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№ 14     Травень  2016 року 

Двадцять першого травня наукова громадсь-

кість країни святкувала професійне свято – День 

Науки. Донецький науковий центр НАН України і 

МОН України, який має 50-річну історію і відновив 

свою діяльність  наприкінці 2015 року на базі 

Донбаської державної машинобудівної академії 

(м. Краматорськ), провів 19-го травня урочисте 

засідання Ради центру, присвячене цій події. 

Почесними грамотами Донецької обласної 

військово-цивільної адміністрації за багаторічну 

науково-педагогічну діяльність, професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у розвиток освіти і 

науки в регіоні та з нагоди Дня науки нагородже-

ні  д.т.н.  Олександр Вовна та д.е.н. Ярослав 

Ляшок.  

Також Почесною грамотою Донецького науко-

вого центру НАН України та МОН України за ус-

пішну підготовку кадрів і вагомий внесок в науко-

во-технічний розвиток Донецького регіону  наго-

роджено колектив Донецького національного 

технічного університету. 
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Слова вітань 

Шановні друзі! 

Ось і настав 95-

річний ювілей До-

нецького націона-

льного технічного 

університету. 

Історія нашого 

славетного вишу 

починається з да-

лекого 1921 року  

і з  з а с н у в а н н я   

Донецького гірни-

чого технікуму. З часом технікум було реорганізо-

вано у гірничий інститут. Визначним для нас став 

1934 рік, коли Донецький гірничий, металургійний і 

вуглехімічний інститути було об’єднано в єди-

ну потужну інституцію – індустріальний інститут. 

 Роки минали, науковий потенціал зростав і 

став справжнім рушієм, стимулятором науко-

во-технічного прогресу й розвитку нашого краю. У 

1960 році вищий навчальний заклад отримав наз-

ву «Донецький політехнічний інститут», а вже у 

1993 році став університетом. Завдяки визначним 

заслугам і копіткій праці у 2001 р. ми отримали ви-

нагороду та визнання – статус національного тех-

нічного університету. 

За 95 років діяльності підготовлено близько 200 

тисяч висококваліфікованих фахівців, у тому числі 

– близько 3000 для 65 країн Європи, Азії, Африки 

та Латинської Америки. 

Наукові та педагогічні школи нашого універси-

тету сприяли розвитку мережі наукових установ і 

навчальних закладів. З використанням його нау-

кового та кадрового потенціалу було створено  

Донгіпрошахт, Донецький вугільний інститут, Дон-

баську державну академію машинобудування (м. 

Краматорськ), Донбаську національну акаде-

мію архітектури та будівництва (м. Макіївка). 

Викладацький корпус формують заслужені діячі 

науки і техніки, заслужені працівники освіти Украї-

ни, заслужені винахідники, доктори наук, профе-

сори, кандидати наук, доценти. 
Науковці ДонНТУ зробили вагомий внесок у  

розвиток української та світової науки, збага-

тили її важливими фундаментальними роз-

робками. Сформовані в університеті наукові 

школи в гірничій справі, металургії, машинобу-

дуванні, геоінформатиці, енергетиці, обчислю-

вальній техніці мають високий авторитет в 

Україні та за її межами. 

Тривалий час ДонНТУ був членом 22 між-

народних асоціацій та організацій, серед яких  

ЕUА – Асоціація європейських університетів, 

UICEE – Міжнародний центр інженерної освіти 

при ЮНЕСКО, ЕАІЕ – Європейська Асоціація 

міжнародної освіти, SEFI – Європейське това-

риство інженерної освіти та інші. 

У зв’язку з воєнними діями на Донбасі До-

нецький національний технічний університет 

було евакуйовано для проведення освітньої 

діяльності до м. Красноармійськ. Навіть не-

зважаючи на реорганізацію університету, нам 

вдалося зберегти всі напрямки підготовки сту-

дентів за широким спектром спеціальностей за 

програмами, затвердженими МОН України. 

Ми продовжуємо зміцнювати міжнародні 

зв’язки, свідченням чого є робочі візити до 

Штутгартського університету, стажування у 

ВНЗ Німеччини, співпраця з науковцями світо-

вого рівня, участь у проекті TATU, Tempus, 

ГОРИЗОНТ-2020, у програмах подвійних дип-

ломів з ФРН і Францією, що сприяє більшій 

мобільності наших випускників і відкриває пе-

ред ними великі можливості. 

Евакуація до маленького містечка в жодно-

му разі не пригальмувала розвиток науки та не 

погіршила рівень освіти в університеті, а на-

впаки – змусила кожного з нас мобілізувати 

сили, вдихнула в нас свіжу хвилю енергії.  

Донецький національний технічний універ-

ситет – один із найстаріших вишів Донбасу. Це 

університет з багатою історією та традиціями. 

У яких би умовах і з якими би труднощами не 

зіштовхнулися, ми повинні гордо нести знаме-

но нашого вишу. Тож, вперед, до нових висот!  

З повагою, в.о. ректора ДонНТУ Я.О. Ляшок 
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Приємні миті спогадів 

З рідним уні-

верситетом пов- 

'язане все моє 

життя. У дале-

кому 1981 році 

вступила я на 

факультет ав-

томатизованих 

систем управ-

ління і з тих пір 

вже не розлучалася з рідним Політехніком. 

Кращі друзі до сих пір залишилися ті, з 

якими ми навчалися тут. Ми всіляко підт-

римуємо один одного, і вони завжди цікав-

ляться, як справи в нашому університеті. 

Мій чоловік вчився разом зі мною, донька 

також закінчила ДонНТУ та залишилася тут 

працювати. Тому університет – це не тільки 

робота. Університет – це наше життя. 

Звичайно, наш виш переживав складні 

періоди. Пам'ятаю дев'яності роки, коли не 

було зарплат, коли взимку не було опален-

ня, а в самому університеті було дуже хо-

лодно. Але ми пережили цей важкий пері-

од, ми розвивалися: і наука, і студенти, і 

колеги завжди один одного підтримували. 

Тому, я впевнена, що і сучасний складний 

період з нашої історії буде подолано, і че-

рез декілька років ми будемо згадувати йо-

го як чергове наше випробування, що зро-

било нас сильнішими. 

Звичайно, я пам'ятаю всіх своїх викла-

дачів, які навчали нас в студентські роки. 

Пам'ятаю КВК – один із найсвітліших спо-

гадів університетської молодості. Проте 

важко сказати, що запам'яталося найбіль-

ше – в кожній сторінці цієї історії є щось 

особливе. 

В.Я. Воропаєва, проректор ДонНТУ з 

науково-педагогічної роботи 

 

Вже 14 років моя істо-

рія пов’язана з Донецьким 

національним технічним 

університетом. Вперше я 

увійшов до дверей уні-

верситету 17 березня 

2002 року, коли складав 

рейтингові іспити (ще за 

часів, коли вступали до 

вишів без ЗНО). Вибір 

вищого навчального за-

кладу не був складним, 

бо ДонНТУ – кращий технічний університет Доне-

цької області, а в мене з раннього віку є прагнення 

до точних наук. Крім того, мої батьки свого часу за-

кінчили Донецький політехнічний інститут (таку на-

зву мав ДонНТУ в 70-х роках минулого століття), 

тут вони познайомились  і створили дружню  

студентську родину. 

Після отримання диплому магістра з системного 

програмування в рідному університеті я вже знав, 

що залишусь працювати на кафедрі, хоча знань і 

рівня володіння сучасними технологіями мені ви-

стачало для того, щоб розпочати кар’єру програмі-

ста чи системотехніка у вітчизняній або ж закор-

донній фірмі. Отже, вже за місяць я працював на 

посаді асистента кафедри електронних обчислю-

вальних машин. Захистивши диплом кандидата 

технічних наук, почав читати лекції, а після переїз-

ду університету до Красноармійська у листопаді 

2014 року отримав пропозицію очолити факультет 

комп’ютерних наук і технологій. 

ДонНТУ для мене – це можливість виконання 

наукових досліджень, роботи зі студентами, спілку-

вання у професійних колах, участі в конференціях, 

тренінгах та ін. Завдяки кафедрі комп’ютерної ін-

женерії та її завідувачу, В.А. Святному, я брав 

участь у наукових проектах за кордоном і маю мо-

жливість участі в міжнародному проекті з відкриття 

нової спеціальності «Проектування мікросистем». 

А наразі я очолюю фінальну стадію підготовки до 

захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів і диплом-

них робіт спеціалістів на нашому факультеті, щоб 

нове покоління випускників Донецького національ-

ного технічного університету отримало дипломи та 

розпочало власні професіональні шляхи зі словами 

вдячності до рідної Alma Mater. 

О.М. Мірошкін, декан факультету КНТ 

 

Ювілей ун іверситету сколихнув 

в  пам’яті співробітників череду спогадів 

про чудові університетські часи. Пропону-

ємо вашій увазі дві з таких історій. 
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Наукова робота в ДонНТУ 

Донецький національний 

технічний університет – це 

великий науково-дослідний 

центр у галузях фундамента-

льних і прикладних наук, який 

у своїй діяльності реалізує 

єдність наукової діяльності 

та підвищення якості нав-

чального процесу. 

Пріоритетними науковими 

напрямами ДонНТУ є: 

- фундаментальні наукові 

дослідження з найбільш важ-

ливих проблем розвитку нау-

ково-технічного, соціально-

економічного, суспільно-полі-

тичного, людського потенціа-

лу для забезпечення конку-

рентоспроможності України 

та сталого розвитку суспільс-

тва та держави; 

- найважливіші проблеми фізи-

ко-математичних і  технічних наук; 

- інформаційні та комунікаційні 

технології; 

- нові апаратні рішення для 

перспективних засобів обчислю-

вальної техніки, інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

- інтелектуальні інформаційні 

та інформаційно-аналітичні тех-

нології, інтегровані системи баз 

даних і знань; 

- інформаційно-аналітичні  си-

стеми, системи підтримки прийн-

яття рішень, ситуаційні центри;  

- енергетика та енергоефек-

тивність; 

- технології ефективного енер-

гозабезпечення будівель і споруд. 

