
Шановні читачі! 

П’ятнадцятий випуск «Донецького полі-

техніка» вже готовий повідати вам найціка-

віші події останнього часу. 

Черговий навчальний рік закінчився, а, 

отже, завершилася ще одна віха в історії уні-

верситету. 

Проведені лекції, захищені курсові, складені 

іспити. У коридорах і аудиторіях незвично 

тихо та безлюдно, однак, дуже скоро все змі-

ниться знову. Будуть нові заняття, конфе-

ренції та свята, змагання та концерти, нові 

випробування та перемоги, нові емоції та 

враження. Знайдуться нові можливості та 

приводи пишатися. Головне – розвиватися, 

йти вперед. Вкладати душу в те, чим займа-

єшся, вірити в себе, свої сили та не втрача-

ти життєлюбства й оптимізму. 

Дорогу осилить той, хто йде. Тому не 

бійтеся зробити перший крок, яким би важ-

ким він не здавався. 

З повагою, Катерина Щербакова 
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Тридцять першого травня 

Донецький національний техніч-

ний університет масштабно 

відсвяткував своє 95-річчя. З цієї 

нагоди у виші був проведений 

цілий ряд заходів. 

Розпочав день VIII Міжнарод-

ний науково-практичний форум 

«Донбас 2020: перспективи роз-

витку очима молодих вчених». 

Форум відбувся за участі запро-

шених поважних гостей: пред-

ставників закордонних вишів -

партнерів ДонНТУ, промислових 

підприємств і компаній України, а 

також  начальника відділу універ-

ситетської освіти МОН України. Зі 

вступним словом виступив в.о. 

ректора Я.О. Ляшок, а Є.О. Баш-

ков, проректор з наукової роботи, 

доповів про досягнення та проб-

леми університетської науки. 

Кульмінаційним моментом 

пленарного засідання стало на-

городження дипломами почесних 

докторів ДонНТУ двох запроше-

них гостей: професора, доктора- 

інженера, 

директо-

ра інсти-

туту при-

кладної 

механіки 

Штутга-

ртського 

універси-

тету Во-

льфганга  

 

 

Рибалко, віце-декан факультету 

гірничої справи та геології Сі-

лезьського університету технології 

(Глівіце, Польща), доктор філо-

софії Сергіус Борон, академік На-

ціональної академії наук України, 

доктор економічних наук, профе-

сор, випускник ДонНТУ Олександр 

Іванович Амоша. Випускники зга-

дували свої університетські ро-

ки, бажали вишу примноження 

існуючих здобутків і подальшого 

процвітання. 

До поздоровлень приєдналися 

і добрі партнери ДонНТУ – керів-

ники промислових підприємств: 

ПАТ «ШУ «Покровське» і ПАТ 

«Авдіївський коксохімічний завод», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об'єднання коксохімічних заводів 

України «Укркокс», ПрАТ «ДІГ». Із 

привітаннями також виступили 

гості заходу – Генеральний кон-

сул Федеративної Республіки Ні-

меччина, почесний доктор Воль-

фганг Мьоссінгер і почесний док-

тор Донецького національного 

технічного університету, про-

фесор Штутгартського універ-

ситету Вольфганг Елерс, а також 

міський голова Красноармійська. 

Не залишилися в стороні й струк-

турні підрозділи ДонНТУ – Крас-

ноармійський індустріальний ін-

ститут, а також Костянтинівський і 

Артемівський індустріальний тех-

нікуми. До речі, гості не прийшли 

на свято з пустими руками: серед 

корисних і необхідних подарунків - 

 

 

Е л е р с а  та 

кандидата  

технічних на-

ук, професо-

ра Політехні-

ки Шленської 

Юзефа Пар-

ханського. 

Після уро-

чистої цере-

монії нагоро- 

джені професори виступили із 

доповідями щодо сучасного ста-

ну, досягнень і прикладів мо-

делюючих технологій (Вольфганг 

Элерс) та про 35-річне співробіт-

ництво Донецької та Шленської 

політехнік (Юзеф Парханський).  

Продовженням свя-

ткування стало урочи-

сте засідання Вченої 

ради ДонНТУ, що про-

ходило в палаці куль-

тури «ШУ «Покровсь-

ке». Захід включав у 

собі виступи запро-

шених гостей (у тому 

числі – закордонних), 

нагородження співро- 

бітників і студентів, а також творчі 

виступи колективів  м іста та 

університету. 

Того дня зі сцени линуло бага-

то теплих слів поздоровлень на 

адресу Донецького національного 

технічного університету. Так, з 

привітаннями виступив в.о. рек-

тора ДонНТУ Ярослав Олександ- 

рович Ля-

шок, нача-

льник відді-

лу універ-

ситетської 

освіти Міні-

с т е р с т в а  

освіти і нау-

ки України 

Алла В і к -

т о р і в н а   

 

 Святкування ювілею 
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Не стоїмо на місці 

комп’ютери, офісна техніка, книги 

та символічні сувеніри. 

Також з нагоди свята найкращі 

науково-педагогічні працівники 

ДонНТУ за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок 

у підготовку висококваліфіко-

ваних спеціалістів і плідну науко-

во-педагогічну діяльність були 

 

ДонНТУ та КІІ. 

А вже 1-го червня в Донецько-

му національному технічному уні-

верситеті форум продовжив свою 

роботу шляхом проведення ряду 

тематичних міжнародних нау-

ково-практичних конференцій. 

