
Стор. 2 

Роль студентського самоврядування у 

розвитку українського суспільства 

Стор. 3 

Семінар для колишніх стипендіатів зі 

Сходу: особливості адаптації до європейсь-

кого освітнього простору. День ФКНТ 

Стор. 4 

Заходи у рамках міжнародного співробіт-

ництва ДонНТУ 

Стор. 5 

На крок ближче до бажаного місця робо-

ти: в університеті пройшов День кар’єри. 

Участь у проекті «Єдність у різнома-

нітті» (м. Луцьк) 

Стор. 6 

Воркшоп у рамках проекту «З країни в 

Україну». Враження учасників заходу 

Стор. 7 

Футбольні пристрасті ДонНТУ. Участь 

студентів у Відкритому кубку команд КВК 

Стор. 8 

Наукове життя факультету КІТАЕР. 

День відкритих дверей. Запрошуємо! 

Стор. 9 

Новини гірничого факультету:  святку-

вання Дня ГФ та відкриття лабораторії 

Стор. 10 

«Олімпійські» новини вишу 

 Стор. 11 

Відкрита лекція з нагоди Дня Перемоги. 

День охорони праці в ДонНТУ 

 Стор. 12 

Цікава екскурсія до філії «Київстару» 
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Шановні читачі! 

Рада вітати вас на сторінках нашої газети. 

Другий місяць весни гідно перейняв естафету 

березня та видався не менш насиченим. Громад-

ські активісти відвідали ряд Всеукраїнських нау-

ково-практичних конференцій і семінарів, взяли 

участь у цікавому воркшопі, підготували ряд 

святкових заходів для студентів і не тільки. 

Поруч із тим, не забували й про наукове жит-

тя, розвиваючи його як всередині самого вишу, 

так і на міжнародному рівні. Для любителів 

спорту був організований футбольний турнір, а 

збірна команда веселих і кмітливих успішно  

виступила на виїзному змаганні КВК . 

Попереду – не менш масштабне святкування 

95-річчя ДонНТУ. Але це вже буде інша історія. 

З повагою, Катерина Щербакова 

 

команду ДонНТУ у складі  

Геннадія Богатова, Сергія 

Горішняка та Тетяни Рудь 

за зайняте ІІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з напряму «Авто-

матизація та комп’ютерно-

інтегровані технології». 
 

Київ-НУХТ, 2016 
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Громадське життя 

Протягом 8-10 квітня у сті-

нах Тернопільського національ-

ного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка проходила V Між-

народна науково-практична кон-

ференція «Громадський сектор і 

студентське самоврядування як 

складова розвитку українського 

суспільства», організована сту-

дентською радою ТНПУ. 

У конференції взяли участь 

студентські активісти та представ-

ники органів студентського самов-

рядування з різних міст: Чернівців, 

Сум, Києва, Львова, Полтави, 

Хмельницького, Рівного, Донець-

ка, Харкова, Краматорська, Чер-

кас та ін.. Також учасниками кон-

ференці ї  стали гості з Груз і ї : 

Doneriani Davit та Sultanovi Vazha 

з Тбілісі, а також Mohamed Anis 

з Ліона (Франція), які поділили-

ся досвідом роботи в ОСС та іде-

ями щодо перспектив їх розвитку. 

Донецький національний тех-

нічний університет представля-

ли Маргарита Біленська та Юлія 

Пата, студентки 4-го курсу спе-

ціальності «Управління персо-

налом та економіка праці». 

В ході конференції обговорю-

валися проблеми, що турбують 

студентів, а також механізми їх 

врегулювання та вирішення. Крім 

того, учасники мали можливість 

відвідати ряд тренінгів різноманіт- 

ної спрямованості, зокрема, з 

проектного менеджменту, прав 

 

і можливостей студентів, сис-

тем фінансування ВНЗ, лідерства 

тощо. 

Окрім цього, учасники захо-

ду, перебуваючи в Тернополі, 

долучилися до Всеукраїнської 

акції «Дерева миру», організа-

тором якої виступила студентка 

відділення «Початкова освіта», 

секретар студентської ради Юлія 

Янчинська. Представники кожного 

із міст мали можливість посади-

ти своє дерево на згадку про 

Тернопіль і участь у конференції. 

У рамках культурної програми 

учасники відвідали визначні місця 

Тернопільщини – міста Кременець 

і Вишнівець. Також для них була 

організована екскурсія містом і 

похід на виставу до театру. За-

галом, протягом усіх трьох днів 

конференції панувала тепла та 

дружня атмосфера. 

По закінченні учасники отри-

мали сертифікати та збірник тез V 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. Усі  залишилися  

задоволеними проведенням захо-

ду та з нетерпінням чекають на 

наступну можливість відвідати 

файне місто Тернопіль. Від себе 

особисто хотіла б висловити ве-

лику подяку організаторам за те, 

що вони зуміли так чудово спла-

нувати програму конференції, та 

за  море емоцій і вражень, що за-

лишилися після заходу! 

М. Біленська, ст. гр. УПЕП-12 
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П’ятнадцятого-шістнадця-

того квітня у Харкові  відбувся 

семінар для колишніх стипен-

діатів зі Сходу України на те-

му: «Дистанційне навчання – 

змішане навчання – електрон-

не навчання: шанс для україн-

ських вишів?», у якому взяли 

участь представники і нашого 

університету: декан факуль-

тету комп’ютерних наук і 

технологій О.М. Мірошкін і на-

чальник відділу міжнародних 

зв’язків І.С. Грабовенко. 

Зустріч проходила у Харків-

ському національному універ-

ситеті імені В.Н. Каразіна за 

участі ректора Віля Бакірова,  

Генерального консула Німеч-

чини Вольфганга Мьоссінгера, 

керівника відділу стипендіаль-

них програм для Східної Євро-

пи, Центральної Азії та Кавказу 

Каі Франке та керівника Інфор-

маційного центру DAAD у Києві 

Гізели Ціммерманн. 

Освіта, наука та досліджен-

ня в Німеччині мають давні 

традиції. Відомо, що переважна 

більшість німецьких вишів сла-

виться багатовіковою історією. 

Найпрогресивніша наука та ве-

ликий потенціал, досвід і пере-

дові технології зарубіжних ко-

лег є досить привабливими для 

українського освітнього просто-

ру. Навчання у німецькому ін-

ституті за останніми європейсь-

кими тенденціями може ство-

рити для нас нові можливості, 

відкрити нові горизонти. 