Викладацький склад універси-

тету нараховує 280 осіб, серед 

них: 2 академіка та члени-корес-

понденти галузевих академій,  33 

доктори наук (у т. ч. – 24 профе-

сора) і 160 кандидатів наук. 

   Підготовка науково-педагогічних 

кадрів через аспірантуру та док-

торантуру здійснюється в ДонНТУ 

зображень для систем медичної 

та технічної діагностики». Керів-

ник НДР – д.т.н., проф. Ю.О. 

Скобцов; 

   - «Система інтерактивного візу-

ального моделювання навколиш-

нього простору для стимуляторів 

технічних об’єктів і процесів на 

базі GPU-кластерів». Керівник  

НДР – д.т.н., проф. Є.О. 

Башков; 

     - «Удосконалення теп-

лових схем систем центра-

лізованого та автономного 

теплопостачання за раху-

нок впровадження альтер-

нативних і місцевих енерге-

тичних ресурсів». Керівник 

НДР – д.т.н., проф. С.М. 

Саф’янц. 

Університет продовжує тісно 

співпрацювати з вишами країн 

Європи: ФРН, Польщі, Франції, Іс-

панії, Австрії, зокрема, в рамках 

міжнародних наукових програм 

TEMPUS, ERASMUS+, DAAD. 

    У рамках виконання міжнарод-

них проектів університет отримав 

новітнє телекомунікаційне облад-

нання D-Link, Panasonic, Planet, а 

також стенди з мікропроцесорної 

й аналогової  схемотехн іки  

OpenSystem, цифрові й аналогові 

пристрої вимірювання UNI-T, нав-

чально-лабораторні стенди TRIG-

GER і OpAmp. Отримане облад-

нання дозволило вивести освітній 

процес на якісно новий рівень з 

можливістю вирішення реальних 

прикладних задач студентами. 

Дослідження за господарськи-

ми договорами, що виконувалися 

науковцями ДонНТУ, були здебі-

льшого, орієнтовані на підвищен-

ня технічного рівня базових галу-

зей промисловості: гірничої, ме-

талургійної та машинобудування. 

Є.О. Башков, проректор з 

наукової роботи 

 

за 44 і 38 спеціальностями відпо-

відно. Працівники університету 

щорічно захищають 2-4 докторсь-

кі дисертації та 11-15 кандидат-

ських дисертацій. Функціонує 4 

спеціалізовані вчені ради із захи-

сту дисертацій на здобуття нау-

кових ступенів  доктора та  

кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До визначних результатів фу-

ндаментальних досліджень у га-

лузі природничих, суспільних і 

гуманітарних наук, зокрема, нау-

кових досягнень світового рівня, 

належать наступні: 

1. Робота «Високоефективні 

алгоритми моделювання динамі-

чних об’єктів із зосередженими 

параметрами в паралельних 

комп’ютерних системах». Керів-

ник - д.т.н., проф. Л.П. Фельдман.  

2. Робота «Наукові основи оп-

тимізації шліфування комбінова-

них заготовок з використанням 

узагальнених показників проце-

су». Керівник - д.т.н., проф. П.Г. 

Матюха.  

Важливими результатами нау-

ково-дослідних робіт останніх 

років є:  

     - «Розробка методів і засобів 

оперативного контролю запилен-

ня рудничної атмосфери для сис-

теми аерогазового захисту вугіль-

них шахт». Керівник НДР – д.т.н., 

проф. А.А. Зорі; 

     - «Розробка та дослідження 

еволюційних методів обробки 
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Міжнародні зв’язки ДонНТУ 

 

Донецький національний технічний універси-

тет завжди був активним учасником міжнарод-

ного співробітництва у галузі науково-до-

слідної діяльності. І хоча переїзд до Красно-

армійська вніс певні корективи у функціонуван-

ня вишу, ДонНТУ не втрачає своїх позицій і нині. 

Університет підтримує договірні відносини з 19 за-

кордонними вишами та освітніми установами з 9 кра-

їн Європи, Азії й Америки, країн ближнього зарубіж-

жя. На сьогоднішній день триває співпраця з вишами 

ФРН, Польщі, Франції, Іспанії, Австрії. ДонНТУ бере 

активну участь у ряді міжнародних наукових проектів 

і програм, основні з яких - TEMPUS, ERASMUS+, 

DAAD, TATU, RETHINK, HETES, GameHub. 

Приємно відзначити, що серед партнерів універ-

ситету – відомі науковці світового рівня: Е.-Д. Гіллес, 

Р. Лаубер, М. Цайтц, А. Ройтер, П. Гьонер,  К. Ротер-

мель, М. Реш, А. Кінле, Т. Бройнль, О. Заводни та ін. 

На сьогод-

нішній день уні-

верситет бере 

участь у проекті 

TATU, в рамках 

якого ДонНТУ 

отримав 4 ком-

плекти лабора-

торного облад- 

нання для проведення сертифікованого навчання 

студентів у галузі промислової автоматизації. За під-

тримки професорів Ш. Веснера (Ульмський універси-

тет) і М. Реша розробляється заявка на участь у про-

екті за європрограмою ГОРИЗОНТ-2020.  

У рамках Днів науки 2015 ДонНТУ відвідав профе-

сор Гамбурзького університету Ш. Гайнріх, який був 

нагороджений званням почесного доктора ДонНТУ. 

На початку серпня ДонНТУ відвідав Генеральний 

консул ФРН, який обіцяв сприяти у відновленні рані-

ше існуючих зв’язків з ВНЗ Німеччини. У вересні 2015 

р. делегація Донецького національного технічного 

університету відвідали з візитом давнього партнера 

ДонНТУ – технічний університет Гамбург-Гарбург  

(TUHH). За запрошенням професора Ш. Гайнріха з 

інституту технологій переробки твердих і сипких ма-

теріалів відбулися зустрічі, спрямовані на зміцнення 

та нарощування наукового співробітництва між Дон-

НТУ та TUHH. 

Вчені ДонНТУ побували на багатьох представни-

цьких міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях. 

Так, у лютому 2016 р. проректор з науково-педа-

гогічної роботи В.Я. Воропаєва та завідувач кафедри 

автоматики та телекомунікацій В.В. Поцепаєв 

взяли участь у 13-й Міжнародній конференції з  

 

дистанційної інженерії та віртуальних приладів REV 

2016 (Remote Engineering and Virtual Instrumentation) у 

м. Мадрид (Іспанія), результатом якої було підведення 

проміжних підсумків проекту TATU. 

У березні 2016 року магістри факультету комп’-

ютерних наук і технологій на чолі з деканом О.М. Мі-

рошкіним відвідали Штутгартський університет і Над- 

продуктивний обчис-

лювальний центр Шту-

тгарту (ФРН) за зап-

рошенням директора, 

професора М. Реша. 

Під час візиту студен-

ти долучилися до нау-

кових груп, зусилля 

яких спрямовані на вирішення актуальних задач про-

мисловості, сучасних енергоефективних технологій, 

штучного інтелекту, надпродуктивних обчислень й 

інших галузей. Також у березні ДонНТУ із робочим 

візитом відвідав Генеральний консул ФРН Вольфґанґ 

Мьоссінґер. Метою зустрічі стала передача цінного 

лабораторного устаткування (твердомірів і товщино-

мірів) для кафедри обладнання перероблювальних 

технологічних комплексів ДонНТУ. 

У квітні 2016 року в університеті Деусто (м. Більбао, 

Іспанія) пройшла координаційна зустріч партнерів 

проекту «GameHub: University-enterprises cooperation 

in game industry in Ukraine». 

Одним із перспективних напрямів міжнародного 

співробітництва є програма подвійних дипломів з Ні-

меччиною, Францією та Іспанією, що сприяє академіч-

ній мобільності студентів і випускників.   

Викладачі та вче-

ні ДонНТУ регулярно 

проходять науково-

педагогічне стажува- 

ння у зарубіжних ви-

шах: у Магдебурзь-

кому університеті ім. 

Отто-фон-Гьоріке 

(ФРН), Штутгартському університеті (ФРН), універси-

теті м. Сержі-Понтуаз (Франція), в Інституті комп’ютер-

ної інженерної електроніки м. Зелена Гура (Польща). 

ДонНТУ організовує наукове стажування в інститутах 

наукового товариства Макса Планка (м. Магдебург, м. 

Гольм, ФРН), Інституті георесурсів і матеріалознавст-

ва, (м. Аахен, ФРН) та ін.  

Певна річ, міжнародне співробітництво має виключ-

ну важливість для сучасного вищого навчального 

закладу, це те, без чого ВНЗ не може існувати. 

І.С. Грабовенко, начальник відділу 

міжнародних зв’язків ДонНТУ 
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Історія гірничого факультету 

 У 1921 

році в м. 

Сталіно  

був органі- 

                    зований До- 

                нецький гірничий 

технікум, який мав статус вищо-

го навчального закладу. У 1926 

році технікум був реорганізова-

ний у Донецький гірничий інсти-

тут (ДГІ) і першим його керівни-

ком став директор - організатор 

Донецького гірничого технікуму 

І.М. Пугач, який у 1941 році за 

заслуги у створенні першого 

гірничого інституту в Донбасі 

був нагороджений орденом 

В.І. Леніна. 

Головним завданням інститу-

ту була підготовка кадрів інже-

нерно-технічних робітників для 

гірничої промисловості Донбасу. 

Становлення ДГІ зумовило 

подальший науково-технічний 

розвиток регіону, формування 

плеяди вчених технічного про-

філю, перетворенню Донбасу в  

потужний науковий 

промисловий центр 

нашої держави. 