Катерина Щербакова 

 

відзначені нагрудними знаками 

«За наукові та освітні досягнен-

ня» та «Відмінник освіти», грамо-

тами та подяками Міністерства 

освіти і науки України, почесними 

грамотами Донецької обласної 

державної адміністрації, гра-

мотами та подяками департаме-

нту освіти і науки ДонОДА, а та-

кож грамотами та подяками місь-

кого голови. 

Приємним і колоритним допо-

вненням урочистого засідання 

Вченої ради стали яскраві тан-

цювальні постановки та емоційні 

пісенні номери від хореографіч-

них колективів палацу культури,  

 

 

    З 19-го по 20-те травня 2016 року декан факуль-

тету комп’ютерних наук і технологій О.М. Мірош-

кін брав участь у семінарі-тренінгу з підготовки до 

складання міжнародних іспитів з англійської мови. 

Семінар був організований асоціацією викладачів 

англійською мови TESOL (Teachers of English to 

Speakers of Other Languages) за підтримки посольст-

ва США в Україні на базі Харківського універси-

тету міського господарства ім. О.М. Бекетова. 

За програмою семінару учасники прослухали ві-

сім тематичних лекцій про методики вивчення різних 

аспектів англійської мови та про міжнародні іспити з 

англійської мови, їх різновиди, особливості та мож-

ливості складання в Україні з отриманням відповід-

ного міжнародного сертифікату. 

Зустріч відкрила завідувач кафедри іноземних 

мов ХНУМГ О.П. Ільєнко, яка привітала всіх учасни- 

ків семінару та побажала плідної 

праці над труднощами англійсь-

кої мови. Від імені ректора ви-

ступила директор центру міжна-

родної  д іяльност і  та осв іти 

ХНУМГ Н.В. Бібік, яка закликала 

до співпраці та мовної підготовки 

студентів українських вишів для 

участі в міжнародних проектах.  

У перший день з відвідувачами семінару досвідом 

ділилася Катерина Проценко, директор International 

Language Center, м. Київ. Другого дня на семінарі 

зробили доповіді Lisa Weiss, яка розповіла про вико-

ристання мобільних технологій для покращення ре-

зультатів навчання та про нестандартні підходи до 

 

активації спроможностей деяких студентів до на-

вчання, та Sharon Worden, чия академічна лекція 

про використання спеціальних слів англійської 

мови для надання відтінків змісту, що передаєть-

ся, завершила дводенний англомовний марафон. 

У перервах між доповідями на семінарах учас-

ники мали змогу посп ілкуватися  за кофе-

брейками та насолодитися смачним обідом у 

кафе Lunch. Незважаючи на те, що Харків зу-

стрів гостей трохи прохолодно та інколи на-

магався промочити весняним дощиком, учасни-

ки семінару мали змогу познайомитись із містом, 

сховавшись в екскурсійному автобусі, та послу-

хати історії про Харків. А ось що із цього правда, 

а що –  трохи прикрашено для надання Харкову 

деякого особливого колориту, нехай залишиться 

невідомим. 

Учасники семінару отри-

мали сертифікати та зали-

шилися дуже задоволени-

ми участю в заході. На зак-

лючному засіданні було 

сказано  багато приємних 

слів подяки на адресу По- 

сольства США в Україні й 

                                   асоціації викладачів анг-

лійської мови TESOL. О.М. Мірошкін приєднався 

до слів подяки та від себе виразив щиру вдя-

чність співробітникам Харківського універси-

тету міського господарства ім. О.М. Бекетова за 

організацію та проведення заходу. 

О.М. Мірошкін, декан ФКНТ 
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Цікаво та пізнавально пройшов 24-го травня в Донець-

кому національному технічному університеті науковий пік-

нік, присвячений Дням студентської науки. 

Організований для школярів, майбутніх абітурієнтів, захід 

мав на меті зайвий раз показати їм, що навчання в універси-

теті – це не тільки монотонні пари та лекції, а й яскраві екс-

перименти,  весело пр оведений час і  маса чуд о-

вих  захоплень і вражень. 

Розпочав науковий пікнік факультет машинобудуван-

ня, екології та хімічних технологій. Варто відзначити, що роз-

клеєні об’яви-анонси, що майоріли в коридорах вишу деякий 

час до початку заходу, не на жарт заінтригували багатьох. 

Тому зовсім не дивно, що аудиторія бажаючих побачити все 

на власні очі зібралася немаленька: студенти, співробітники 

та викладачі вишу та, звичайно, гості заходу – запрошені 

школярі. 

Отож, після привітальних слів і необхідних приготу-

вань МЕХТівці перейшли безпосередньо до справи: хімі-

ки-практики показали присутнім ряд цікавих і яскравих дос-

лідів із не менш колоритними назвами, серед яких – класич-

ний вулкан (розклад біхромату амонію), лід і полум’я (пала-

ючий лід), дим без вогню, хімічний вулкан і фараонових змій, 

фіолетовий вулкан (реакція магнію з йодом) та велетенську 

зубну пасту для слона (результат розкладу перекису водню). 

Варто відзначити, що експериментатори не один раз припід-

німали завісу тайни щодо компонентів того чи іншого дослі-

ду. До речі, до проведення багатьох із них активно залучали 

гостей, що ще більше підігрівало азарт присутніх. А завер-

шилося хімічне дійство ефектним міні-вибухом, який, хоч 

і став експромтом, вдався на всі 100%. В цілому, було дуже 

цікаво, весело та видовищно. Хіміки того дня «запалили» не 

тільки реактиви, а й публіку, чудово підняли настрій і пода-

рували масу приємних вражень, створивши маленьке (а іноді 

– і не зовсім) диво. 