Провідними новітніми тех-

нологіями у навчанні, власним 

 

 

досвідом і розробками поді-

лилися з учасниками семіна-

ру як німецькі колеги, так і 

представники з усіх куточків 

України. Професор Харківсь-

кого політехнічного універси-

тету Володимир Кухаренко 

підняв питання дистанцій-

ної освіти, а саме – створен-

ня масових відкритих онлайн- 

курсів. Представник Українсь-

кого католицького університету 

(м. Львів) Олексій Молчановсь-

кий поділився власним досві-

дом створення проекту онлайн-

навчання Prometheus. Німецькі 

колеги в особі Юргена Райнце-

ра, Єнса Вайсфлога, Ральфа 

Шлаудерера репрезентували 

свої погляди щодо таких проб-

лем, як підвищення конкурен-

тоспроможності за допомогою 

трансферу знань і технологій, 

організація дистанційної освіти 

у вищій освіті для біженців у 

Німеччині, інтернаціоналіза-

ція вищої освіти в рамках тех-

нології MOOCs тощо. 

Передовим досвідом міжна-

родного співробітництва нашо-

го університету поділився з 

учасниками семінару О.М. Мі-

рошкін, який ознайомив з особ-

ливостями впровадження освіт-

ніх технологій у ДонНТУ за ре-

зультатами участі у програмах 

академічного обміну DAAD, а 

також багату історію міжнарод-

ного співробітництва, яке актив-

но продовжується наразі. 

Сповнені натхнення та енту-

зіазму ми повернулися у рідні 

стіни. Подібні зустрічі заряджа-

ють позитивом, надихають на 

нові звершення та перемоги, 

стають поштовхом і першим 

кроком до розвитку міжнарод-

ної співпраці, тривалих стосун-

ків із українськими колегами, а 

саме так зароджуються нові 

амбітні проекти! 

І.С. Грабовенко, доцент 

кафедри мовної підготовки 

 

Для студентів  і  сп івроб ітник ів  

ДонНТУ дванадцяте квітня стало под-

війним святом: окрім загальновідомого 

Дня космонавтики, свій День народження 

відзначав факультет комп’ютерних  

наук і технологій. 

Із привітальним словом виступив пер-

ший проректор Л.Л. Бачурін. Леонід Леоні-

дович побажав винуватцям свята й надалі 

залишатися на вістрі прогресу, адже для 

цього є необхідні здібності та можливості. 

Після цього на сцену запросили декана 

факультету КНТ О.М. Мірошкіна. Олек-

сандр Миколайович побажав співробітни-

кам і студентам здоров’я та успіхів. Також 

декан наголосив на тому, що факультет не 

втрачає зв’язку зі своїми випускниками, а 

ті, у свою чергу, намагаються всіляко підт-

римувати рідну альма-матер. Зокрема, з 

нагоди свята грамотами за участь в олім-

піаді з комп’ютерної інженерії були наго-

роджені студенти ФКНТ – Ігор Філатов і 

Артем Любимов, а також було анонсовано 

відкриття власного сайту факультету. 

Далі з цікавою доповіддю виступив 

професор, завідуючий кафедрою комп’ю-

терної інженерії В.А. Святний. Він здійснив 

невеликий екскурс у минуле, розповівши 

чимало яскравих моментів з історії кафед-

ри. Однак, професор не оминув увагою і 

сьогодення, описавши наукову роботу та 

міжнародне співробітництво факультету. 

І, звичайно, яке ж свято обійдеться без 

концертних номерів? Певно, жодне. То-

му не дивно, що університетські активісти 

підготували цікаву розважальну програму. 

Підняв настрій присутнім енергійний танок 

від студентів ФКНТ, а також виступ коман-

ди КВК «Однокнопочные». Звичайно, до 

поздоровлень приєдналися й інші факуль-

тети та гості. Анастасія Гвоздь і Катерина 

Мась порадували чудовими п існя-

ми , команда КВК «220 вольт» презен-

тувала ряд жартівливих мініатюр, а юні 

вихованці ансамблю бального танцю 

«Едельвейс» виконали прекрасний танок. 

Тож, ще раз 

із Днем наро-

дження, ФКНТ! 

Усп іх ів і про-

цв ітання на  

довгі роки! 

Катерина 

Щербакова 
 

Цікаві поїздки та заходи 
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 Протягом 10-15 

квітня 2016 року 

пройшла  коор- 

динаційна зус -

тріч партнерів 

проекту «Game-

Hub: University-

enterprises coo-

peration in game 

industry in Ukraine», одним із учасників якого є наш 

університет. 

Робочі засідання проходили в університеті Деусто 

(м. Більбао, Іспанія). У зустрічі брали участь пред-

ставники українських університетів: НТУ «Харків-

ський політехнічний інститут», Прикарпатського наці-

онального університету ім. В. Стефаника, Київського 

національного університету будівництва та архі-

тектури, Одеського політехнічного університету, 

Херсонського національного технічного університету. 

З боку зарубіжних партнерів були керівники проектної 

групи із Науково-технологічного університету AGH 

(Краков, Польща). 

Програмою координаційної зустрічі було передба-

чено доповіді про основні принципи навчання в галузі 

 

Міжнародне співробітництво 

розробки комп’ютерних ігор. Від ДонНТУ проект пред-

ставляли в.о. ректора Я.О. Ляшок, проректор із науко-

вої роботи Є.О. Башков, доцент кафедри прикладної 

математики та інформатики Н.С. Костюкова. 

Під час зустрічі велике враження справило відвіду-

вання університетського містечка та корпусів універ-

ситету Деусто, який тривалий час обіймає позиції лі-

дера в рейтингах вишів Іспанії, постійно розвиває ін-

новаційні напрями в освіті, зокрема, програми відкри-

того й дистанційного навчання. Під час обговорення 

завдань проекту було досягнуто домовленості щодо 

подальшої роботи. Незабутньою стала екскурсія кор-

пусами університету та відвідування музею сучасного 

мистецтва – єдиного в Європі відділення музею Соло-

мона Гуггенхейма (США), переважна частина колекції 

якого складається з авангардних робіт і абстракцій. 

Місто Більбао справило приємне враження, погода 

сприяла роботі та прогулянкам містом. Хочеться спо-

діватися, що координаційна зустріч стане одним із 

кроків до налагодження співпраці не тільки із зарубіж-

ними колегами, а й колегами-однодумцями із нав-

чальних закладів різних областей України та сприяти-

ме організації нових проектів. 

Н.С. Костюкова, доцент кафедри ПМІ 

Кафедра міжнародної економіки 

та бiзнес-адмiнiстрування має 

міцні наукові контакти з провід-

ними університетами Німеччини. 