Основою інституту 

був гірничий факуль-

тет, який був створе-

ний на початку 1923-

1924 навчального ро-

ку. Факультет займа-

вся підготовкою фахі-

вців гірничого профі-

лю з двох спеціаль-

ностей: «гірничий ін-

женер з експлуатації 

родовищ корисних копалин» і 

«гірничий інженер-механік». Зго-

дом гірничих інженерів-механіків 

почали готувати на гірничо-

електромеханічному факультеті. 

У 1929 році в інституті було 

відкрито аспірантуру, а у 1935 – 

відбувся перший захист канди-

датської дисертації. Для зна-

йомства з передовими метода-

ми виробництва аспіранти-

гірники стажувались на вугіль-

них підприємствах Рурського 

басейну Німеччини. 

У 1935 році Донецький гірни-

чий інститут був перейменова-

ний у Донецький індустріальний 

інститут. Гірничий факультет 

все більше стає центром гірни-

чої науки. Вчені факультету за-

ймалися питаннями модерніза-

ції техніки, удосконалення тех-

нологій виробничого процесу у 

гірничій промисловості. 

У різні роки на факультеті 

велася підготовка фахівців за 

такими спеціальностями та спе-

ціалізаціями: експлуатація під-

земних родовищ корисних ко-

палин, збагачення корисних ко-

палин, гірниче машинобудуван-

ня, будівництво гірничих підпри- 

ємств, гір-

нича елек-

тромехані-

ка, розроб-

ка пласто-

вих родо-

вищ корис-

них копа-

лин, вищі 

інженерні 

курси, зба-

гачення ву-

гілля, інже- 

нерно-педа- 

гогічні курси, маркшейдерська 

справа, підземна газифікація 

вугільних родовищ, гідровідбій-

ка вугілля, геологія та розвідка 

корисних копалин, технологія та  

Перший випуск гірничих ін-

женерів відбувся у 1924 році; у 

подальші роки їх число безпе-

рервно зростало. 

У 1929-30 роках на факуль-

теті створювались нові кафед-

ри: на базі гірничої було ство-

рено кафедри розробки родо-

вищ корисних копалин, шахт-

не будівництво, геодезомарк-

шейдерської справи, руднико-

вої вентиляції та гірничоряту-

вальної справи. 

Із перших років існування 

факультету його вчені робили 

вагомий внесок у розвиток гір-

ничої промисловості Донбасу. 

Крім підготовки кадрів інжене-

рів, викладачі працювали на 

різноманітних курсах з підви-

щення кваліфікації. Це були 

курси маркшейдерів, гірничих 

майстрів, начальників діль-

ниць, керівників шахт і рудни-

ків. На курсах підвищували 

кваліфікацію гірничі інженери 

не тільки Донбасу, а й Уралу, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибіру, Москви, Північного 

Кавказу. 

Таким чином, факультет 

був своєрідною кузнею кадрів 

для всієї держави. 
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комплексна механізація підзем-

ної розробки родовищ корисних 

копалин, управління гірничими 

підприємствами, екологія та 

охорона навколишнього сере-

довища, розробка родовищ ко-

рисних копалин, геомеханічні 

процеси гірничого виробництва, 

охорона праці в гірничому ви-

робництві. 

За період існування гірничого 

факультету було підготовлено 

близько 15 тис. інженерів, які 

завжди були затребувані часом 

у різних галузях народного гос-

подарства країни як у воєнні, 

післявоєнні, так і подальші часи 

її індустріального розвитку. 

Більше 80% керівників 

шахт і вугільних об'єднань 

– випускники факультету. 

Вони працюють не тільки 

на шахтах, але й у науково-

дослідних і проектних ор-

ганізаціях, викладають у 

вищих і середніх спеціаль-

них навчальних закладах. 

Серед випускників – відомі  

вчені, досвідчені викладачі, під-

приємці, народні депутати Вер-

ховної Ради України, а також де-

ржслужбовці, які займають від-

повідальні посади в Кабінеті Мі-

ністрів України, адміністраціях 

міст, районів, областей. 

Сьогодні факультет продов-

жує славетні традиції творчої 

роботи, є потужним науково- 

У 2016 році відкрито новітню 

лабораторію гірничого тиску та 

зрушень гірських порід. Напе-

редодні викладачі та студенти 

факультету організували роботу 

кафедральних секцій в рамках 

науково-технічної конференції  

ДонНТУ «Дні науки 2016». 

Також на гірничому фа-

культеті органічно поєд-

нуються навчальна та по-

занавчальна діяльність. 

У дебюті першокурсни-

ка 2015 року гірники впе-

рше за всю історію прове-

дення конкурсу отримали 

кубок переможця. А про- 

ведення щорічного дня факуль-

тету у квітні вже стало доброю 

традицією. Окремо треба згада-

ти про спортивні досягнення. 

Футболісти факультету нещо-

давно зайняли почесне третє 

місце на змаганнях за Кубок 

університету, а студент гр. ОПГ-

12 отримав бронзу на чемпіона-

ті України по кікбоксингу.  

Така активність на факульте-

ті створює неповторну насичену 

атмосферу, що надихає та спо-

нукає студентів і викладачів на 

продуктивну спільну діяльність, 

формує корпоративний дух і 

робить студентське  життя 

неповторним! 

Д.А.Чепіга, аспірант 

кафедри розробки 

родовищ корисних 

копалин 

 

технічним центром вугільної 

галузі держави. 

Гірничий факультет здій-

снює міжнародне співробіт-

ництво з Головним гірничим 

інститутом (м. Катовіце , 

Польща), Сілезьким політес-

нічним університетом (м. 

Глівіце, Польща), Гірничо-

металургійною академією 

(м. Краків, Польща), Техніч- 

ного університету (м. Острава, 

Чехія), Технічним університе-

том (м. Кошице, Словакія).  

Навчальний процес модер-

нізований на основах Бо-

лонської декларації, введена 

кредитно-модульна система,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

широко використовуються ін-

формаційно-комп’ютерні тех-

нології. Успішно реалізується 

концепція ступінчастої підго-

товки спеціалістів: довишівсь-

ка підготовка – молодший 

спеціаліст – бакалавр – спеці-

аліст – магістр – кандидат на-

ук – доктор наук. 

  Студенти щороку беруть ак- 

тивну участь 

у Всеукраїн-

ських конку-

рсах науко-

вих робіт і 

Міжнарод-

них конфе-

р е н ц і я х ,  

стають пе-

реможцями 

студентсь-

ких олімпіад.  

Історія гірничого факультету 
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Сьогодення ФМЕХТ 

Внаслідок виникнен-

ня збройного конфлікту 

на Донбасі Донецький 

національний технічний 

університет змушений 

був переїхати до м. 

Красноармійськ. Дирек-

тор КІІ ДонНТУ Ярослав 

Олександрович Ляшок 

взяв на себе відповіда-

льність і очолив ВНЗ 

у складних умовах. 

Завдяки тому, що 

ректорат прийняв пра-

вильні рішення з органі-

зації роботи ДонНТУ на 

новому місці щодо ви-

користання навчальної 

інфраструктури КІІ, ви-

кладачі та студенти по-

вірили в те, що можли-

во працювати в нових 

умовах. І все ж, у під-

сумку, переміщення 

ДонНТУ відбулося, хоч і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не повним викладаць-

ким складом, за відсут-

ності первинної доку-

ментації, без навчаль-

них планів. І далеко не 

всі провідні керівники 

підрозділів зважилися 

 

Випускники магістратури 

отримали всі необхідні 

консультації для напи-

сання та захисту магіс-

терських робіт. Попри 

складнощі організації 

навчального процесу, рі-

вень робіт виявився ви-

соким. Хоча кількість ви-

пускників магістратури, 

порівняно з довоєнною, 

стала меншою, але  

якість виявилася кращою. 

ДонНТУ 

в и д а в  

с в о ї м  

магіст-

рам     ди- 

пломи  

держа-

вн о г о  

зразка. 

Важ-

ливим 

етапом 

для всього університету 

стало проведення пер-

шої Міжнародної науко-

во-практичної конфе-

ренції, що проходила під 

керівництвом в.о. ректо-

ра Я.О. Ляшка та прорек-

тора з наукової роботи 

Є.О. Башкова. 

В її роботі активну 

участь взяв заступник 

Міністра освіти і науки 

України М.В. Стріха. 

Для участі в конфе-

ренції було запрошено і 

відомого німецького вче-

ного, професора техніч-

ного університету Гам-

бург -Харбург (TUHH) 

Штефана Гайнріха, який 

виступив із доповіддю 

перед великою аудиторі-

єю науковців і студентів. 

 

на переїзд, а навчаль-

ний процес слід було 

починати терміново. 

Що ж до факультету 

машинобудування, еко-

логії та хімічних техно-

логій (ФМЕХТ), на но-

вому місці базою для 

нього стали два факу-

льтети: машинобудува-

ння та інженерної ме-

ханіки й екології та хімі-

чних технологій, до 

яких пізніше приєдна-

лась і частина факуль-

тету фізико-металургій-

ного. Знайшлися енту-

зіасти, які повірили в те, 

що ми зможемо добре 

організувати роботу  

ФМЕХТ, хоча ситуація з 

переїздом була дуже 

складною. Не було пе-

ревірених методик, як 

організовувати роботу, 

але було велике ба-

жання не втратити уні-

верситет, рідну альма-

матер. Рішення з орга-

нізації навчального про-

цесу на факультеті при- 

ймалися 

колектив-

но, осми-

сл е н о , 

але шви-

дко. Піс-

ля прий-

няття рі-

шення 

відразу ж 

втілювалися в життя. 

Маховик ФМЕХТ почав 

розкручуватися. 