Катерина Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У рамках наукового пікніку, що про-

ходив у Донецькому національному 

технічному університеті, факуль-

тетом комп’ютерно-інтегрованих те-

хнологій, автоматизації, електроінже-

нерії та радіоелектроніки для школярів 

міста та району був організований 

майстер-клас з робототехніки. 

Як показала попередня практика, 

проведення подібних заходів прийшлося 

до вподоби майбутнім студентам, тому 

викладачі ФКІТАЕР не втратили нагоди 

вкотре долучити молодь до цікавого сві-

ту автоматизованих технічних систем. 

Так, школярам у легкій і зрозумілій 

формі показали та пояснили принцип дії 

простої електронно-побутової техніки. 

Дійсно, цікаво було на власні очі по-

бачити, з чого саме складається при-

стрій для вимірювання тиску людини, 

які датчики та компоненти до нього вхо-

дять, і, звичайно, зрозуміти, як він пра-

цює. А той факт, що до робочого проце-

су активно залучали і самих юних гос-

тей, лише підігрівав їх азарт і захват. 

У цілому, майстер-клас показав, 

що при ретельному розгляді електрон-

них приладів принцип їх дії виявляється 

куди простішим, ніж це може здатися на 

перший погляд. А тим, хто цікавиться 

подібними речами, факультет КІТАЕР 

з радістю допоможе розібратися у 

всіх тонкощах і премудрощах робото-

техніки та електроніки. 

Катерина Щербакова 

 

Дні науки в ДонНТУ 
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Дні науки в ДонНТУ 

 
У рамках заходів, присвячених 

95-річчю Донецького національ-

ного технічного університету, 

24 травня 2016 року на факуль-

теті комп’ютерних наук і тех-

нологій пройшли майстер-класи 

для школярів м. Красноармійська 

та м. Димитрова. 

У лабораторіях факультету 

студенти та викладачі розповіли 

гостям про сучасні тенденції роз-

робки апаратного та програмного 

забезпечення, наочно продемон-

стрували спеціалізоване облад-

нання та приклади програмних  

 

спробувати себе в ролі розробни-

ка комп’ютерних ігор і самостійно 

створити ігровий простір в сере-

довищі Unity3d.  

У лабораторії кафедри комп’ю-

терної інженерії студенти проде-

монстрували систему управління 

на базі мікроконтролерного набо-

ру  Arduino, що може використо-

вуватися у приладах з датчиками 

та виконуючими механізмами. 

Представники кафедри комп’юте-

рних наук розповіли про особли-

вості навчання фахівців з систем 

штучного інтелекту, прикладного 

комп’ютерного дизайну та інфор-

маційних управляючих систем. 

Наприкінці доцент кафедри 

прикладної математики та інфор-

матики Н.О. Маслова поділила-

ся зі студентами досвідом участі у 

проекті GameHab. 

О.А. Золотухіна, старший 

викладач кафедри ПМІ 

 

спробувати себе в ролі розробни-

ка комп’ютерних ігор і самостійно 

створити ігровий простір в сере-

довищі Unity3d.  

У лабораторії кафедри комп’ю-

терної інженерії студенти проде-

монстрували систему управління 

на базі мікроконтролерного набо-

ру  Arduino, що може використо-

вуватися у приладах з датчиками 

та виконуючими механізмами. 

Представники кафедри комп’юте-

рних наук розповіли про особли-

вості навчання фахівців з систем 

штучного інтелекту, прикладного 

комп’ютерного дизайну та інфор-

маційних управляючих систем. 

Наприкінці доцент кафедри 

прикладної математики та інфор-

матики Н.О. Маслова поділилася 

зі студентами досвідом участі у 

проекті GameHab. 

О.А. Золотухіна, старший 

викладач кафедри ПМІ 

продуктів, 

створених студентами в рамках 

навчальних курсів. 

Перед майбутніми абітурієн-

тами виступили заступник декана 

ФКНТ, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії С.О. Ковальов, 

завідувач кафедри прикладної 

математики та інформатики (ПМІ) 

О.А. Дмитрієва, доцент кафед-

ри ПМІ Н.О. Маслова, старший 

викладач кафедри ПМІ О.А. 

Золотухіна. 

У заходах взяли активну 

участь студенти факультету: Ар- 

тем Любимов, Влад Ли-

сенко, Олександра Бо-

билева, Олексій Лукін, 

Тетяна Щелкун, Дар’я 

Полуніна, Сергій Граб-

чук, Аліна Сова. 

У лабораторії кафед-

ри прикладної математи-

ки та інформатики шко-

лярі мали можлив ість  

 

 

У рамках святкування 95-річчя ДонНТУ для 

студентів факультету комп’ютерних наук і 

технологій спеціальності «Комп’ютерна інжене-

рія», які навчаються у групі з поглибленим ви-

вченням німецької мови, була проведена зустріч з 

професором, директором інституту прикладної 

механіки Штутгартського університету Вольф-

гангом Елерсом. 

Учасниками зустрічі стали також викладачі 

ФКНТ, завідувачі кафедр і декан О.М. Мірош-

кін. Порозумітися допомагав В.А. Святний. 

В ході зустрічі професор Елерс розповів про ор-

ганізацію роботи у Штутгартському університеті та 

про особливості навчання та побуту студентів.  

Студенти щиро зацікавилися можливостями участі 

в наукових програмах й існуючими стипендіальни-

ми програмами вишів Німеччини. Професор дав 

вичерпну відповідь, однак, акцентував увагу на 

тому, що для успішного навчання студентам 

 

необхідна ґрунтовна мовна підготовка з німець-

кої та англійської мов. 