У грудні 2015 завідуюча кафедрою, 

професор Ольга Юріївна Попова 

взяла участь у програмі стажу-

вання кафедри логістики, поста-

чання та продаж у Ост-Вест-

фален-Лiппе унiверситетi прик-

ладних наук (м. Лємго, Німеччина). 

Важливою особливістю уні-

верситету прикладних наук є наяв-

ність розвинутих лабораторних баз 

iз повною реальною симуляцією 

логістичних процесів, виробництва, 

деревообробних процесів, логіс-

тичних потоків. Упродовж візиту 

німецькі колеги професор Йорг 

Яблiнськi та професор Вiльфред 

Юнкiнд продемонстрували лабора-

торний фонд факультету, орга-

нізували лекції за тематикою ста-

лої логістики, сталого виробництва 

та розвитку компаній. 

Традиц ійним и науковими та 

сiльскогосподарських наук Універ-

ситету Бонна (м. Бонн, Німеччи-

на). Під час візиту у квiтнi 2016 р. за 

зап-рошенням професора Герхарда 

Шифера О.Ю. Попова ознайомила-

ся iз лабораторним фондом фа- 

культету, розташованим у сiльськiй 

місцевості, та обговорила перспек-

тиви спільних наукових досліджень 

у сфері відновлювальних ресурсів, 

сталого виробництва та землеко-

ристування, прийняття рішень щодо 

збереження природного розмаїт-

тя для наступних поколінь.  

О.Ю. Попова, завідуюча кафед-

рою міжнародної економіки та 

бiзнес-адмiнiстрування 

освітніми контактами кафед-

ри є зв’язок iз факультетом 

економіки та менеджменту 

Університету Отто-фон-Гьо-

рiке (м. Магдебург, Німеччи-

на). Протягом останніх 15 

років успішно функціонує 

програма подвійного дипло-

му. Більше ніж 100 студентів 

ДонНТУ отримали дипломи ба-

калавра та магістра Магдебурзько-

го університету. Всі випускники ка-

федри успішно працевлаштували-

ся у європейських компаніях і на 

підприємствах. Ця міжнародна про-

грама є знаком європейського ви-

знання та високої оцінки якості 

освіти Донецького національного 

технічного університету на між-

народному рiвнi, що свідчить про 

високий рівень узгодженості тра-

дицій європейської наукової та 

освiтьної спільноти з традиціями 

нашого університету. 

Одним із нових контактів кафед-

ри є  контакт  і з  факультетом  
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Університетське життя 

 

Сьомого квітня центром кар’єри ДонНТУ та КІІ був 

організований традиційний захід «День кар’єри», спрямо-

ваний допомогти студентам і випускникам у пошуку 

майбутнього місця роботи. Враховуючи той факт, 

що знайти своє місце під сонцем – справа не із легких, 

відвідати захід прийшло багато охочих. Серед учасників 

– студенти та викладачі обох вишів, Красноармійський 

міський центр зайнятості, а також представники 

провідних промислових підприємств міста й області. 

Зі вступним словом виступили координатори центру 

кар’єри: Н.С. Нємцева та Е.А. Петелін, які торкнулися тих 

проблем і труднощів, з якими можуть зіткнутися випускни-

ки після закінчення навчання. Також ними були наве-

дені яскраві приклади того, як можуть розходитися очіку-

вання з реальністю у питаннях пошуку майбутньої роботи. 

Після цього виступив директор Красноармійського місь-

кого центру зайнятості М.І. Толмачов, який відзначив цілі 

та задачі служби зайнятості. Також він роз’яснив, яким  

чином можна отримати консультативну допомогу в ЦЗ та 

як стати на облік, а наостанок надав декілька практичних 

порад тим, хто хоче працевлаштуватися. 

Основна ж частина заходу складалася із презентацій 

підприємств. Представники публічних акціонерних това-

риств «Донбасенерго», «Авдіївський коксохімічний завод», 

«Красноармійський динасовий завод», філія «Збагачува-

льна фабрика «Свято-Варваринська» ПрАТ «ДМЗ», ПАТ 

«ШУ «Покровське» та ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» більш деталь-

но розповіли про підприємства, зазначили основні напря-

ми діяльності та майбутні перспективи. Майже всі допові-

дачі робили акцент на тому, що цілком нормально почина-

ти свій професійний шлях з малого, аби згодом, отримав-

ши цінний практичний досвід і необхідні навички, досягти 

вже більш значних цілей і кар’єрного зростання. Головне в 

цьому – ініціативність, активність і постійне бажання роз-

виватися. Також представники підприємств запросили 

студентів проходити практику та працевлаштовуватися в 

них, враховуючи багаторічну плідну співпрацю із вишами. 

По закінченні презентацій усі зацікавлені могли поспіл-

куватися з роботодавцями та задати запитання щодо на-

явності вакантних місць і особливостей роботи. 

Сподіваємося, 

відвідування подіб-

них заходів допо-

може випускникам 

не розгубитися у 

питаннях працев-

лаштування, а чис-

ленні зв’язки ВНЗ із 

провідними підпри-

ємствами полег-

шать їх пошук. 

Катерина Щербакова 

З 4 по 6 квітня студентки Донецького наці-

онального технічного університету Анастасія 

Гвоздь і Олена Іванічко взяли участь у проекті 

«Єдність у різноманітті», що проходив у м. 

Луцьк і був організований за підтримки громад-

ської організації «Молодіжна альтернатива». 

Вельми цікава та насичена програма заходу 

складалася з ряду тренінгів. У перший же день 

для учасників була організована цікава прогу-

лянка старим містом, під час якої нам показали 

всі відомі пам'ятки Луцька. 

Протягом другого дня був проведений тренінг 

«Управління конфліктами», де учасниками про-

екту, серед іншого, були визначені такі поняття, 

як «Різноманітність», «Ідентичність», «Стере-

отип», «Дискримінація», «Толерантність» та ін.. 

Т р е т і й  

день запам'-

ятався тре-

нінгом «Під-

готовка про-

ектів», в ході 

якого ми де-

тально вив-

чали сутність 

проекту та   

його складові частини. Підсумком плідної робо-

ти стала презентація групами учасників сво-

їх власних проектів. 

Зовсім не важко здогадатися, що вражен-

ня від поїздки залишилися просто чудові. Ми 

були приємно здивовані активністю молоді 

та різноманіттям поглядів. Кожен намагався від-

стояти свою думку, завдяки чому всі дискусії 

виходили цікавими й емоційними. 