Для початку органі-

зували настановні сесії 

для студентів денної та 

заочної форм навчання.  

Співробітники ка-

федр «Обладнання пе-

рероблювальних техно-

логічних комплексів» і 

«Комп’ютерна інжене-

рія» давно планували 

відзначити тісну та плі-

дну співпрацю з профе-

сором з Німеччини. І, 

нарешті, з’явилася на-

года присвоїти звання 

почесного доктора 

ДонНТУ професору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штефану Гайнріху за 

його вагомий внесок у 

розвиток багатоплано-

вого співробітництва 

між вищими навчаль-

ними закладами. Біль-

ше двадцяти студентів і 

м а г і с т р і в  Д о н Н Т У  

пройшли стажування в 

технічному університеті 

TUHH за останні 6 ро-

ків. За сприяння про-

фесора Ш. Гайнріха 

науковці  факульте-

ту змогли здійсни-

ти ун ікальн і  наук о-

в і  дослідження з вико-

ристанням надсучасно-

го лабораторного обла-

днання TUHH. 

Варто відзначити,що 

у проведенні конфе-

ренції активну участь 
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брало керівництво ПАТ 

«Авдіївський коксохімі-

чний завод» в особі ди-

ректора М.С. Магоме-

дова, начальника тех-

нічного в ідділу М.П.  

Скрипченка та заступ-

ника технічного дирек-

тора з екології В.В. Кір-

баби. Підприємство за-

цікавили наукові розро-

бки кафедр факультету, 

була досягнута домов-

леність про те, що на 

факультеті машинобу-

дування, екології та хі-

мічних технологій буде 

здійснено перепідготов-

ку інженерно-технічних і 

керівних кадрів підроз-

ділів підприємства. 

На цей час вже мож-

на з впевненістю сказа-

ти, що ці домовленості 

р е а л і з у ю т ь с я .  Н а  

ФМЕХТ навчаються  

співробітники підприєм-

ства за напрямами  

«Машинобудування», 

«Інженерна механіка», 

«Хімічні технології». 

Розгортається нау-

кова діяльність ФМЕХТ. 

Два випускники магіст-

ратури 2015 року всту-

пили до аспірантури. 

- природоохоронної 

діяльності, завідувач – 

д.т.н., професор В.К. Ко-

стенко; 

- прикладної механіки 

та матеріалознавства», 

завідувач – к.т.н., до-

цент А.В. Нижник; 

- хімічних технологій, 

завідувач – к.т.н., до-

цент Є.І. Збиковський. 

ФМЕХТ має якісний 

кадровий склад: п’ять 

докторів технічних наук, 

80% викладачів факуль-

тету є кандидатами тех-

нічних наук, середній вік 

викладачів – менший за 

40 років. 

Факультет машинобу-

дування, екології та хі-

мічних технологій все 

більш активно співпра-

цює з багатьма універси-

тетами Європи, зокрема, 

заучений до роботи в 

міжнародному проекті 

TEMPUS (RETHINK). За-

вдяки співпраці прорек-

тора з міжнародних зв’-

язків І.Б. Швець і завіду-

вача кафедри хімічних 

технологій Є.І. Збиковсь-

кого було підписано до-

говір між ДонНТУ та Уні-

верситетом Коруна (м. 

Коруна, Іспанія) щодо 

подвійних магістерських 

д и п л о м і в .  М е т о ю   

Під керівництвом 

д.т .н .  проф. В.К . 

Костенка захищено 

кандидатську дисе-

ртацію. У 2016 році 

планується захист 

ще двох кандидат-

ських дисертацій.  

Почалися покра-

щення в технічному 

оснащенні лабора- 

торної бази кафед- 

ри хімічних техно- 

логій. Університетом  

вже придбано частину 

лабораторного облад-

нання. Найближчим ча-

сом почнеться осна-

щення лабораторії не-

обхідними меблями та 

доукомплектовування 

обладнанням. У планах 

кафедри ОПТК – прид-

бання сучасного 3-D 

принтера. Кафедра гір-

ничих машин і мехат-

ронних систем маши-

нобудування планує 

придбання сучасного 

оброблювального  

центру. 

Отже, на сьогод-

н і  факультет – це п'ять 

повноцінних і цілком 

самостійних кафедр: 

- гірничих машин і 

мехатронних 

систем  ма-

шинобуду-

вання, заві-

дувач – к.т.н., 

доцент С.О. 

Вірич; 

- обладна-

ння перероб-

лювальних 

технологічних 

комплекс ів , 

завідувач – 

д.т .н .  про -

фесор О . С .  

Парфенюк; 

договору є те, що дис-

ципліни, вивчені студе-

нтами ДонНТУ у рамках 

комплексної програми, 

визнаються Університе-

том Коруна. Випускники 

магістратури ФМЕХТ, 

залучені до участі в цій 

програмі, захищають 

диплом магістра в уні-

верситеті ДонНТУ та 

Університеті Коруни та 

за результатами захис-

ту отримують дипломи 

обох вишів. 

Звичайно, війна на 

Донбасі змінила акцен-

ти у визначенні для нас 

поняття «вищий навча-

льний заклад». Ми зро-

зуміли, що університет, 

передусім, – це люди, 

які забезпечують нав-

чання, ведуть наукову 

роботу та здійснюють 

професійну підготовку 

молоді відповідно до її 

покликання, інтересів, 

здібностей і виконання 

всіх нормативних вимог 

у галузі вищої освіти. І, 

звичайно, це студенти, 

які розуміють, що дип-

лом про вищу освіту 

державного зразка є 

перспективою для кож-

ного випускника. 

А.М. Сурженко, 

декан ФМЕХТ 

 

Сьогодення ФМЕХТ 
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Л  
  

Життя факультету КІТАЕР 

 Факультет 

комп’ютерно- 

                        інтегрованих  

технологій, автоматизації, 

електроінженерії та радіо-

електроніки розпочав свою но-

вітню істор ію  при евакуаці ї  

ДонНТУ до м. Красноармійськ, 

об’єднавши у собі 3 потужні фа-

культети  університету: КІТА, 

РТФ і ЕТФ. Складні умови робо-

ти університету на новому місці 

згуртували та об’єднали колег в 

одній дружній сім’ї, яка сьогодні 

носить горду назву – КІТАЕР і 

складається з провідних кафедр 

університету: автоматики та те-

лекомунікацій (АТ), електронної 

техніки (ЕТ), гірничої електро-

т е х н і к и  т а  а в т о м а т и к и  

ім. Р.М.  Лейбова (ГЕА), елект-

ричної інженерії (ЕлІн) та мов-

ної підготовки (МП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серцем КІТАЕР є його сту-

денти, які навчаються за 8 на-

прямами підготовки. Якість нав-

чання підтверджується не тільки 

високими показниками поточної 

успішності та державної атес-

тації, але й досягненнями на 

всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах і  ол імпіадах.  За 

останні роки 10 студентів спеці-

альностей «Електронні сис-

теми» та «Наукові, аналітичні та 

екологічні прилади та системи». 

футболу «Евро 2012», цього на-

вчального року за допомогою 

студентів, молодих викладачів 

і аспірантів КІТАЕР було про-

ведено творчу майстерню для 

школярів Красноармійська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всебічному розвитку факуль-

тету сприяє потужне міжнарод-

не співробітництво. На сьогодні 

колектив ФКІТАЕР задіяно в 

реалізації таких проектів: Між-

народна освітня програма TEM-

PUS ТАТУ «Тренінги з техно-

логій автоматизації для Украї-

ни», в рамках якої ДонНТУ от-

римав сучасне промислове  

обладнання для автоматизації 

технологіних процесів; Програ-

ма розвитку лідерського потен-

ціалу унверситетів України за 

підтримки BritishCouncil; EduNet 

(Education Network), проект 

академічної мобільності «Cos-

mopolitan Project Foundation». 

Незабаром планується урочис-

те відкриття тренінг центру, що  

стали призерами олімпіад і кон-

курсів наукових робіт. У ІІ етапі 

Всеураїнської студентської 

олімпіади за напрямом «Авто-

матизація та комп’ютерно-інтег-

ровані технології» (м. Київ, 

2016 р.) студенти Геннадій  

Богатов (СУА-12), Сергій 

Горішняк (АУП-12), Тетяна 

Рудь (АУП-12) зайняли 3-є 

командне місце. Студенти 

напрямку підготовки «Те-

лекомунікації» щорічно за-

ймають призові місця у 

Всеукраїнському конкурсі  

«Професіонали майбутнього»,  

який організується компанією 

МТС. Тричі наші студенти посі-

дали перше місце та отримували 

в якості нагороди поїздку на 

виставку сучасних інформа-

ційних технологій СЕВІТ (Гано-

вер, Німеччина). Відзначаються 

 молоді спеціалісти зв’язку 

також у Міжнародній  

олімпіаді IT-Universe, 

регулярно здобуваючи 

для університету при-

зові місця. 

Студенти ФКІТАЕР  

вміло розкривають свої 

не тільки наукові таланти, 

а й активно беруть участь  

у дебютах першокурсника, сту- 

дентських форумах, конферен-

ціях самоврядування, 

спортивних змаганнях й 

іграх КВК. У 2016 р. ко-

манда «220 вольт» пе-

ремогла в лізі КВК КІІ 

ДонНТУ.Студенти також 

залучаються до громад-

ського життя: у 2012 році 

понад 100 студентів фа-

культету були волонте-

рами на чемпіонаті з  
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Життя факультету КІТАЕР 

приєднує університет і співробі-

тників ФКІТАЕР до світової ос-

вітньої спільноти у галузі про-

мислової автоматизації.  