До речі, вже сьогодні ДонНТУ регулярно органі-

зовує наукове стажування студентів і викладачів у 

ряді вишів Німеччини: науково-дослідному інституті 

Штутгартського університету, інститутах наукового 

товариства Макса Планка (м. Магдебург, м. Гольм), 

Інституті георесурсів і матеріалознавства, (м. Аа-

хен), а також у Магдебурзькому університеті ім. От-

то-фон-Гьоріке. Саме тому вирішення мовної проб-

леми для зацікавлених осіб набуває чи не ключо- 

вого значення. У 

зв ’язку  з цим в 

університеті бу-

ли організовані 

різнорівневі мов-

ні курси. 

Катерина 

Щербакова 
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Активне студентство 

Студентки Донецького наці-

онального технічного універси-

тету Аліна Боярська (гірничий 

факультет, 3-й курс) і Людмила 

Смоланова (факультет економі-

ки та менеджменту, 2-й курс), 

протягом 6-8 травня взяли 

участь у міжнародній студент-

ській науковій конференції «Єв-

ропа-2016. Деконструюючи кри-

зу: в пошуках нових форм знан-

ня, ідентифікації, солідарності», 

що проходила у м. Вільнюс (Ли-

тва) на базі Європейського гу-

манітарного університету. 

Після того, як наукові роботи 

студенток на конкурсній основі 

було включено до програми кон-

ференції, ініціативу студентського 

активу підтримала громадська іні-

ціатива «Відновлення Донбасу» в 

особі Олени Борисівни Петряєвої 

та благодійного фонду «Донбас: 

Відновлення». Завдяки наданій 

фінансовій допомозі А. Боярська 

та Л. Смоланова здійснили поїзд-

ку до м. Вільнюс (Литва) та отри-

мали важливий досвід наукової 

та культурної комунікації. 

Робота конференції була відк-

рита доктором соціологічних наук, 

професором Національного до-

слідницького університету «Вища 

школа економіки Іскандером Яса-

веєвим лекцією на тему: «Між 

кризою та соціальною пробле-

мою». Програма конференції була  

 

відвідали фестиваль їжі з нагоди 

Дня Європи, на якому можна бу-

ло поласувати національними 

стравами європейських країн. 

Литовська кухня славиться своєю 

екстравагантністю та незвичай-

ним поєднанням смакових якос-

тей, у чому можна переконатися, 

спробувавши національну найпо-

пулярнішу страву – цепеліни. 

Місто справило на нас незабу-

тнє враження та залишило в на-

шій свідомості яскраві спогади. 

Подорож запам’яталася не тільки 

плідною роботою наукової кон-

ференції, але й сприяла налаго-

дженню нових контактів у міжна-

родному студентському середо-

вищі, дозволила побачити істо-

ричні пам’ятки та познайомитися 

з литовською культурою. Подібні 

заходи є необхідними для підго-

товки фахівців високого рівня, на 

яких у майбутньому буде покла-

дено складне завдання економіч-

ного, соціального та культурного 

відновлення та розвитку Донбасу 

й України в цілому. 

Окремо ми висловлюємо сло-

ва щирої подяки керівникові гро-

мадської ініціативи «Відновлення 

Донбасу» О.Б. Петряєвій – за на-

дану фінансову допомогу – та 

нашому керівнику – І.О. Дмитрик 

– за вирішення численних органі-

заційних питань. 

А. Боярська, ст. гр. ГР-13, 

Л. Смоланова, ст. гр. ЕПР-14 

 

 

дуже насиченою та різно-

манітною: окрім пленарно-

го та секційних засідань, 

протягом трьох днів про-

ходили виставки, презен-

тації книг, кінопокази, за-

сідання тематичних кру-

глих столів. Кожен учасник 

ДонНТУ виступив із допо-

віддю у секції: «Практики 

ідентифікації в ситуаціях 

кризи: між надією та вто-

мою». Роботу секції очо- 

лював кандидат філософських 

наук, професор, голова сенату 

ЄГУ Григорій Міненко. У секції 

були представлені роботи студе-

нтів із Білорусі, Росії, України та 

Литви, що висвітлювали різні ас-

пекти формування та подання 

ідентичності людини. Головна 

прерогатива конференції поляга-

ла у формуванні уявлення про 

самоідентифікацію людини, її ви-

значеність у складі багатонаціо-

нальних і мультикультурних гро-

мад. Під час жвавої дискусії було 

піднято питання про переїзд 

ДонНТУ до міста Красноармійськ, 

вимушені зміни в його структу-

рі, організацію освітньої діяльнос-

ті та активності студентів. Ви-

ступи студенток ДонНТУ викли-

кали зацікавленість і жваве обго-

ворення серед учасників, а також 

були відмічені організаторами 

конференції. 

Яскраве враження справили 

визначні місця Литви: 

історико-архітектурний 

комплекс Старого міс-

та Вільнюса, включ-

но із Замковою горою 

та вежею Гедиміназ, 

оглядовим майдан-

чиком, з якого відк-

ривається захоплююча 

панорама міста; Тра-

кайський острівний 

замок тощо. Студентки 
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Наприкінці травня завершився 10-й конкурс 

наукових робіт «Професіонали майбутнього 

2016», в якому студенти 11 кращих техніч-

них вишів України презентували проекти з впро-

вадження нових 3G послуг. 