Однак, із відвіданих нами місць найбіль-

ше запам'ятався «Золотий Дукат» – кафе, на-

повнене приємною енергетикою та надзвичайно 

смачним ароматом кави. Нам пощастило поспі-

лкуватися з хазяйкою цього закладу. Вона поді-

лилася історією його створення, особливостями 

оформлення, а також тонкощами приготування 

кави та шоколаду. Вперше ми побачили людину, 

настільки закохану в свою справу. 

Також масу приємних вражень залишила ек-

скурсія Луцьким замком. Побудований у XIV 

столітті литовським князем Любартом, який од-

ружився на місцевій княжні та прийняв правос-

лавну віру, він був обраний в якості княжої рези-

денції. Цей замок можна побачити на купюрі 200 

гривень, тому багато хто з нас, виходячи із зам-

ку, фотографувалися на фоні нього, тримаючи 

цю купюру в руках. 

А. Гвоздь, ст. гр. УПЕП-12 
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Протягом двох днів, 14-15 квітня, в Красноармійську на базі  

КІІ ДонНТУ відбулися воркшопи з проектного менеджменту та 

ефективних комунікацій. (Workshop – активний розвиваючий 

метод групової роботи. Вже саме поняття (в перекладі з англ. 

workshop – майстерня) вказує на його центральну ідею: на 

воркшопі всі учасники активні та самостійні. В основі методу 

лежить інтенсивна групова взаємодія, при цьому 

акцент робиться на отриманні динамічного знання). 

У просторій лекційній аудиторії зібралися представ-

ники громадських організацій із Красноармійська,  

Родинського, Селидова, Димитрова, а також вчи-

телі шкіл, студенти та викладачі ДонНТУ та КІІ. Із 

надісланих 98 заявок організаторами було відібра-

но для участі 49 осіб. 

Харизматичний і професійний спікер Денис Бло-

щинський, співзасновник БФ «З країни в Україну», 

організатор «Альфа Джаз Фест», за ці два дні доклад-

но розповів слухачам, як розробити концепцію заходу, 

його філософію, як спланувати час, залучити інвестиції 

та знайти майданчик для події. Багато хто з учасників 

прийшли зі своїми власними проектами та ідеями, як 

покращити життя громади свого міста, а проведені 

тренінги допоможуть реалізувати ці ідеї, втілити їх в 

життя. Наприклад, команда ДонНТУ прийшла зі своєю 

ідеєю «Творчої майстерні»; також студентам універси-

тету не вистачає «анти-кафе», а колеги з КІІ задумали-

ся над створенням літературної вітальні. 

На другий день воркшопу своїм досвідом створення 

молодіжної платформи поділився Микола Дорохов, 

який організував разом із однодумцями простір «Віль-

на хата» в Краматорську – місце, де може збиратися 

молодь, де постійно відбуваються різноманітні майс-

тер-класи, зустрічі та спілкування з цікавими людьми, 

лекції та тренінги. 

Після закінчення воркшопу учасники, які отримали 

сертифікати та знання, приступили до написання влас-

них проектів, за якими їх будуть консультувати онлайн 

київські тренери. Потім буде загальний збір – навчаль-

на конференція в Харкові для найбільш активних й іні-

ціативних, а потім команди почнуть готувати фести-

валь «З країни в Україну», кожна – у своєму місті. 

До речі, у Красноармійську фестиваль відбудеться  

1-го липня. 

Фестиваль «З країни в Україну» – це масштабний 

культурно-просвітницький захід, що проходить у містах 

східних областей України. Проект заснований в 2014 

році, щоб максимально допомогти місцевим громадам 

наповнити свої міста атмосферою єдності, підтримки 

та відчуттям українського духу. Для цього будуть організовані 

виступи артистів, лекції істориків і краєзнавців, майстер-класи 

з навчання ремеслам, кінопокази, фотовиставки та різні інте-

рактиви (змагання, ігри). Не пропустіть цю унікальну та 

цікаву подію! 

Г.В. Лисенко, начальник відділу з організації виховної 

роботи студентів 

«Мене сюди привело бажання познайомитися з но-

вою формою навчання. Я вважаю такий інтерактивний 

виклад матеріалу дуже правильним і результативним 

підходом. Завжди цікаво знайомитися з різними людь-

ми та вчитися у них чомусь інноваційному!» 

 

«Дуже цікавий лектор з хорошою програмою. Новим 

і корисним для мене стало ознайомлення з механізмом 

побудови проекту та комплексним вирішенням завдань. 

Це реальна можливість познайомитися з успішними 

людьми та перейняти їх досвід, а також можливість 

налагодити контакти з місцевими активістами, щоб реа-

лізовувати проекти на міському рівні». 

«Мені сподобалася атмосфера заходу, нові знайом-

ства. Прослухавши лекцію, у нас виникла ідея щодо 

організації анти-кафе – простору, де могли б збиратися 

студенти та молодь для проведення свого дозвілля, 

тому майже всю ніч ми готувалися до презентації про-

екту: вигадували, обговорювали, малювали». 

«Вразила енергія, захопленість, небайдужість спіке-

ра Дениса Блощинського: він завжди був готовий до-

помогти, проконсультувати, вникнути в подробиці». 

«У мене найпозитивніші враження – не очікувала 

зустріти так багато людей, мислячих і діючих зі мною в 

унісон! І це так надихає! Для мене ці два дні – обмін 

ідеями, контактами, своєрідне відкриття свідомості!» 

«Два дні, проведені на воркшопі в дружній і творчій 

атмосфері, розширили наше уявлення про місто, яке 

стало для нас рідним. Ми не самотні в наших прагнен-

нях зробити Красноармійськ краще й сучасніше!» 

 

Новий формат роботи 
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Що спільного між футболом та музи-

кою, – запитаєте ви? А те, що футбол 

привертає увагу людей так, як класична 

музика заворожує справжнього ціните-

ля. Кожна нота пронизана почуттями та 

емоціями автора. Іноді до самого кінця не-

в ідомо,  чим завершиться ця баг а-

тогодинна п’єса. 

На початку п'ятого туру студентської  

футбольної ліги з футболу було відоме од-

не: збірна факультету КІТАЕР в черговий 

раз не потрапила до трійки лідерів. За чо-

тири гри «Кити» не набрали жодного очка. 

Та й різниця м'ячів чимала: 7 забитих і 36 

пропущених. «Нам не вистачило зіграності, 

були нові гравці, намагалися грати за новою 

тактикою, але 

нічого не вий-

шло. А в ос-

танній грі по-

вернулися до 

минулорічної 

стратегії та 

майже виграли. На жаль, ми пізно все усві-

домили, і остання гра нічого не вирішувала, 

тому нам було втрачати нічого – ми просто 

грали у свою гру. Вийшло непогано, але 

хотілося більшого», – розповів після матчу 

гравець збірної КІТАЕР Влад Іванов. 