Останнім часом на факуль-

теті захистили 16 дисертацій на 

здобуття наукового ступеня ка-

ндидата технічних наук та 3 до-

кторські дисертації (О.В. Вовна, 

С.В. Василець, С.С. Старостін), 

отримано одну ступінь кандида-

та економічних наук і одну – 

філологічних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники факультету 

регулярно відзначаються поче-

сними грамотами, подяками та 

стають лауреатами наукових 

конкурсів: С.В. Василець (до-

цент кафедри ГЕА) за резуль-

татами 2012 року зайняв 1-е 

місце у конкурсі молодих учених 

ДонНТУ з напряму «Природничі 

науки»; І.В. Ковальова за ре-

зультатами 2012 року зайня-

ла 1-е місце в конкурсі молодих 

учених ДонНТУ з напряму «Тех-

нічні науки»; у 2011 році доцент 

кафедри ЕТ О.В. Вовна став 

лауреатом обласного конкурсу 

«Кращий молодий вчений»,  

який проводився Донецькою 

о б л а д м і н і с т р а ц і є ю ,  а  у  

2016 році був нагороджений по-

чесною грамотою від Голови 

Донецької обласної військово-

цивільної адмін істраці ї.  У  

2012 році І.С. Лактіонов (асис-

тент кафедри ЕТ) удостоєний 

п о д я к и  м і с ь к о г о  г о л о в и  

м. Донецька за активну участь у 

суспільному житті міста Донець-

ка, відмінні показники у навчанні 

та науковій діяльності. 

 

Після переїзду до Красноар-

мійська було створено нові ла-

бораторії: «Аналогова та циф-

рова схемотехніка» та «Мікро-

процесорні пристрої та систе-

ми», що обладнані сучасними 

лабораторними стендами віт-

чизняних і закордонних вироб-

ників (OpenSystem, Arduino то-

що.) з сучасними контрольно-

вимірювальними засобами 

(UNI-T); лабораторію мережних 

технологій і телекомунікацій, 

що включає міні-АТС Panasonic 

та обладнання ІР-телефонії; 

лабораторію промислової ав-

томатизації, отриману в рамках 

проекту TATU (обладнання та-

кого типу є тільки у п’яти ВНЗ 

України). Отже, студенти факу-

льтету мають змогу навчатися, 

а науковці та аспіранти – про-

водити дослідження на пере-

довому сучасному обладнанні. 

Факультет комп’ютерно -

інтегрованих технологій, авто-

матизації, електроінженерії та 

радіоелектроніки – це велика 

та дружня родина, яка поєднує 

у собі потужну наукову діяль-

ність і активне суспільне життя. 

На новому місці ФКІТАЕР розп-

равляє крила, рухаючись тільки 

вперед, ставить перед собою 

амбіційні цілі перспективного 

розвитку та намічає шляхи їх 

реалізації, виходить на нові рі-

вні співробітництва з підприєм-

ствами-партнерами та  науко-

вою спільнотою країни та  

всього світу. 

Колектив ФКІТАЕР 

 

На кафедрах виконується 

науково-дослідна робота у рам-

ках держбюджетних робіт Доне-

цького національного технічного 

університету, що фінансуються 

міністерством освіти і науки 

України, приватними українсь-

кими компаніями та міжнарод-

ними організаціями Європейсь-

кого союзу. 

За результатами науково-

дослідної роботи кафедрами 

ФКІТАЕР за період з 2011 по 

2016 р. було опубліковано 11 

монографій , 15 навчальних  

посібників з грифом МОН Укра-

їни та 8 навчальних посібників з 

грифом ДВНЗ ДОННТУ. Також 

отримано 20 патентів України 

на винахід і корисні моделі, 

опубліковано б ільше 200  

наукових робіт  у фахових  

виданнях. 

У рамках святкування 55-ї 

річниці кафедри автоматики та 

телекомунікацій у 2015 році за-

початковано нову традицію – 

щорічний науково-практичний 

форум «ТАК»: телекомунікації, 

автоматика та комп’ютерно-

інтегровані технології. 

Форум зібрав в одному місці 

як представників бізнесу (ком-

панії «Київстар» та «ДТЕК», 

ПАО «Авдіївський коксохімічний 

завод», ТОВ «Донбаські елект-

ронні комунікації»), так і провід-

них науковців нашої України та 

став потужним поштовхом для 

розвитку кафедри АТ і всього  

факультету. 
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Факуль- 

тет комп’- 

ютерних наук і техноло-

гій відносно інших факу-

льтетів ДонНТУ ще до-

сить молодий. Свій по-

чаток він бере з електро-

технічного факультету, 

де в 1961 році доцент 

С.Г. Буачідзе та асисте-

нти В.І. Назаренко й 

В.А. Святний почали чи-

тати курс «Математичні 

машини та програмуван-

ня» У квітні 2016 році 

факультет відсвяткував 

своє 55-річчя. За цей час 

змінювалася структура 

факультету, створюва-

лися та реформувалися 

кафедри, відкривалися  

 

 

 

 

 

 

 

нові спеціальності та 

зникали старі… Було 

багато чого, але одне 

залишається незмінним 

– прагнення співробітни-

ків і студентів факульте-

ту до нового, бажання 

шукати сучасні рішення 

для вирішення проблем 

у різноманітних галузях, 

невичерпне натхнення у 

розвитку науки та техні-

ки. Історія факультету – 

це, безперечно, історія 

кафедр і видатних спів-

робітників, які зробили 

свій вагомий внесок у 

його розвиток. 

Найстаршою на фа-

культет і  є  кафедра  

комп’ютерної інженерії 

(спочатку вона мала на-

зву «Обчислювальної 

техніки», а до 2009 р. – 

 

фахівців для зарубіжних 

країн. За весь період існу-

вання кафедрою «Комп’-

ютерна інженерія» було 

підготовлено понад 500 

іноземних фахівців із 57 

країн Європи, Азії, Афри-

ки та Латин- 

ської Аме-

рики за спе-

ц іаль істю  

«Комп’ютер-

ні системи та 

мережі». Ва- 

жливою фор- 

мою міжнародних зв’язків 

також є постійне співробіт-

ництво кафедри із зарубіж-

ними ВНЗ, що почалося 

ще в 1968 р. Основними 

зарубіжними партнерами 

кафедри, з якими співробі-

тництво відбувалося на 

регулярній основі, є прові-

дні інститути Штутгартсь-

кого університету (провід-

ний університет Німеччини 

в галузі комп’ютерних тех-

нологій): інститути пара-

лельних і розподілених 

надшвидкодіючих обчис-

лювальних систем, систе-

мної динаміки та управлін-

ня, автоматизації та про-

грамного інжинірингу, фе-

деральним обчислюваль-

ним центром (HLRS). Ак-

тивна сумісна наукова ро-

бота проводиться з інсти-

тутом інформатики Лейпці-

гського університету, ін-

ститутом моделювання та 

 

 «Електронні обчислю-

вальні машини»), що бу-

ла створена 15.04.1964 

р. Вже наступного року 

кафедра почала підгото-

вку перших фахівців зі 

спеціальності «Рахува-

льно-вирішувальі прис-

трої та прилади». З 1974 

р. починається випуск ін-

женерів-системотехників 

зі спеціальності «Обчис-

лювальні машини, ком-

плекси, системи та ме-

режі». З 1992 р. на ка-

федрі виконують підго-

товку бакалаврів за осві-

тньо-професійною про-

грамою 6.0915 «Комп'ю-

терна інженерія». 

Кафедра забезпечує 

підготовку випус-

кників для вико-

ристання отрима-

них ними знань і 

вмінь у різнома-

н ітних  галузях  

народного госпо- 

дарства. Знання фахів-

ців з комп'ютерних сис-

тем і мереж дозволяють 

ним як в якості фахових, 

так і системних програ-

містів самостійно розро-

бляти системне та прик-

ладне математичне за-

безпечення, зокрема – 

розробляти драйвери, 

додатки корист увача, 

елементи операційних 

систем, компіляторів, 

комп’ютерну інтерактив-

ну графіку, системи ав-

томатизованого проекту-

вання, системи штучного 

інтелекту, вбудовані про-

грами для спеціалізова-

них обчислювальних си-

стем тощо. 

Одним із напрямів мі-

жнародного співробітни-

цт в а  є  п і д г о т о в к а   

 

графіки Магдебурзького 

університету. За час іс-

нування кафедри КІ по-

чесними докторами було 

обрано 12 професорів з 

різних наукових установ 

Німеччини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодн і  кафедра  

«Комп’ютерна інженерія» 

– це колектив професіо-

налів на чолі з д.т.н., 

проф. В.А. Святним, які 

надають якісну освіту за 

с п е ц і а л ь н і с т ю  

«Комп’ютерна інженерія» 

з акцентом на дві галузі 

застосування: вбудовані 

мікросистеми та надпро-

дуктивні паралельні та 

розподілені обчислення. 

Другою кафедрою, яка 

готує висококваліфікова-

них фахівців в галузі ін-

формаційних технологій 

є кафедра прикладної 

математики та інформа-

тики, заснована в січні 

1974 р. Час заснування 

кафедри збігся із золо-

тим періодом в розвитку 

обчислювальної техніки: 

створювалися великі на-

уково-дослідні й проектні 

інститути, збільшувалася 
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потреба у фахівцях із 

проектування й застосу-

вання обчислювальних 

систем. Спочатку кафе-

дра була орієнтована на 

підготовку інженерів-

математиків. У 1998 р. 

була отримана ліцензія 

на підготовку фахівців за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 спеціальністю «Програ-

мне забезпечення авто-

матизованих систем». 

На сьогодні кафедра 

готує бакалаврів, спеціа-

лістів, магістрів за спеці-

альністю «Інженерія про-

грамного забезпечення», 

а також надає можли-

вість підвисити кваліфі-

кацію шляхом отримання 

другої освіти. Основне 

завдання кафедри в га-

лузі науково-дослідної 

діяльності – розробка 

алгоритмічного та про-

грамного забезпечення 

комп'ютерних та інфор-

маційних систем, що за-

безпечують поширення 

області їхнього застосу-

вання та підвищення 

ефективності викорис-

тання, та підготовка фа-

хівців вищого рівня ква-

ліфікації (докторів філо-

софії, докторів наук). 