Команда Донецького національного технічного 

університету стала лауреатом в номінації «За 

наполегливість і завзятість». 

Назва проекту: «Розробка та впровадження но-

вих 3G послуг». Завдяки цьому рішенню можливо 

реалізувати хмарні послуги для зберігання інфор-

мації, надавати в хмарі мережеву й ІТ-інфра-

структуру клієнтам, а також рішення для безпеки, 

контролю, моніторингу та управління житлом. 

«Професіонали майбутнього» – це єдиний в 

Україні галузевий конкурс наукових робіт серед 

студентів 4 курсів телекомунікаційних факультетів. 

Конкурс заснований у 2006 р і щорічно проходить 

за підтримки Міносвіти, Держспецзв'язку та НКРЗІ. 

Команди студентів змагаються за головний пода-

рунок у розмірі 125 000 гривень на навчання та 

проходять стажування в  технічн ій дире к-

ції оператора. 

Конкурсна комісія конкурсу складається з пред-

ставників вишів і експертів телеком і IT-галузі. Жу-

рі оцінює наукові розробки студентів, виходячи з їх 

інноваційності, практичного значення, логіки та 

архітектури проектування, швидкості реалізації, а 

також презентаційних навичок команд. Перемо-

жець визначається за максимальною сумою балів. 

Інформацію надав Г.В. Ступак, 

старший викладач кафедри АТ 

 

Студент факультету машинобудування, еколо-

гії та хімічних технологій Владислав П’ятигор 

став призером Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт, що проходив у Житомирсь-

кому державному технологічному університеті. 

Всього до участі в конкурсі було надіслано 47 

студентських наукових робіт із 26 вищих навчаль-

них закладів України. Після рецензування та відк-

ритого обговорення галузева конкурсна комісія 

визнала кращими 34 наукові роботи, із яких на 

підсумковій конференції були представлені 22 

роботи із 15 вишів. 

Молоді  науковці  працювали за трьома  

секціями: 

– обробка матеріалів різанням; 

– електрофізичні та електрохімічні методи об-

робки матеріалів; 

– обробка металів тиском у машинобудуванні. 

Владислав представив роботу на тему: «Дос-

лідження впливу часу шліфування ванадійової 

сталі Р6М5Ф3 на поточну лімітовану різальну зда-

тність круга» (науковий керівник – д.т.н., профе-

сор П.Г. Матюха) і був нагороджений дипломом 

за ІІ місце на підсумковій науково-практичній 

конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових робіт у галузі наук «Обробка 

матеріалів у машинобудуванні». 

У роботі вирішується завдання знаходжен-

ня даних, необхідних для визначення режимів 

шліфування, що забезпечать максимальне вико-

ристання ріжучих властивостей шліфувально-

го круга, а, отже, підвищення ефективності алма-

зного шліфування ванадієві швидкорізальні сталі 

Р6М5Ф. У результаті проведених досліджень був 

визначений за-

кон знаходження 

міліметрової рі-

жучої здатності 

круга та поточної 

витрати алмазів. 

Дана розробка  

використовується 

у науковому на-

прямі кафедри. 

Г.І. Павлова, 

провідний фахі-

вець підрозділу з 

науково-

дослідної робо-

ти студентів 

Досягнення студентів 
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Спочатку трохи передісторії. 

З факультетом КІТАЕР особис-

то я познайомився рік тому, як-

раз на святкуванні в ШУ «Пок-

ровське». Я був вражений їх кре-

ативністю і вже тоді вирішив 

для себе питання щодо вибору 

вищого навчального закладу. Я 

хотів вступити саме сюди, саме 

на ФКІТАЕР. Врешті-решт, моя 

мрія збулася. 

Увесь цей час я з нетерпінням 

чекав на черговий День наро-

дження вже свого факультету. 

Тоді я й гадки не мав, що феєри-

чне свято річної давнини може 

щось перевершити. Однак, це 

було тоді ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Народження ідеї 

Як ми знаємо, починаючи з кін-

ця весни і майже до самих холо-

дів, погода у нас завжди спекот-

на, тому не кожному студенту та 

викладачу хочеться сидіти в за-

душливій аудиторії. Не кажучи 

вже про актову залу, яка вміщує 

приблизно 250 осіб. І це без вра-

хування ведучих і виступаючих... 

Ідея святкувати День факуль-

тету на вулиці народилася з фраз 

«А давайте ...» і «А що буде, як-

що?» Один запропонував, інший 

підтримав, третій прийняв рішен-

ня – все, як завжди. Хоча, ні, не 

я к  зав ж д и.  Надих н у в ш ись  

 

 

 

слова-привітання хлопців, 

отримала масу емоцій від водної 

битви. Дійсно, ФКІТАЕР – велика 

та дружна сім'я та найбільш вог-

ненний факультет», – скажуть 

після учасники та ведучі. 

 

Сімейна ідилія 

Якщо хтось подумав, що на 

цьому свято завершилося, то він 

дуже помилився, адже залиша-

лося підвести підсумки свята та 

нагородити призами переможців 

конкурсів. А ще вручити головний 

приз – один бал від проректора з 

науково-педагогічної роботи. Для 

цього був обраний конкурс «Пан-

томіми», він же – «Крокодил». 

Учасники йшли нога в ногу протя-

гом всієї гри, тому було вирішено 

віддати головний приз тому, хто 

оригінальніше привітає улюбле-

ний факультет. Напевно, аби роз-

повісти всі подробиці, і 20 сторі-

нок не вистачило б. Коротко ж 

можу сказати лише одне – свято 

виправдало себе. Заряд позитиву 

і веселощів – ось, що залишило-

ся після цього чудового та неза- 

                              бутнього Дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

   факультету. 