І хоча одна команда завершила сезон  

раніше, останній тур був дуже важливий  

для чотирьох інших команд. І ФКНТ, і ГФ, і 

ФМЕХТ із ФЕМ набрали по шість очок, тому 

кожна помилка могла стати фатальною. 

Дуже хвилювала і мотивація команд, адже у 

минулому, осінньому розіграші ліги ГФ по-

казали дуже жорстоку гру та навіть зароби-

ли вилучення. Що ж, гра покаже. 

Отож, ГФ - ФЕМ , МЕХТ - КНТ. Стар-

товий свисток ... 

Почнемо з гри МЕХТ – КНТ. Команди 

дуже напружено грали, часом – навіть гру-

бо. Досить довго рахунок був 0 : 0, хоча  

у першому таймі були шанси у обох команд. 

Однак, МЕХТ скористався черговою наго- 

дою та за-

бив перший 

гол. Це під-

бадьорило 

не т ільки  

гравців, а й 

глядачів. А 

ось КНТ такі 

 

події сильно роз-

лютили, і їхня гра 

ставала куди більш 

жорсткою. Всі вва- 

жали, що гра піде «в одні ворота», або ж команди розщедрять-

ся на щось на зразок голів кожну хвилину по черзі, як це зазви-

чай буває. Та, незважаючи на рахунок, гра вийшла цікавою, 

напруженою, з масою цікавих і небезпечних моментів. І, як ре-

зультат, 2 : 1 та вольова перемога ФМЕХТ. А ось інша гра була 

куди більш відкритою. Голів у ній було дуже багато. Всі хотіли 

перемогти. Ідучи в атаку, команди нерідко створювали вільні 

зони, що дозволяло супротивнику створити небезпечні момен-

ти. Від цього і вийшли 6 : 5 на користь ФЕМ.  

Через те, що дві команди набрали по 9 очок, а дві – по 6, ос-

таточний результат визначався шляхом підрахунку голів. Вихо-

дячи з цього, ФЕМ заслуговано здобуває 1 місце, МЕХТ посідає 

2 сходинку, а ГФ займає 3 місце. 

Що хочу сказати від себе? Футбол як був, так і залишиться 

неперевершеною грою емоцій і жаги до перемоги, азарту  та 

майстерності. Кожен із нас навряд чи шкодував через витраче-

ний час. Навпаки, він відчував себе частиною того, що відбува-

ється, тим самим шостим гравцем, який зробив свій внесок  

в успіх своєї команди… 

С. Білянський, ст. гр. СУАР-15 

 

 

Восьмого квітня 2016 року 

команда «Збірна ДонНТУ» взя-

ла участь у Відкритому куб-

ку команд КВК, присвяченому 

25-річчю Асоціації молоді Ново-

краматорського машинобу-

дівного заводу (НКМЗ). 

До складу університетської 

                      збірної увійшли шість студентів із факульте-

тів МЕХТ і КІТАЕР. Всього ж у Кубку взяли участь 4 команди: 

три команди НКМЗ і «Збірна ДонНТУ». 

Сама гра складалася із трьох конкурсів: привітання «Ми  

розпочинаємо КВК», конкурсу «Озвучка» та домашнього зав-

дання на тему «Весело зустрічаємо весну ...». 

Різниця в результатах команд була невелика, але все ж ку-

бок переможця дістався команді НКМЗ «Скотч». Решта ж учас-

ників отримали кубки та дипломи за участь. 

Організатори Кубка КВК – Асоціація молоді ПАТ «НКМЗ» – 

проявила гостинність до збірної Донецького національного тех-

нічного університету. У свою чергу, наша команда подарувала 

глядачам порцію хорошого студентського гумору та море пози-

тивних емоцій. Звичайно, виступ перед такою значною публі-

кою став величезною відповідальністю для нас, враховуючи, 

що більшість глядачів – це працівники НКМЗ і жителі м. Крама-

торська. Однак, зал дуже радо зустрів гостей із ДонНТУ та 

надав нам величезну підтримку. 

В. Ігнатьєва, учасниця команди КВК від ДонНТУ 

 

Активна молодь 



8 стор.                                         «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                   квітень 2016 
 

    

Університетське життя 

Студенти ка- 

    федри авто-   

  матики і те- 

 лекомунікацій 

взяли участь 

                    у науково-прак- 

             тичних конференціях 

«Проблеми телекомунікацій» (ПТ-

2016), «Інформаційна безпека та 

комп’ютерні технології» INFO-

SEC & COMPTECH, «Розвиток 

наукової та інноваційної діяльнос-

ті на транспорті», подали проек-

ти на Міжнародну студентську  

олімпіаду в сфері інформаційних  

технологій «IT-Universe» та кон-

курс інноваційних проектів «Texas 

Instrument Innovation Challenge 

European Design Contest  2016». 

Студенти третього курсу групи 

ТКС-13  К. Єлагіна, О. Харченко, 

М. Лебединський і А. Мащенко 

взяли участь в Міжнародній студе-

нтській олімпіаді у сфері інформа-

ційних технологій «IT-Universe». 

Роботи студентів представлені в 

номінаціях «Кращий інновацій-

ний диплом», «Кращий диплом з 

інформаційної безпеки» та «Адмі-

ністрування Linux». 

19-22 квітня у стінах інституту 

телекомунікаційних систем і НДІ 

телекомунікацій НТУУ «КПІ» про-

ходила Х Міжнародна науково- 

та управління в технічних системах 

факультету інформатики та обчис-

лювальної техніки національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 

С.В. Телеником, та директором 

академії «CISCO-КПІ» В.П. Полто-

раком були досягнуті домовленості 

про співпрацю між кафедрами як у 

науковому, так і в практичному нап-

рямах, також попередньо погодже-

ний план проведення практичних 

занять для слухачів академії «Cis-

co-ДонНТУ». Окрім викладачів, у 

роботі конференції від ДонНТУ 

взяла участь інженер кафедри гір-

ничої електротехніки та автоматики 

ім. Р.М. Лейбова факультету КІТА-

ЕР М.В. Ступак, яка ознайоми-

лась з організацію лабораторій і 

лабораторним фондом і перейняла 

цінний досвід, що буде використа-

ний при організації лабораторій з 

автоматизації в ДонНТУ. 