За останнє десятиріч-

чя на кафедрі приклад-

ної математики та інфор-

матики захищено 15 ка-

ндидатських і 1 доктор-

ську дисертації, опуб-

ліковано 10 монографій, 

видано 3 підручники з 

грифом МОН України. 
Підручник «Чисельні ме-

тоди в інформатиці» 

працюють співробітники 

кафедри, є системи штуч-

ного інтелекту, розпізна-

вання мови та зображень, 

спеціалізовані системи 

комп’ютерної медичної ді-

агностики. Студенти ка-

федри КН беруть активну 

участь у фахових олімпіа-

дах, конкурсах студентсь-

ких наукових робіт, спор-

тивному житті вишу і за-

ймають активну позицію. 

Окреме місце на факу-

льтеті займає кафедра фі-

лософії, яка, всупереч 

своїй гуманітарній спря-

мованості, гармонічно спі-

віснує з іншими кафедра-

ми факультету. Науково-

дослідна робота на кафе-

дрі філософії розпочалася 

у 60-ті роки з конкретно-

соціологічного досліджен-

ня проблем ефективності 

форм і методів виховної 

роботи зі студентською 

молоддю (керівник – Н.Н. 

Кудленко). Хоча з тих пір 

тематика науково-дослід-

ної роботи кафедри знач-

но розширилася, вона не 

втратила своєї «особисті-

сної спрямованості й тра-

диційно присвячена ви-

вченню проблеми гумані-

зації науки, техніки, освіти 

 

 

 

 

 

 

 

та відображена в тематиці 

різнорівневих наукових 

конференцій і збірниках їх 

матеріалів, підготовлених 

і опублікованих кафед-

рою. Навесні 2016 року 

кафедра виступила ініціа-

тором проведення Всеук-

р а ї н с ь к о ї  н а у к о в о -  

практичної конференції 

«Феномен  української 

інтелігенції в контексті 

 

(автори Л.П. Фельдман, 

О.А. Дмитрієва) отримав 

диплом у номінації «Кра-

щий підручник року» на І 

Міжнародному форумі 

«Інформаційне забез-

печення навчального 

процесу у вищій школі», 

а також у складі серії «Ін- 

форматика» пі-

дручник посів 

перше місце на 

Міжнародн ій  

виставці «Книж-

ковий дивосвіт» 

і отримав 1-у 

премію ім. Нес-

тора-літописця 

в номінації «Кращий під-

ручник для вищих нав-

чальних закладів». Спів-

робітниками кафедри 

оприлюднено понад 100 

наукових публікацій у 

фахових виданнях. Се-

ред співробітників кафе-

дри – 3 лауреати Держа-

вної премії України в га-

лузі науки та техніки. 

Кафедра виконує спільні 

науково-дослідні та осві-

тньо-методичні роботи з 

вишами України, ФРН, 

Польщі, Іспанії. Після 

переїзду університету до 

м. Красноармійськ кафе-

дру очолює д.т.н., проф. 

О.А. Дмитрієва. 

Кафедра комп’ютер-

них наук є наймолодшою 

з кафедр факультету. 

Вона була створена вже 

після переїзду універси-

тету до Красноармійська 

шляхом поєднання ка-

федр «Автоматизовані 

системи управління», 

«Системи штучного інте-

лекту» ,  «Системний  

аналіз і моделювання» 

та «Комп’ютерні системи 

моніторингу». Зараз ка-

федру очолює д.т.н., 

доц. Є.Є. Федоров.  

Основними наукови-

ми напрямками, в яких  

глобальних трансфор-

мацій». 

Викладачами накопи-

чений чималий досвід на-

вчально-методичної, нау-

ково-дослідної та вихов-

ної роботи. В останні роки 

творчий колектив філо-

софів ДонНТУ написав і 

випустив навчальні посіб-

ники з грифом МОН «Фі-

лософія» (для студентів 

технічних вишів), «Етика і 

естетика», «Релігієзнавст-

во», «Логіка», «Глобаліс-

тика», «Філософія науки і 

техніки». Після приєднан-

ня кафедри філософії та 

релігієзнавства Держав-

ного університету інфор-

матики та штучного інте-

лекту (2011 р.), об'єднана 

кафедра філософії стала 

випусковою за напрямами 

«Філософія» (бакалавр), 

«Релігієзнавство» (спеці-

аліст, магістр). З 2015 ро-

ку кафедру очолює доктор 

богословських  наук, кан-

дидат філософських наук, 

професор Нікульчев М.О. 

Важко відповісти, чи 

багато це – 95 років – для 

університету. В кожного 

своя думка, але всі мають 

погодитись, що успішне іс-

нування  та  розвиток  

 

 

 

 

 

 

 

факультету та вишу мо-

жливі при злагодженій 

професійній діяльності 

колективу, спрямованій на 

досягнення єдиної мети – 

провадження на уково ї  

та освітньої діяльності, 

підготовку висококвалі-

фікованих фахівців, ви-

знаних у всьому світі. 

Колектив 

факультету КНТ 
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Після евакуації До-

нецького національного 

технічного університету 

до м. Красноармійськ у  

                             жовтні 2014 р. виникла  

                     об’єктивна потреба у реор- 

                ганізації структури університету. 

Факультет економіки та факультет менеджменту 

у 2015 р. було об’єднано у факультет економіки 

та менеджменту, який очолив к.т.н., доцент 

О.А. Олейніков. 

На новоствореному факультеті економіки та 

менеджменту велика увага приділяється якості 

всебічної підготовки фахівців у сфері економіки 

та менеджменту. При цьому участь студентів у 

науковій роботі факультету відіграє ключову 

роль. На факультеті навчається найбільша кіль-

кість відмінників в університеті, які, окрім гарної 

теоретичної підготовки, мають досвід написання 

наукових робіт і публічних виступів, участі у нау-

кових конкурсах і  ол імпіадах з  фахових  

дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливим напрямом організації наукової ро-

боти факультету є проведення наукових конфе-

ренцій, які дають можливість здійснити апроба-

цію результатів наукових досліджень, створю-

ють сприятливі умови для обміну передовим до-

свідом між ученими з інших вищих навчальних 

закладів і науково–дослідних установ України та 

зарубіжжя, а також дають змогу налагодити вза-

ємовигідну співпрацю у сфері науково-дослідної 

діяльності. 

У весняному семестрі 2015-16 н. р. на факу-

льтеті кафедрами  соціолог і ї  та суспільно-

гуманітарних наук, обліку, фінансів і економічної 

 

безпеки було 

проведено 2 

всеукраїнські 

конференці ї : 

«Ф е н о м е н  

української  

інтелігенції в 

контексті гло-

бальних тран- 

сформацій» (10-11 березня 2016 р.); «Актуальні 

проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: 

ідеї та їх впровадження» (25-27 квітня 2016 р.). 

Окрім того, в рамках тижня студентської нау-

ки, присвяченому 95-річчю ДонНТУ (23-27 

травня 2016 р.), було проведено 2 міжнародні 

науково-практичні конференції: кафедрою між-

народної економіки та бізнес-адміністрування – 

«Формування інвестиційно-інноваційних моделей 

модернізації економіки України»; кафедрою облі-

ку, фінансів та економічної безпеки – «Фінансова 

система незалежної України: аналіз історії, про-

блеми сьогодення та перспективи розвитку».  

Багато уваги на факультеті приділяється нау-

ковій роботі з творчою молоддю – студентами, 

аспірантами та здобувачами. Зокрема, було про-

ведено цілу низку круглих столів, в роботі яких 

брали участь як студенти та молоді науковці, так і 

запрошені гості, які представляли комерційні під-

приємства, наукові та фінансові установи, дер-

жавні структури, а також громадські організації. 

Окремо слід виділити проведення кафедрою об-

ліку, фінансів та економічної безпеки круглих 

столів за програмою співробітництва з АССА  

(Association of Chartered Certified Accountants): 

«Бухгалтери для малого бізнесу», «Нова роль 

аудиту в післякризовому світі», «Чи виправдову- 

ють очіку-

вання тех-

нолог і ї  у  

фінансах» 

та «Зрозу-

мі т и  і н -

весторів : 

з м і н и  у  

корпора-

т и в н и х   
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фінансах». 24 травня 2016 р. кафедрами управ-

ління персоналом та економікою праці, економі-

чної теорії та державного управління й економі-

чної кібернетики та вищої математики був про-

ведений круглий стіл «Державне регулювання 

вимушеної внутрішньої міграції». 

Позитивною тенденцією є активна участь на-

уковців факультету економіки та менеджменту 

ДонНТУ в організації та проведенні конкурсів і 

олімпіад в інших вищих навчальних закладах. 

Так, наприклад, на Всеукраїнському конкурсі ди-

пломних робіт студентів ВНЗ зі спеціальності 

«Управління інноваційною діяльністю» у м. Кре-

менчук (КрНУ ім. Михайла Остроградського) 

студента гр. ДІм-14 М. Постернікова нагородже-

но дипломом за зайняте 3 місце, І. Янатьєва –  

грамотою  за 

перемогу в 

номінації «За 

н а й к р а щ е  

застосування 

сучасних ме-

тодів дослі-

дження»,  а  

О. Доронкіну  

– «За практи-

чну цінність». 

На Всеук-

раїнському 

конкурсі сту-

дентських на-

укових робіт 

«Маркетинг. 

Управління  

персоналом і економіка праці» у м. Харків (ХНЕУ 

ім. Семена Кузнеця) студентку гр. УПЕПм-15 К. 