 

 

 

святкуваннями 

Масляної та Дня 

Європи, керів- 

ництво факуль- 

тету вирішило ризикнути, 

і, як на мене, цей ризик був ви-

правданий. 

Отож, ролі та завдання були 

роздані, конкурси та призи – віді-

брані, залишалося лише чекати 

дня феєрії ... 

 

Назад до здорового 

дитинства 

А й справді, коли ми, студенти, 

відривалися від комп'ютерів і 

могли просто побути на вулиці 

без  своїх гаджетів? «Згадати  

  безтурботне дитинство» – такий  

   девіз був у цього заходу. Ма- 

   люнки на асфальті, гра в рези- 

    ночки, бої на водних пістоле- 

     тах, квести ... Все це було по- 

      кликане показати молоді, що  

       реальний світ куди цікавіший  

        за віртуальний. Та й акція  

        «Чупачупс за сигарету» під-

водила затятих курців до здоро-

вого способу життя. 

На тих, хто все ж не зміг роз-

лучитися зі своїми девайсами, че-

кав турнір з кібер-спорту. Ну, а 

для любителів карткових ігор бу-

ло запропоновано зі грати в  

«Уно». Загалом, кожен знайшов  

розвагу для себе. «Цей День фа- 

культету багато чим відрізня- 

ється від інших: активний, весе- 

лий і життєрадісний видався 

день. Все дуже сподобалося, 

емоції переповнювали», 

«Дуже сподобався новий фор- 

мат святкування Дня ФКІТАЕР.  

Порадувала позитивна атмосфера, 

 

 

 

Чудові миті студентства 
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  Із 14-го по 16-те червня 2016 р. у м. Одеса відбувся другий 

етап програми «Розвиток лідерського потенціалу універси-

тетів України» – «Академія змін», що є результатом парт-

нерства Британської Ради в Україні, Фундації лідерства вищої 

освіти (Сполучене Королівство), Інституту вищої освіти 

НАПН України та 12-ти українських університетів.  

Нагадаємо, що основною метою цієї програми є здійснення 

якісних змін в освітній системі України, співпраця та партнерсь-

кі обміни з університетами Сполученого Королівства. 

Команду лідерів ДонНТУ на цьому заході представляли  

п’ять учасників: Ірина Швець – проректор з міжнародних зв’-

язків, Олександра Следь – доцент кафедри управління персо-

налом і економіки праці, Анна Воропаєва – доцент кафедри ав-

томатики та телекомунікацій, Андрій Сурженко – декан факуль-

тету машинобудування та хімічних технологій, Галина Лисенко 

– начальник підрозділу з організації виховної роботи студентів. 

Протягом цих трьох днів дванадцять команд обговорювали 

як власні проекти, так і проекти своїх колег з інших вишів , 

розв’язали безліч командних вправ на розвиток креативного 

мислення, прослухали лекції британських тренерів-коучерів з 

лідерства: Стюарта Ханта, Леслі Хакслі та Дага Паркіна на те-

ми: «Що не так зі змінами?», «Креативне мислення щодо змін», 

«Комунікація та вплив», а також пройшли психологічне діагнос-

тування команд задля досягнення проектного результату. 

Ці насичені тренінгові дні дали можливість нашій команді де-

талізувати проект ДонНТУ «Університет як рушій реформ міс-

цевих громад та бізнесу», усвідомити, що вже дуже багато  

зроблено в рамках нашого проекту, а саме: участь у місь-

ких заходах (наприклад, таких, як Масляна, День Європи), ор-

ганізація та проведення університетських заходів (творча майс-

терня, науковий пікнік), та розробити подальший план з реалі-

зації заходів, спрямованих на якісне реформування місцевих 

громад і бізнесу за рахунок використання наукового, культурно-

го та просвітницького потенціалу університету. 

О т ж е , 

немає нія-

ких сумні-

вів, що по-

д а л ь ш а  

участь на-

шої коман-

ди в  про-

грамі до-

поможе у 

роз в и тку  

лідерських  

здібностей учасників і допоможе їм стати агентами змін для 

розповсюдження найкращих практик розвитку лідерського по-

тенціалу на довгострокову перспективу. 

Г.В. Лисенко, начальник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів 

 Університетські активісти  

І все ж хочеться повернуться до 

того, з чого почав. За цей рік на-

вчання в університеті я зрозумів, що 

кожен студент ФКІТАЕР індивідуа-

льний і неповторний. Він – свого ро-

ду зірка, що входить у велике та 

дружне сузір'я факультету КІТАЕР. 

Це свято стало реальністю тільки 

завдяки внеску кожного із нас. І я на-

віть не знаю, яким буде День факу-

льтету 2017, однак ... нехай це буде 

сюрпризом. А поки хочу зауважити: 

всяка молодість жвавості сповнена. 

  С. Білянський, ст. гр. СУАР-15 

 

 

«У цей чудовий день мені хотілося 

б привітати всіх, хто має безпосере-

днє відношення до студентського жи-

ття ФКІТАЕР. Це наше спільне свя-

то, оскільки родина ФКІТАЕР – сту-

денти та викладачі – це назавжди! 