Після завершення конферен-

ц і ї  за л и ш и л и с я т ільки при -

ємн і  враження, бо краса міста 

та теплий прийом Київського по-

літехнічного інституту не зали-

шили байдужими наших студен-

тів і співробітників університету.  
Г.В. Ступак, ст. викладач 

кафедри АТ 

 

технічна конференція «Проблеми 

телекомунікацій 2016». Донець-

кий національний технічний універ-

ситет представляли студенти 4 

курсу спеціальності «Телекомуні-

каційні системи» Андрій Прокушев і 

Олена Вдовенко. 

На конференції студенти гідно 

представили рідний університет 

і перейняли корисний досвід не 

тільки у своїх колег-студентів, а й у 

визнаних спеціалістів даної галузі. 

Оприлюднені доповіді викликали 

інтерес у аудиторії та виявилися 

такими, що відповідають сучасним 

трендам у світі телекомунікацій. 

Оргкомітет конференції відзначив 

високий рівень підготовки студентів. 

Розвиваючись професійно, сту-

денти не забували і про відпо-

чинок. У вільний час вони відві-

дували визначні місця Києва, про-

гулювалися вулицями міста-героя 

та навіть дружним колективом поз-

магались у боулінг. 

Окрім студентів, до складу де-

легації ДонНТУ також входили і 

викладачі кафедри АТ – Г.В. Сту-

пак і А.О. Воропаєва.  Мета візиту 

викладачів – поглиблення відносин 

між ДонНТУ та КПІ. 

За результатом перемовин із 

завідуючим кафедрою  автоматики 

Дев ’ятого кв ітня  Донецький  нац іонал ь-

ний техн ічний ун іверситет вкотре пров ів  

для  аб ітур і єнтів  День  в ідкритих  дверей .  

Вже традиційно захід розпочався презентацією  

факультетів і спеціальностей. Представники ДонНТУ 

детально розповіли про напрями підготовки та особ-

ливості навчання, про участь студентів у різно-

манітних конференціях, олімпіадах і конкурсах, а 

також про активне громадське життя  вишу. Акценту-

вали увагу й на існуючій академічній мобільності сту-

дентів і перспективах подальшого працевлаштуван-

ня. У ході бесід з майбутніми студентами усні розпо-

віді деканів і їх заступників перемежовувалися з 

відеороликами  про життя ДонНТУ. 

Після цього для всіх гостей був проведений майс-

тер-клас від приймальної комісії ДонНТУ «Розумний 

підхід до вступної кампанії 2016», в ході якого відпо-

відальний секретар В.П. Тарасюк озвучила відміннос-

ті вступної кампанії цього року. Окрему увагу зверну-

ли на правила розстановки пріоритетів: Вікторія  

 

Павлівна доступно 

роз’яснила, як саме 

проходить ця про-

цедура, та дала де-

кілька цінних прак- 

тичних порад абітурієнтам. Не оминули увагою й 

предмети ЗНО, зазначивши їх питому вагу в кон-

курсному балі вступника, та інформацію щодо особ-

ливостей вступу на денну та заочну форму навчання. 

Завершився майстер-клас проведенням профорієнта-

ційного тесту, який, до речі, викликав зацікавлення не 

тільки з боку абітурієнтів, але й співробітників універ-

ситету та допоміг створити дружню та невимуше-

ну атмосферу в аудиторії. 

По закінченні заходу абітурієнти мали нагоду 

ще раз поспілкуватися з деканами факультетів і 

задати всі хвилюючі їх питання.  

    ДонНТУ – це якісна освіта та цікаві студентські роки. 

Будемо раді бачити вас серед числа наших студентів! 

Катерина Щербакова 
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До 93-річчя з дня заснування гір-

ничого факультету – найстарішо-

го факультету ДВНЗ ДОННТУ – 

створено лабораторію гірничого 

тиску та зрушень гірських порід.  

Лабораторія стане основою для 

створення науково-навчального цент-

ру, що буде здійснювати фундамен-

тальні та прикладні дослідження щодо 

прогнозу та управління гірничим тис-

ком при розробці родовищ корисних 

копалин. 

Основними задачами лабораторії є: 

- проведення наукових досліджень в 

галузі управління станом масиву гірсь-

ких порід; 

- участь у підготовці та реалізації  

міжнародних програм за профілем  

лабораторії; 

- використання науково-дослідних 

робіт в навчальному процесі. 

На першому етапі для лабораторій 

було придбано персональні комп’-

ютери для чисельного моделюван-

ня геомеханічних процесів, сушильну 

шафу та електронні лабораторні ваги 

для фізичного моделювання із засто-

суванням еквівалентних матеріалів, 

цифровий теодоліт STONEX для про-

ведення натурних спостережень, конт-

ролю та прогнозу зрушень гірського 

масиву; готується стенд для еквіва-

лентного моделювання. 

Також у короткострокових планах – 

придбання гідравлічного лаборатор-

ного пресу та ультразвукового вимірю-

вача швидкост і  розповсюдження  

імпульсу для дослідження фізико-

механічних властивостей гірських 

порід, вибухобезпечного цифрового  

фотоапарату для проведення на-

турних спостережень. 

За матеріалами ГФ 

 

Гучно, яскраво та вражаюче – саме так пройшло святкування 

Дня народження гірничого факультету. Факультету, з якого у 

далекому 1921 році розпочалася історія всього Донецького націо-

нального технічного університету. 

Зі словами привітань виступили в.о. ректора ДонНТУ Я.О. Ля-

шок і декан факультету С.В. Подкопаєв, які побажали усім присут-

нім яскравого та насиченого життя, міцного здоров’я, успіхів у на-

вчанні та трудовій діяльності, і, найголовніше, – мирного неба над 

головою. 

Після цього ведучі провели короткий екскурс історією факульте-

ту, згадавши знакові для нього події та моменти, а також відзначив-

ши вагомий його внесок у розвиток гірничої промисловості Донбасу 

та України. Почула аудиторія й чимало теплих спогадів із життя 

випускників і студентів. 

Що ж до концертної програми, активісти ДонНТУ завжди нама-

гаються зробити її максимально цікавою та різноманітною. Однак, 

цього разу гірники перевершили всі сподівання. Ліричні та запальні 

пісні, чудово поставлені хореографічні постановки, що органічно їх 

доповнювали, веселі та незаїжджені гумористичні сценки та мініа-

тюри, виступи КВК, презентація–подяка викладачам за їх сумлінну 

працю – далеко не весь перелік того, чим тішили зі сцени винуватці 

свята. Більше того, студенти ще й тематичний «шахтарський» по-

каз мод влаштували, який також викликав чималий інтерес у гля-

дачів. Не залишили без уваги і викладачів, влаштувавши для них 

веселий конкурс «Вгадай мелодію», який дозволив усім поринути в 

часи юності та безтурботності. Одним словом, молодці. Постара-

лися на славу.  

