому професій-

ному рівні дали оцінку 

економічної безпеки та 

ролі аудиту в забезпе-

ченні інформаційної та 

фінансової безпеки як 

підприємств, так і дер-

жави, виступила орга-

нізатор проекту  О.В. 

Вітренко. Олена Воло-

димирівна у простій і 

зрозумілій формі про-

інформувала учасників 

про сучасний стан ау-

диту, його роль в упра-

влінні, місце у системі 

фінансово-господарсь-

кого контролю, а також 

про сучасні моделі та 

методи аудиту. Із до-

повіді студенти дізна-

лися про такі новітні 

напрями розвитку ау-

диту, як комплаенс і 

дью ділідженс.  

Студенти підготу-

вали доповіді й аналі-

тичні огляди з питань 

застосування міжна-

родних стандарт ів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиту,  етапів його  

розвитку та формува-

ння відносин в ауди-

торському співтовари-

стві України. Студенти 

3 курсу гр. МПП-13, 

розвитку аудиту ефек-

тивності, необхідності 

державного аудиту в 

у м о в а х  с у ч а с н и х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалій, чітко визначи-

ли проблеми та перс-

пективи його розвитку 

в Україні.  

Круглий стіл прохо-

див дві години, і весь 

цей час учасники не 

втрачали цікавості  до 

питань, що розгляда-

лися, а по його завер-

шенні самостійно на-

дали найвищу оцінку: 

за критеріями актуа-

льності питань, що об-

говорювались, інфо-

рмативності та рівня 

презентації – 10 балів 

за 10-ти бальною шка-

лою. Організатори від-

значили, що такі захо-

ди створюють можли-

вості для набуття сту-

дентами досвіду пуб-

лічних виступів і ве-

дення дискусії, що не-

одмінно стане запору-

кою подальшого про-

фесійного зростання. 

О.В. Вітренко, 

керівник проекту 

АССА від ДонНТУ 

 

 



10 стор.                                «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                     листопад 2015 

Л  
  

Актуальні питання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десятого листопада у Торгово-

промисловій палаті України та 11 

листопада 2015 р. – у Міністерст-

ві освіти і науки України – відбув-

ся круглий стіл «Перспективні 

напрямки та стратегічний розви-

ток переміщених вищих навчаль-

них закладів» і нарада керівницт-

ва МОН з ректорами та головами 

студентського самоврядування 

вищих навчальних закладів Дон-

басу, тимчасово переміщених 

із зони проведення антитерорис-

тичної операції. 

Темою зустрічі стало обгово-

рення проблем переміщених ВНЗ 

та шляхи їх подолання. 

Донецький національний тех-

нічний університет представляли 

в.о. ректора Я.О. Ляшок і прорек-

тор  з  м іжнародних  зв ’язк ів  

І.Б. Швець. 

В обговореннях взяли участь: 

С.М. Квіт, міністр освіти та науки 

України, А.Є. Гевко, заступник мі-

ністра, Л.М. Гриневич, голова ко-

мітету ВР з питань освіти та нау-

ки, народні депутати О.М. Ряб-

чин, В.С. Курило, Є.К. Бистриць-

кий, виконавчий директор Міжна-

родного фонду «Відродження», 

Г.Д. Чижиков, президент Торгово-

промислової палати України. 

За підсумками зустрічей було 

напрацьовано дорожню карту ви-

рішення проблем переміщених 

ВНЗ, ухвалене рішення про ство-

рення ради ректорів переміщених 

вишів, обговорено пропозиції що-

до співпраці та сформульовано 

рекомендації для МОН і Комітету 

Верховної Ради з питань матері-

ально-технічного та нормативно-

правового забезпечення діяльно-

сті переміщених ВНЗ. 