Ми працюємо та навчаємося в осо-

бливий час. Так, працюємо не покла-

даючи рук. Так, живемо в умовах, да-

леких від ідеальних. Але труднощі за-

буваються, а ось усі яскраві моменти 

залишаться в пам'яті. Як же забути 

студентські ігри та змагання, наукові 

конференції, концерти, конкурси ... та 

хіба всього перелічиш! Ті, хто через 

все це пройшов, гадаю, теж вважа-

ють цей час найпрекраснішим. Тому 

мені хотілося б привітати студентів 

факультету з нашим чудовим свя-

том і побажати всім невичерпного 

оптимізму, бадьорості духу, бажання 

творити добро, втілювати свої най-

заповітніші мрії в життя, пронести 

крізь роки та зберегти це звання 

студента ФКІТАЕР, цей абсолютно 

особливий стан душі, молодої, завзя-

тої та веселої!» 
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Л  
  

Міжнародні конференції 

і 

 

Двадцять четвер-

того травня відбулася 

Міжнародна наукова 

конференція «Фінансо-

ва система незалежної 

України: аналіз історії, 

виклики сьогодення та 

перспективи майбут-

нього», присвячена 25-

й річниці незалежності 

України та  95-річчю 

Донецького національ-

ного технічного уні-

верситету. 

Конференцію прово-

дили кафедра обліку, 

фінансів та економіч-

ної безпеки та кафед-

ра економічної теорії та 

державного управління. 

Захід проходив за 

наступними секціями: 

1. Фінансова  сис-

тема держави: основ-

ні проблеми та напрям-

ки їх вирішення. 

2. Фінансові аспекти 

інтеграції України у сві-

товий економічний  

простір. 

3. Фінанси підпри-

ємств як основна скла-

дова фінансової систе-

ми держави. 

4. Фінансова безпека 

держави та господарю-

ючого суб'єкта: акту-

альні проблеми та су-

часні дослідження. 

5. Бухгалтерський 

облік у системі фінан-

сового менеджменту 

підприємств. 

Відкрив конферен-

цію декан ФЕМ О.А. 

Олейніков. В аудиторії 

були присутні 48 студе-

нтів третього та четвер-

того курсів бакалаврату 

та першого курсу магіс-

тратури факультету  

 

 

– неординарність ідей; 

– в а г о м і  н а у к о в і  

кроки; 

– всебічний аналіз науко-

вої проблеми; 

– логіка й обґрунтованість 

наукових дос- 

ліджень»; 

– серйозне ста-

влення до нау-

кових дискусій; 

– комплекс-

ність і систем- 

ність  у нау-

к о в и х  р о з -

робках. 

О к р і м  

присутніх на 

конференції,  

дистанційно 

взяли участь  

у конферен-

ції ще 42 ав-

тори науко-

вих статей, у 

тому числі –  

доктори та кан- 

дидати наук , 

старші  викла-

дачі та студен-

ти із міст Украї-

ни: Києва (Київ-

ський коопера-

тивний інсти- 

тут бізнесу та 

права), Хар-

кова (Націо-

нальний тех-

нічний універ-

ситет «Харків-

ський політех- 

нічний інститут», Харків-

ський національний аг-

рарний університет іме-

ні В.В. Докучаєва), Він-

ниці (Донецький націо-

нальний університет), 

Дніпропетровська (Дніп-

ропетровський універ-

ситет митної справи та 

ф і н а н с і в ) ,  а т а к о ж   

 

економіки та менедж-

менту та гірничого фа-

культету.  

Всього було заслу-

хано 10 доповідей, які 

викликали досить жва-

ву дискусію. Ось най-

більш цікаві з них: 

  – «Фінанси підпри-

ємств, їх визначення, 

роль і місце у фінансо-

в ій системі  держа-

ви  (доповідач – студент 

гр. ОА-13 М. Арабаджі); 

  – «Роль і місце фінан-

сової безпеки банків у 

системі забезпечення 

фінансової  безпеки  

держави» (доповідач 

– студентка гр. ОА-12 

Т. Шульга); 

  – «Легалізація вогне-

пальної зброї як спосіб 

швидкого наповнення 

державного бюджету» 

(доповідач – студент гр. 

ФБС-12 В. Сичов). 

Обговорення дис-

кусійних питань трива-

ло майже годину. Необ-

хідно відмітити активну 

участь в обговоренні 

наукових питань кон-

ференції студента гр. 

ЗК-12 П. Рапану та сту-

дента гр. ФБС-12 В. 

Сичова, за що оргкомі-

тет виносить їх обом 

велику подяку. 

Від керівництва Дон-

НТУ доповідачі були 

нагороджені грамотами 

за перемогу в наступ-

них номінаціях: 

– творчій підхід у науці; 

– актуальна позиція в 

науці; 

– активна участь у нау-

ковій конференції; 

– креативність науково-

го мислення; 

 

 

 

 

партнери кафедри  

обліку,  фінанс ів  та  

економічної безпеки 

ДонНТУ –  студенти  

та викладачі кафедри 

обліку та контролю   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білоруської держав-

ної сільськогосподар-

ської академії (м. Гор-

ки, Білорусь) та сту-

дентка Internat ional 

House London (м. Лон-

дон, Великобританія). 

В.М. Антоненко, 

доцент кафедри 

ОФЕБ 
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Міжнародне співробітництво 

Протягом 16-19 травня 2016 року відбулася ко-

ординаційна зустріч партнерів проекту «GameHub: 

University-enterprises cooperation in game industry in 

Ukraine» 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-

JP, одним із учасників якого є наш університет. 

Робочі засідання проходили в університеті AGH 

(Гірничо-металургійна академія, м. Краків, Польща). 