Одним із приємних моментів стало нагородження почесними 

грамотами та нагрудними значками студентів-активістів, спортсме-

нів і відмінників навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому ж, усі півтори години, доки тривав концерт, у залі пану-

вала надзвичайно позитивна енергетика: молоді та завзяті студен-

ти-гірники не жалкували сил та енергії та ділились із залом своїм 

чудовим настроєм і запалом. А завершився захід колективним ви-

конанням символічної пісні – гімну факультету під численні овації 

глядач ів , які стали г ідною подякою талановит ій  мол оді  

Донецького національного технічного університету. 

Катерина Щербакова 

Новини гірничого факультету 
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«Олімпійські» новини 

 Шістнадцятого квітня 2016 року 

на базі ДВНЗ «Донецький національ-

ний технічний університет» прой-

шов 1-й етап Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади з програмуван-

ня, що є частиною міжнародних зма-

гань «The ACM-ICPC International 

Collegiate Programming Contest». 

Ці змагання проводяться під егідою 

Асоціації обчислювальної техніки  

(ACM), орган ізац ією займається  

університет Бейлора.  

Головною особливістю є формат  

проведення: команди отримують від 8 

до 15 завдань, пишуть рішення об-

раною мовою програмування та над-

силають їх на тестовий сервер. Прог-

рами тестуються на вхідних тестах, 

що є невідомими учасникам. Якщо  

програма видала неправильну відпо-

відь або не вклалася в обмеження за 

часом/пам’яті, то команда отримує 

повідомлення про це та може наді-

слати виправлену версію. Завдан-

ня вважається вирішеним, якщо про-

грама видала правильні відповіді на 

всіх тестах. На відміну від інших олім-

піад, часткові рішення не враховують-

ся. Перемагає команда, яка вирішила 

правильно найбільше число завдань. 

 

У 2016 році в першому етапі  

олімпіади в ДВНЗ ДОННТУ взяли 

участь чотири команди, кожна з яких 

складалася з трьох студентів різних 

курсів і спеціальностей факультету 

комп’ютерних наук і технологій. Для 

проведення олімпіади були виділені 

робочі місця в лабораторії проекту-

вання мікроелектромеханічних сис-

тем кафедри комп’ютерної інженерії, 

де був забезпечений доступ до сис-

теми ejudge Східного регіону через 

мережу Інтернет. 

За результатами змагань коман-

да DonNTU_CUBE у складі Костян-

тина Ольмезова, Івана Верещаги та 

Артема Любимова (тренер – Оксана 

Золотухіна) посіла перше місце се-

ред команд Східного регіону (До-

нецька, Луганська, Харківська об-

ласті). Колектив викладачів і студен-

тів факультету комп’ютерних наук і 

технолог ій  щиро в ітає  кома н-

ду  DonNTU_CUBE з перемогою на 

першому етапі змагань та бажає 

успіхів у подальших виступах на  

наступних етапах олімпіади. 

Відповідальний за проведення 

С.О. Цололо, доцент кафедри 

комп’ютерної інженерії 

 

У квітні 2016 року на базі національного технічного університе-

ту «Харківський політехнічний інститут» відбувся ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Німецька мова» для студен-

тів немовних спеціальностей. 

В олімпіаді взяли участь 28 студентів із 14 міст України. Донецький наці-

ональний технічний університет представила Галина Нещадіна, студентка 

факультету комп’ютерних наук і технологій. 

По приїзду пройшла реєстрація учасників і їх поселення: гостям надава-

лися кімнати у студентських гуртожитках або готелі. Сама ж олімпіада про-

водилась у два етапи. В першому (письмовому) етапі взяли участь усі сту-

денти. Наступного дня за результатами письмових робіт були визна-

чені фіналісти олімпіади, які в другому етапі змагалися вже в усній частині. 

Найбільш обізнані та талановиті учасники олімпіади посіли призові місця. 

Окрім офіційної частини, гості Харкова відвідали політехнічний му-

зей НТУ «ХПІ» та дізналися багато нового про один із найстаріших 

технічних вишів України. 

До речі, назва Донецького національного технічного університету також 

пролунала під час церемонії нагородження фіналістів олімпіади! 

Г.  Нещадіна, студентка ФКНТ, учасниця олімпіади 
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У рамках святкування Дня Перемоги у Донець-

кому  нац іональному  техн ічному  ун іверс и-

теті  пройшла відкрита лекція на тему : «Жінка 

та війна: історичні паралелі», присвячена вели-

ким во їнам -жінкам . Учасниками заходу стали 

студенти, викладачі та співробітники вишу, а в 

якості  гостей  виступив медичний  персо-

нал  міського військового шпиталю та воїни АТО. 

Не дивлячись на загальноприйняте судження, що 

саме чоловіки є воїнами, історія знає багато яскра-

вих прикладів прояву військових талантів і доблесті 

саме жінок. І хоча головна місія жінки – нести у цей 

світ любов і затишок, а чоловіка – обороняти свій дім 

і родину, під час війни ця тонка межа практично сти-

рається. Саме в таких умовах, поряд із матерями, 

сестрами та дружинами, які чекають на своїх чолові-

ків, братів і синів, і з’являються жінки-військові: куле-

метниці, снайперші, військові медсестри, лікарі та ін.. 

Не дивно, що тема жінки та війни знайшла широке 

відображення у світовій культурній спадщині. До неї 

неодноразово зверталися відомі поети, композитори, 

хореографи, художники різних країн і епох, і кожного 

разу ця тема знаходила свого глядача. Доцентами 

кафедри історії та права ДонНТУ для присутніх був 

проведений захоплюючий екскурс сторінками світо-

вої історії та культури, в ході якого Інна Володимирі-

вна та Олексій Олександрович Петрови розповіли, як 

змінювалася інтерпретація образу жінки та війни про-

тягом різних періодів часу. Звичайно, згадали і най-

відоміших жінок-воїнів, слава яких не вщухає й досі. 

До відкритої лекції долучилися і студентки-

першокурсниці: Катерина Хриплива та Наталя 

Панченко продекламували вірші про долю жінки на 

війні, а Аліна Єршова виконала ліричну пісню, прис-

вячену солдатським матерям, які, хоч і не беруть 

прямої участі у військових діях, на емоційному рівні 

відіграють дуже важливу роль, підтримуючи сво-

їх синів і чоловіків. 

Органічним доповненням заходу стала підготов-

лена тематична збірка художньої літератури «У війни 

не жіноче обличчя» та серія фотопостерів, які співс-

тавляли  жінок-героїнь минулого часу та сьогодення. 