Окрім того, був проведений  

аналіз діяльності університетів у 

їх переміщеному статусі та був 

складений прогноз проблем, які 

поставатимуть перед студентами 

у короткотривалій і довготривалій 

перспективі. Всі студенти зійшли-

ся на думці, що через 3 роки вони 

сподіваються повернутися до по-

передніх місць розташування їх 

університетів, тобто перед ними 

поставатиме питання про аудит 

матеріально-технічної бази, що 

там залишилась, її відновлення, 

реінтеграція людей, які залиша-

лись там, до університетів, пове-

рнення рівня якості навчального 

процесу до того ж рівня, який іс-

нував до переміщення. 

 

За організацією Міністерства охорони здоров’я 

України, відповідно до статті 3 ЗУ «Про дорожній 

рух» та згідно з листом Міністерства освіти та науки  

України від 15.10.2015 року, протя-

гом 9-15 листопада 2015 р. у Дон-

НТУ пройшли заходи, приурочені 

до тижня безпеки дорожнього руху. 

- проведено бесіди з учасниками 

навчально-виховного процесу уні-

верситету на тему: «Підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху»  

щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні; 

- забезпечено реалізацію навчальних планів 

і програм з дисципліни БЖД за темами безпеки до-

рожнього руху та безпечної поведінки на вулицях і 

дорогах; 

- проведено відкриту лекцію на тему: «Безпека 

дорожнього руху та безпечна поведінка на дорогах 

і вулицях міста» з використанням мультимедійних  

засобів викладачами кафедри «Охо-

рона праці» ДВНЗ «ДонНТУ» для сту-

дентів університету; 

- організовано тематичну виставку 

у бібліотеці; 

- оформлено розділ «Поточна ін-

формація» на стенді «Безпека життє-

діяльності» інформацією щодо безпе- 

ки дорожнього руху та безпечної поведінки на до-

рогах та вулицях; 

- проведено тематичні презентації з безпеки до-

рожнього руху та безпечної поведінки на дорогах і 

вулицях з використанням мультимедійних засобів. 

В.Я. Григоренко, начальник відділу з ОП 
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Листопад для м. Красноармійська 

видався дуже насиченим і багатим на 

яскраві заходи. Так, у палаці культури 

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» з 

концертними програмами виступили 

цілих три талановиті колективи: 

– військовий оркестр штабу оператив-

ного командування «Схід» (м. Дніпро-

петровськ), музиканти якого порадува-

ли слухачів популярними українськими 

та класичними мелодіями, військово-

патріотичними піснями та 

зарубіжними творами; 

– Національний президе-

нтський оркестр України, 

у репертуарі якого були 

українські пісні, народ- 

на та класична му- 

зика, сучасні оркес- 

трові композиції, попурі; 

– Національний академічний оркестр 

народних інструментів України. 

Серед бажаючих приєднатись до 

свята музики та гарного настрою, певна 

річ, виявилося багато співробітників 

і студентів Донецького національного 

технічного університету. Всі три заходи 

занурили слухачів у неповторний світ 

живого виконання композицій і подару-

вали масу приємних емоцій і вражень. 

 

Новини університету 

ПрАТ «МТС Україна» розпочало програму «Професіонали 

майбутнього – 2016». За умовами програми протягом місяця, з 

24 листопада по 24 грудня, Донецький національний технічний  

університет повинен представити команду з п’яти студентів 4-го курсу спеціальності «Телекомуні-

кації» для участі в роботі над конкурсним завданням «Технічні рішення для впровадження нових пос-

луг з використанням технологій широкосмугової передачі даних». Відбір до команди буде проводи-

тись у форматі олімпіади, що складається з двох етапів. 

Перший етап – комплексна письмова відбіркова робота за наступними дисциплінами: 

▪ системи мобільного зв’язку (теорія та практика); 

▪ центри комутації (теорія); 

▪ основи теорії мереж та систем зв’язку (теорія та практика); 

▪ телекомунікаційні системи передачі, системи передачі даних. 

Другий етап – публічний захист роботи на тему «Технічні рішення для впровадження нових пос-

луг з використанням технологій широкосмугової передачі даних». 