Совсун нагороджено дипломом переможця 

ІІІ ступеня. 

Студентка гр. ЕПР-14 Л. Смо - 

ланова взяла участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади з дисципліни «Економіч- 

на теорія» (м. Київ, КНУ ім. Тара-

са Шевченка) і була нагороджена 

грамотою «За високий рівень во-

лодіння сучасними методами еко-

номічних досліджень», студенти 

Х. Дудка (гр. ЕПІ-13) і О. Макуха 

(гр. ЕПР-12) показали високі ре-

зультати у ІІ етапі Всеукраїнської  

олімпіади 

з дисци-

п л і н и  

«Статис-

тика» (м. 

К и ї в ,  

Д В Н З  

« Н А -

С О А »).   

У  І І  

етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Економічна кібернетика» (м. Львів, ЛІБС) студе-

нтки гр. ЕК-12 А. Бачуріна та К. Семеновська та-

кож гідно представили університет, показавши 

високий рівень знань. Почесними грамотами за 

участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеці-

альності «Облік і аудит» (м. Тернопіль, ТНЕУ) 

нагороджені студентки гр. ОАм-15 В. Устич, В. 

Мацкевич.  

Окрім того, студенти факультету економіки та 

менеджменту Донецького національного техніч-

ного університету беруть активну участь у науко-

во-практичних конференціях, географія прове-

дення яких є досить широкою: м. Красноар-

мійськ, м. Кременчук, м. Київ, м. Харків, м. Марі-

уполь, м. Горки (Білорусія), м. Вільнюс (Литва).  

Викладачі усіх кафедр керують науковою ро-

ботою студентів, допомагають у підготовці нау-

кових публікацій і виступів на наукових конфе-

ренціях. Науково-дослідна робота на всіх кафед-

рах є результативною, що свідчить про постійне 

підвищення науково-методичного рівня виклада-

чів і сприяє впровадженню нових технологій у 

викладанні фахових дисциплін. 

Л.Л. Катранжи, ст. викладач, 

заступник декана факультету економіки 

та менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

Наука факультету ЕіМ 
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Історія кафедри 

У зв’язку з 95-річчям ДонНТУ 

ми вважаємо за необхідне ви-

словити свої найкращі поба-

жання, мрії та плани, згада-

ти минуле кафедри та з чого 

все починалося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У травні 2014 року кафедра 

«Машини та апарати хімічних 

виробництв» (МАХВ) планувала 

відсвяткувати своє 50-річчя та 

провести X Міжнародну науко-

во-практичну конференцію, та 

життя внесло свої неприємні 

корективи. Значне загострення 

ситуації на Донбасі, пов'язане з 

військовою агресією, зруйнува-

ло повсякденне життя та ство-

рило багато проблем. ДонНТУ 

змушений  був переїхати до 

Красноармійська, який прийняв 

значну частину студентів, ви-

кладачів, співробітників – доне-

ччан, які вирішили навчатися та 

працювати в українському виші. 

Створена у травні 1964 р., іс-

торія кафедри МАХВ налічує 

вже 52 роки. Засновником і пер-

шим завідувачем кафедри був 

кандидат технічних наук, доцент 

І.Л. Непомнящий, відомий конс-

труктор коксохімічного облад-

н а н н я ,  а в т о р  б а г а т ь о х   

Кирічук, О.Д. Костіна, В.І. Кутня-

шенко, А.А. Топоров. 

Авторським колективом під 

керівництвом А.І. Сібілєва за 

участі М.П. Зборщика, О.С. 

Парфенюка та С.П. Веретельни-

ка вперше у світовій практиці 

розроблені, споруджені та пере-

вірені багаторічною експлуатаці-

єю коксові батареї з великогаба-

ритних вогнетривких бетонних 

блоків. 

Ця розробка у 1991 р. отри-

мала високу оцінку держави та 

визнана перспективною для по-

дальшого використання у коксо-

хімічній та вогнетривкій промис-

ловості. О.С. Парфенюк і С.П. 

Веретельник стали лауреатами 

премії Ради Міністрів України, 

О.С. Парфенюку в 1996 р. прис-

воєно почесне звання «Заслу-

жений винахідник України». 

Протягом останніх десятиліть 

кафедра є однією з провідних за 

результатами НДРС, розробки 

яких неодноразово відзначалися 

медалями, дипломами та грамо-

тами на виставках і конкурсах. 

Почесне звання «Відмінник 

освіти України» отримали О.С. 

Парфенюк (2001 р.) та М.О. 

Остапенко (2010 р.). 

монографій у цій галузі. Він був 

серед перших випускників ме-

ханіків-коксохіміків ще у 1934 р. 

Пізніше завідувачами кафедри 

були кандидати технічних наук, 

доценти А.В. Чамов, Л.Ф. Лук’- 

янченко, 

С.П.Вере-

тельник.  

Перши-

ми викла-

дачами  

кафедри 

були Є.Р. 

Кузнєцов, 

А.В.  Ча-

мов,  І .П.  

Слюсар , 

В.С. Тка-

чов, М.А.  

Остапенко, М.М. Філатов. В ос-

нову творчого життя кафедри 

МАХВ, поряд із підготовкою ін-

женерів-механіків, була покла-

дена науково-дослідна робота 

та підготовка кандидатів техніч-

них наук. Вже через кілька років 

після заснування кафедри були 

створені унікальні експеримен-

тальні установки для безперер-

вного коксування вугілля на Ав-

діївському КХЗ, що дало під-

ґрунтя для подальшого розвит-

ку кафедри. 

П і с л я  

закінчення 

інституту на 

кафедрі по-

чали працю-

вати В.Н. 

Мовчанюк, 

С.П. Вере-

тел ь н и к , 

О.С. Пар-

фенюк, піз-

ніше - О.В.  
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Історія кафедри 

Нині кафедру очолює заслу-

жений винахідник України, про-

фесор, доктор технічних наук 

О.С. Парфенюк. За час роботи 

в університеті Олександр Сергі-

йович вніс свій вклад до розвит-

ку випускової кафедри «Маши-

ни та апарати хімічних вироб-

ництв», а з 2014 року брав ак-

тивну участь у реорганізації та 

становленні кафедри МАХВ, що 

увійшла до складу нової кафед-

ри більш широкого профілю під-

готовки фахівців – кафедри об-

ладнання перероблювальних 

технологічних комплексів. Вона 

об’єднала в один трудовий ко-

лектив викладачів кількох на-

прямків і спеціальностей галу-

зевого машинобудування та ме-

трологічного забезпечення.  

Високий  

рівень ефек-

тивності ро-

боти аспіран-

тів і молодих 

викладачів 

кафедри під-

тверджується 

присуджен-

ням в останні 

роки за ре-

зультатами 

міжнародних 

і всеукраїнсь-

ких конкурсів 

нагород та  

і м е н н и х  

стипендій : 

– І.В. Кутняшенко — Кабіне-

ту Міністрів; 

– А.А. Топоров — Кабінету 

Міністрів і Президента України; 

– П.В. Третьяков — Прези-

дента України та фірми «Токіо 

Байоккі». 

Одним із головних підпри-

ємств-партнерів кафедри ма-

шин і апаратів хімічних вироб-

ництв протягом ус іх років  

Гамбург-Гарбург, яким керує 

професор Штефан Гайнріх . 

Незважаючи на труднощі переї-

зду, в минулому році він був по-

чесним гостем на заході «Дні 

науки» у ДонНТУ м. Красноа-

рмійськ. 

Попри складнощі теперішньо-

го періоду, кафедра ОПТК про-

довжує свої кращі традиції в 

навчальному процесі та науці, 

ставлячи перед собою такі  

завдання: 

- єдність освіти та науки; 

- високий європейський підго-

товки фахівців; 

- наука без кордонів – розви-

ток співробітництва із закордон-

ними університетами та їх нау-

ковцями; 

- сприйняття найліпшого ос- 

вітнього досвіду; 

- тісний зв'язок 

з промисловими 

підприємствами. 

Ми впевнені, 

що працелюб-

ність, віра в себе 

та у свою країну 

– шлях до нової 

сучасності, яким 

іде новостворена 

кафедра облад-

нання перероб-

лювальних тех-

нологічних комп-

лексів Донецько-

го національного 

технічного університету. Хоча це 

був і вимушений шлях для кож-

ного із нас, але він свідомий і 

сповнений надії.  

Кафедра ОПТК вітає ДонНТУ 

з Днем народження та бажає 

процвітання, нових перемог і  

високих досягнень в освітньо-

професійній діяльності та науці! 

О.С. Парфенюк, 

д.т.н., професор, 

завідувач кафедри ОПТК  

існування є ПАТ «Авдіївський 

коксохімічний завод» – лідер 

коксохімічної промисловості, 

який завжди надавав і надає 

всіляку підтримку кафедрі. 

Наші випускники успішно 

працюють у багатьох країнах 

світу. Особливо можна відзна-

чити магістра й аспіранта ка-

федри,  д.т.н., проф. С.І. Анто-

нюка, який успішно захистив 

докторську дисертацію у Німе-

ччині, працює на посаді заві-

дувача кафедри в технічному 

університеті Кайзерслаутерна 

та вперше серед східноєвро-

пейських вчених-дослідників 

отримав премію Моллера за 

вагомі нові наукові результати 

в галузі дискретних матеріалів. 

Крім того, слід відзначити тих, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

хто досяг висот і на вітчизня-

ному просторі. Так, М.С. Хазах 

— лауреат державної премії 

міністрів СРСР, Г.О. Власов — 

д.т.н, заслужений металург 

України, О.С. Гайдаєнко — те-

хнічний директор ПАТ «Авдіїв-

ський коксохімічний завод» та 

багато інших. 