По закінченні заходу присутні подякували військо-

вим лікарям і медсестрам за їх важку, однак, таку 

необхідну робо-

ту, подарували 

гостям квіти та 

побажали якнай-

більше мирних і 

спокійних тру-

дових буднів. 

Катерина 

Щербакова 

 

 

 

У Донецькому національному 

технічному університеті постійно 

проводиться робота, спрямова-

на на забезпечення прав працівни-

ків на охорону праці, на запобіган-

ня травматизму та професійних 

захворювань згідно з «Комплекс-

ними заходами відносно досягнен-

ня установлених нормативів безпе-

ки, гігієни праці та виробничого се-

редовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадків травматизму 

виробничого та невиробничого характеру, професійних 

захворювань і  авар ій  у ДВНЗ ДОННТУ на п е-

р іод  2016-2017 років» (заходи з охорони праці, пожеж-

ної безпеки та санітарно-гігієнічні), передбачені рішення 

та заходи з питань безпеки життєдіяльності, профілак-

тики травматизму виробничого характеру. 

За період з 2014-2015 навчального року і за 4 місяці 

2016 року в університеті відсутній виробничий травма-

тизм співробітників, професійні захворювання, нещасні 

випадки під час навчально-виховного процесу.  

Згідно з планом заходів відзначення Дня охоро-

ни праці в Україні (28 квітня) у 2016 році під деві-

зом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик» у 

ДВНЗ ДОННТУ пройшли відповідні заходи: 

– проведен і  бес іди з  учасниками навчал ь-

но-виховного процесу на тему: «Стрес на робочому 

місці: колективний виклик»; 

– на сайті університету розміщено інформацію щодо 

відзначення Дня охорони праці у ДВНЗ ДОННТУ в 2016 

році та відповідне звернення оргкомітету; 

– у бібліотеці представлено виставку засобів на-

вчання та пропаганди, нормативно-правової літератури 

з питань охорони праці;  

– проведено відкриті заняття «28 квітня – Всесвітній 

день охорони праці» для студентів університету, спря-

мовані на роз’яснення причин виникнення стресу та йо-

го запобігання; 

– оформлено розділи «Поточна інформація», «Здо-

ров’я молоді – здоров’я нації» на стенді «Безпека жит-

тєдіяльності» наочними посібниками, інформацією 

та матеріалами на тему «Стрес на робочому місці: ко-

лективний виклик»; 

– проведено тематичні презентації з актуальних 

проблем охорони праці, промислової безпеки, а також 

щодо мети проведення в Україні Дня охорони праці та 

Всесвітнього дня охорони праці в інших країнах з вико-

ристанням мультимедійних засобів; 

– підведено підсумки реалізації заходів із відзначен-

ня Дня охорони праці у ДВНЗ ДОННТУ в 2016 році під 

дев ізом:  «Стрес  на  робочом у м ісц і :  коле к -

тивний  виклик».  

В.Я. Григоренко, начальник відділу з охорони праці 

 

 Громадські заходи 
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Нові враження 

 

 Наступним пунктом нашої екскурсії був 

центр обслуговування абонентів. Співро-

бітники були дуже привітні, із задоволенням 

розповіли нам про свою роботу, про розроб-

ку сучасних телекомунікаційних послуг, від-

повіли на всі питання та навіть порадили 

актуальні теми для дипломних робіт. 

Кульмінацією екскурсії була зустріч з го-

ловним інженером технічного відділу Східно-

го регіону «Київстар» Петром Володимиро-

вичем Скляруком і похід до «серця» компанії 

– центру комутації. Дуже вразила нас велика 

кількість комутаторів, шаф, полиць, тез найвідо-

міших фірм, таких як Ericsson, Nokia, Huawei та ZTE. 

На жаль, сильний шум вентиляторів не дав можли-

вості послухати розповідь щодо принципу робо-

ти всього обладнання. Однак, після виходу на вули-

цю нам у всіх подробицях все пояснили. 

Після закінчення пізнавальної екскурсії нас  

провели до актової зали, де показали цікаві презен-

тації та розповіли про історію створення компанії, 

співробітників та існуючі проекти, а також провели 

невелику вікторину, де були розіграні фірмові призи. 

Завдяки цій екскурсії ми дізналися не тільки багато 

цікавих фактів про мобільний зв’язок, але і поспілку-

валися з фахівцями, нашими майбутніми колегами. 

Також слід зазначити, що, крім пізнавальних  і 

освітніх результатів, мала місце конструктивна бесі-

да співробітників університету з керівництвом  

компанії щодо можливості проходження всіх видів 

практики для студентів спеціальності «Телекомуні-

кації» у східній філії, що мала позитивні результати. 

Ще раз хочеться виразити подяку Петру Володи-

мировичу Скляруку та Аллі Лаврентьєвій за про-

ведений захід і гостинність, а викладачам кафедри 

АТ – за активну позицію, організаторські здібності та 

за допомогу та сприяння в організації трансферу. 

Г.В. Ступак, ст. викладач кафедри АТ 

 

 

Двадцять шостого квітня студентам Донець-

кого національного технічного університету м. Крас-

ноармійська спеціальності «Телекомунікації» поща-

стило відвідати Дніпропетровський філіал найбільшо-

го мобільного оператора України. Серед щасливчиків – 

студенти груп ТКС-12, Елс-15м і ТКС-13, а також вик-

ладачі та співробітники: А.О. Воропаєва, Г.В. Ступак, 

В.В. Бойко, М.В. Ступак. 

Компанія «Київстар» з великою гостинністю прийняла 

нас у себе вдома. В першу чергу, велике враження спра-

вила сама будівля. Неймовірно красивий, насичено-

го синього кольору «Київстар» помітний практично з 

будь-якої точки міста. Доглянуті клумби та газони тільки 

доповнюють загальну картину. Вже на порозі нас зустрі-

чала піар-менеджер Алла, яка і провела нам екскурсію. 

Оскільки шлях видався досить довгим, то, передусім, 

нам запропонували поснідати та трохи відпочити. Після 

цього відразу вирушили на 12-й поверх до call-центру, де 

нам вдалося на власні очі поспостерігати за роботою 

співробітників і особисто задати всі цікаві для нас питан-

ня керівнику відділу. Хотілося б відзначити, що, не-

зважаючи на важку й одноманітну роботу працівників, 

call-центр виглядав дуже яскраво та позитивно завдяки 

веселим і яскравим картинкам, розвішаним по всьому 

поверху. Вид з вікна 12-го поверху теж не залишив 

нас байдужими – панорама міста просто заворожувала. 

 

 