Бажаємо успіхів усім учасникам! 

а  

 

Наприкінці листопада відбувся щоріч- 

 ний міжнародний  семінар  мовного  

центру Магдебурзького університету ім. 

 Отто фон Геріке для викладачів німець- 

  кої мови, в якому взяли участь і педаго- 

   ги нашого університету. 

       ДонНТУ та ОфГУ Магдебург є виша- 

      ми-партнерами протягом багатьох ро- 

        ків. Міжвузівська співпраця дозволи-

ла багатьом студентам ДонНТУ пройти 

                  включене навчання та стажування в Німеч-

чині. Викладачі наших університетів активно обмінюються 

досвідом і беруть участь у спільних заходах. 

Робочий семінар мовного центру ОфГУ цьогоріч був 

присвячений проблемам письмової компетентності при ви-

вченні німецької мови в технічному виші. Окрім університе-

тів Магдебурга та Донецька, у семінарі брали участь ви-

кладачі з Харкова, Глівіце (Польща), Вроцлава (Польща) 

та Мішкольца (Угорщина). 

Колеги з Магдебурга завжди дуже відповідально підхо-

дять до організації такого роду заходів: для тренінгів були 

запрошені фахівці з ТELC – організації, що понад 40 років 

займається розробкою екзаменаційних матеріалів і прове-

денням європейських сертифікованих іспитів з іноземних 

мов. Робота була дуже інтенсивною та продуктивною. Се-

мінар супроводжувався також цікавою культурною програ-

мою. Дякуємо нашим колегам з Магдебурга за відмінну ор-

ганізацію та проведення семінару! 
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Талановита молодь ДонНТУ 

 
«Я люблю тебя, Донбасс» 
 

Я плевал на то, что было раньше, 

Замечая только лишь одно плохое. 

Как и жил, продолжу жить я на 

Донбассе,  

Где чистый воздух и кристальной 

чистоты небо голубое. 

 

Красоту лесов и терриконов дивных, 

Рек прозрачность, глубину озёр, 

Широту полей и прелесть храмов 

славных, 

И, конечно же, красу меловых гор.  

 

Хочется так выйти в поле, крикнуть: 

«Я люблю тебя, любимый мой 

Донбасс!» 

Ни на что не променяю, не смогу 

отвыкнуть, 

Степь Донецкую, что радует мой глаз. 

 

Розы никогда здесь не завянут, не 

поникнут, 

Кто родился здесь, поймет, о чём я 

говорю сейчас. 

Никогда не разлюблю и не смогу 

отвыкнуть, 

Я люблю тебя, любимый мой Донбасс! 
 

Семён Лойко, ст. гр. МБ-13 

Посмотри на этот небосвод… 
 

Лишь посмотри на этот небосвод, 

И, если правда, что из года в год 

Он зажигает новую звезду, 

Ты, непременно, там найдешь  свою. 

Ты видишь, как прекрасен этот мир! 

И если в городе полным-полно квартир, 

Где свет зажгут по истечении дня, 

В одной из них, возможно, ждут тебя. 

Людей спасает вера в чудеса, 

Пока горят от радости глаза, 

Способны растопить душевный лед, 

Ты должен жить и двигаться вперед. 

Ведь среди миллиардов-двух людей 

Найдется тот, кто станет всех родней, 

Кто скажет: «Если счастье в мире есть, 

Оно сейчас, по-видимому, здесь». 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 

*** 

Не ищи волшебства, волшебство – это ты, 

Чудо – всё, что с тобой происходит. 

Не ищите любви – мы ей сами полны, 

И сама она в сердце приходит. 

Нет, не ждите побед и нечаянных встреч 

С тем, кому позвонить не решались, 

В ожиданьях порой может время истечь, 

Как бы мы удержать не старались. 

Сам твори свою жизнь из труда и борьбы, 

Из движений, поступков и слов. 

И поверь, если сможешь себя изменить, 

То и мир изменить ты готов. 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-

15 