Кафедра підтримує міжна-

родне співробітництво з німе-

цьким технічним університетом 
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Студенти в науці 

Науково-дослідна робота студентів є одним 

із найважливіших засобів підвищення якості під-

готовки висококваліфікованих фахівців, здат-

них творчо й уміло застосовувати у практич-

ній діяльності останні досягнення науки та  

техніки. 

У сучасних умовах розвиток і вдосконалення 

форм і напрямів науково-творчої роботи студентів 

(НТТС) сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

фахівців – випускників ДонНТУ на ринку праці неза-

лежної України та за її межами. 

В університеті сформувалася й успішно працює 

комплексна система організації та підвищення ефек-

тивності науково-технічної творчості студентів. Од-

ним із престижних показників роботи НТТС є резуль-

тати участі студентів в конференціях, олімпіадах  і 

конкурсах студентських наукових робіт. 

Реальні можливості для розвитку науково-

творчого потенціалу студенти можуть отримати, пра-

цюючи за кафедральними науково-дослідними робо-

тами. За результатами наукової діяльності у 2015 

році отримано 2 патенти на винаходи. Студента-

ми захищено 523 магістерські роботи, 454 – диплом-

них проекти. 

Результати своїх досліджень студенти презенту-

ють на конференції «Дні науки», що проводиться в 

університеті щороку. На конференції обговорюється 

близько 200 доповідей. 

Не дивлячись на те, що для Донецького націона-

льного технічного університету останній рік видався 

вкрай непростим, студенти взяли активну участь у 

всеукраїнських студентських наукових заходах. 

У Всеукраїнській олімпіаді з французької мови 

студент факультету КІТАЕР Андрій Бабенко посів 

друге місце й одержав першу премію від Посольства 

Франції в Україні, а студентка того ж факультету Вік-

торія Кабакчей відзначена дипломом ׀׀ ступеня  Все-

української олімпіади з інформаційних технологій 

«ІТ-Universe». Команда студентів факультету мене-

джменту у складі Юлії Єрохіної та Марії Хмелевської 

посіли третє місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеці-

альності «Економічна кібернетика». 

 

Студенти ФКНТ Артем Любимов, Іван Верещага та 

Костянтин Ольмезов у складі команди CUBE зайняли 

третє місце у Всеукраїнській олімпіаді з програмуван-

ня (Східний регіон) і вийшли до фіналу Міжнародної 

олімпіади з програмування у форматі АСМ. 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт стали студенти ФЕМ Анастасія Пу-

шкар і Валерія Колчева за розділом «Математичні ме-

тоди, моделі в економіці», а студент факультету КІТА-

ЕР Олег Бураков за галуззю «Гірництво». Магістрант 

кафедри «Облік, фінанси та економічна безпека» Єв-

генія Сирос нагороджена заохочувальним дипломом 

оргкомітету Всеукраїнського конкурсу за спеціальністю 

«Банківська справа». 

Команда студентів спеціальності «Телекомуніка-

ційні системи та мережі» стала лауреатом Всеукраїн-

ського конкурсу студентських наукових робіт «Профе-

сіонали майбутнього – 2015», який проводився опера-

тором мобільного зв’язку МТС разом з департаментом 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України. За 

результатами конкурсу команда стала переможцем у 

номінації «Наполегливість і завзятість», що підтвер-

джує ентузіазм наших студентів. 

За останній рік система науково-технічної творчості 

студентів в ДонНТУ зазнала значну організаційну пе-

ребудову, завдяки якій в організацію процесу НТТС 

були введені сучасні системи управління та інформа-

ції. На черзі – внутрішня перебудова, що передбачає 

підвищення активності студентів і внесення елементів 

самоорганізації студентської науки. 

ДонНТУ розпочав програму співробітництва з АС-

СА (Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалте-

рів) – провідною міжнародною професійною організа-

цією в галузі економіки, фінансів і аудиту, що має на 

меті сертифікацію навчальних програм з економіки та 

менеджменту за стандартами АССА. 

Студенти беруть активну участь у нетрадиційних 

формах проведення занять. На засіданні круглого 

столу з нагоди Дня Європи на тему «Євроінтегра-

ція України очима студентів» були зроблені доповіді, 

які стосувались нагальних питань сьогодення. 

Г.І. Павлова, інженер науково-дослідної частини 
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Студентський актив 

Життя студента не об-

межується одним лише на-

вчанням – відвідуванням 

лекцій, лабораторними та 

практичними заняттями. 

Багато хто із студентів у 

вільний час активно займа-

ється спортом, художньою 

творчістю. 

У жовтні 2014 року, коли Мі-

ністерством освіти і науки Укра-

їни було прийняте рішення що-

до переїзду ДонНТУ, багато 

активних студентів теж прийня-

ло рішення про перереєстрацію 

та продовження навчання у 

Красноармійську. І саме вони 

стали нашим студентським ак-

тивом – багато хто з них був 

обраний і увійшов до раду сту-

дентського самоврядування 

факультету або університету. 

На новому місті на студентів 

чекали нові труднощі: в Доне-

цьку залишились і легкоатле-

тичний манеж, і спортивні зали, 

а також репетиційна база для 

танцюристів, вокалістів та КВК-

шників; та й саме невелике міс-

то не могло запропонувати ба-

гато можливостей для вечір-

нього дозвілля. Так що довело-

ся розважати себе самостійно: 

разом із колегами з КІІ узго-

джувати графіки репетицій і за-

нять у БНЗ і спортивній залі, 

аби мати можливість потрену-

ватися чи підготуватися до ку-

льтурно-масового заходу. 

Вже навесні 2015 року твор-

ча та активна молодь підготу-

вала концерт «Назустріч євро-

пейській весні». Після переїзду 

вишу до Красноармійська захід 

такого масштабу в ідбувся  

вперше, однак, цілком виправ-

дав себе.  

 

Організований зусиллями сту-

дентів ДонНТУ, він зібрав пов-

ний аншлаг у великій актовій 

залі та на цілих півтори години 

занурив усіх присутніх у свою 

особливу й неповторну атмос-

феру.  

Тієї ж весни факультет КІ-

ТАЕР не став відступати від 

своєї давньої традиції та від-

значив свій День факультету, 

організувавши концерт в ПК 

«ШУ «Покровське».  

Це були наші, так би мови-

ти, перші «спроби пера». На 

сьогодні ж наше студентське 

самоврядування провело без-

ліч культурних, патріотичних і 

спортивних заходів як в само-

му  університеті, так і на рів-

ні міста та області. 

На мій погляд, однією з най-

більш хвилюючих подій був 

дебют першокурсника. У 2014 

році, у зв'язку з переїздом, за-

хід не проводився, тому восени 

наступного року до участі в 

«Дебюті» долучилися студенти 

першого та другого курсу. Ста-

ршокурсники, у свою чергу, 

провели насправді титанічну 

роботу, допомагаючи в органі-

зації номерів художньої само-

діяльності та репетируючи ра-

зом з «первачками». Загалом, 

дебют дозволив відкрити нові 

таланти та запалити наші вла-

сні «зірочки». 

Про організацію та про ко-

жен захід можна розповідати 

окремо та дуже довго, але в 

невеликій газетній статті це, 

мабуть, недоречно. Спробую 

лише перелічити їх: концерти 

до Дня працівників освіти і нау-

ки, Нового року, 8-го березня, 

церемонія «Посвята в студенти 
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Студентський актив 

 

ними призових місцях, а й у можливості 

відпочити і поспілкуватися з однолітками. 

Дуже тішить той факт, що наші полі-

техніки завдяки своїй активній життєвій 

позиції беруть участь у різноманітних 

громадських проектах, таких як програма 

обміну «Схід і Захід: єдність у різнома-

нітті», програма Британської ради «Акти-

вні громадяни», конференціях і форумах 

для лідерів молодіжних громадських ор-

ганізацій, освітніх програмах (наприклад, 

зимня освітня школа з економіки), ворк-

шоп з проектного менеджменту – все це 

дозволяє їм підтримувати дружні зв'язки з 

молоддю з різних вишів та відчувати себе 

частиною студентства країни. 

Тож, хочу подякувати усім нашим чу-

довим студентам-активістам за їх небай-

дужість, креативність та енергійність та 

звернутися до тих, хто ще не насмілився 

доєднатися до активу: студентство – чу-

дова пора відкрити в собі талант громад-

ського діяча, спортсмена, співака, КВК-

шника, танцюриста. Тому не вагайся – до 

активу долучайся! 

Г.В. Лисенко, начальник відділу з 

організації виховної роботи 

студентів 

в студенти», тижнева акція пам'яті Героїв Небесної 

сотні, що завершилася видовищним флеш-мобом, 

коли сотня білих кульок здійнялася в небо, зйомка 

патріотичного відео на підтримку захисників Украї-

ни та організація зі збору коштів для бійців АТО, 

Дні факультетів, численні спортивні змагання в 

рамках спортивної ліги ДонНТУ з футболу, баскет-

болу, волейболу, настільного тенісу, шахів, органі-

зація урочистого вручення дипломів магістрам і 

спеціалістам, конкурс на кращу кімнату в гуртожит-

ку, а ще – найактивніша участь студентів в кругло-

му столі «Євроінтеграція очима студентів», захо-

дах до Дня Перемоги та Дня визволення Донба-

су від нацистських окупантів, в організації круглого 

столу з питань корпоративної культури в рамках 

співпраці з АССА (Асоціацією присяжних сертифі-

кованих бухгалтерів), «Творчій майстерні» та 

участь у міських заходах зі святкування Масля-

ної та Дня Європи. 

Без сумніву, участь наших студентів в обласних 

заходах, таких як регіональний форум молодіжних 

лідерів студентського самоврядування «Студент-

ська веселка» та «Універсіада Донеччини», Ку-

бок КВК НКМЗ у Краматорську була дуже цікавою 

та корисною, і справа не тільки в зайнятих 

 