У зустрічі брали участь представники українських ви-

шів: Національного технічного університету «Харків-

ський політехнічний інститут», Прикарпатського на-

ціонального університету ім. В. Стефаника, Київсько-

го національного університету будівництва й архітек-

тури, Одеського політехнічного університету, Хер-

сонського національного технічного університету. 

Програмою координаційної зустрічі було передба-

чено відвідування заходів фестивалю комп’ютерних 

ігор DigitalDragon, що проходив у Кракові, доповіді й 

майстер-класи щодо основних принципів навчання в 

галузі розробки комп’ютерних ігор. Від ДонНТУ про-

ект представляли професор, завідувач кафедри при-

кладної математики та інформатики О.А. Дмитрієва, 

доценти кафедри прикладної математики та інфор-

матики Н.С. Костюкова та Н.О. Маслова. 

Під час координаційної зустрічі велике враження  

 

 

справило 

в ідв іду-

вання уні-

верситет-

с ь к о г о  

містечка 

та корпу-

с ів  ун і -

верситету  

AGH, Краківського технологічного парку та 

фестивалю DigitalDragon. Під час обговорен-

ня завдань проекту було досягнуто домовленос-

ті щодо подальшої роботи над проектом. Неза-

бутньою стала екскурсія історичною частиною 

міста та відвідування соляної копальні. 

Місто Краків – давня столиця Польщі – спра-

вило незабутнє враження, організація заходів 

була здійснена на дуже високому рівні. Хочеться 

сподіватися, що проведений захід стане одним із 

кроків до налагодження співпраці не тільки з за-

рубіжними колегами, а й колегами-однодумцями 

з навчальних закладів різних областей України 

та сприятиме організації нових проектів. 

Н.С. Костюкова, доцент кафедри ПМІ 

 

 

З 25-го по 27-те травня в 

університеті Барселони (Іспанія) 

відбувалась третя Арабсько-Єв-

ропейська конференція з питань 

вищої освіти (Third Arab-Euro 

Conference on Higher Education 

AECHE-3), яку щорічно організу-

ють Асоціація арабських (Asso-

ciation of Arab Universities) і євро-

пейських університетів (Euro-

pean University Association). Цьо-

го року конференція була прис-

вячена викликам і можливостям 

арабських і європейських уні-

верситетів у втіленні їх соціальної 

місії та мала на меті зібрати для 

Від ДонНТУ в роботі конфере-

нції брала участь проректор з на-

уково-педагогічної роботи Вікто-

рія Яківна Воропаєва, яка висту-

пила з доповіддю «ДонНТУ – уні-

верситет в екзилі: можливості та 

виклики для Донецького націона-

льного технічного університету в  

реалізації нашої соціальної місії в 

нових умовах» (DonNTU - the uni-

versity in exile: Opportunities and 

Challenges for Donetsk National 

Technical University with the aim of  

fulfilling our societal role under new 

condition), а також  дала три ін-

терв’ю університетським, міським 

і регіональним медіа. 

В.Я. Воропаєва, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

 

обговорення цього питан-

ня політичних лідерів  

(представників урядів, міс- 

цевих громад, міністерств освіти) 

та керівників освітніх закладів 

(ректорів, проректорів і голів уні-

верситетських асоціацій). 

Однією з ключових проблем, 

що викликала жвавий інтерес у 

всіх учасників конференції, була 

проблема біженців, їх інтеграції в 

суспільне життя місцевих громад 

та ролі університетів у цьому 

процесі. Саме тому на AECHE-3 

організатори запросили деле-

гацію з України у складі двох ре-

кторів (проректорів) переміщених 

університетів і двох представни-

ків МОНУ.  
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Автоматизація та управління 

На базі ДонНТУ 

2 4 - г о  т р а в н я  

2016 р. відбулася 

ІI Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція мо-

лодих учених, ас-

пірантів і студе-

нтів «Автомати- 

зація, контроль та управління: пошук ідей і рішень» 

(АКУ-2016), яка щорічно проводиться на базі факу-

льтету комп’ютерно-інтегрованих технологій, ав-

томатизації, електроінженерії та радіоелектроніки. 

Така конференція стала чудовим шансом для сту-

дентів, магістрантів і молодих учених здобути до-

свід публічного представлення результатів науково-

технічної творчості, отримати оцінку своїх наукових 

здобутків. 

 Всього до оргкомітету було подано тези 37 допові-

дей. Участь у роботі конференції взяли представники 

з ДонНТУ, Вінницького національного технічного уні-

верситету, Івано-Франківського національного техніч-

ного університету нафти та газу, Українського держа-

вного університету залізничного транспорту (м. Хар-

ків), Харківського національного університету радіое-

лектроніки. 

Основні напрямки конференції були наступними: 

– автоматизація, комп’ютерно-інтегровані техноло-

гії, впровадження концепції Industry4.0 у промислову 

автоматику; 

– інфокомунікації та радіотехніка; 

– інформаційно-вимірювальні системи, електронні 

та мікропроцесорні прилади; 

– електрична інженерія.  

– використання матеріально-технічних засобів, на - 

даних у рамках про-

екту «TATU», в оно-

влених навчальних 

програмах з техніч-

них дисциплін. 

Що ж до резуль-

татів обговорення, 

найкращі доповіді  

підготували студентка Є. Карабаджак («Розробка 

електронної системи вимірювання параметрів котлоа-

грегату ТПП-200-1 теплоелектростанції») та М. Зінен-

ко («Аналіз можливостей інтелектуальної системи  

електрозабезпечення»). 

С.В. Василець, доцент кафедри гірничої елек-

тротехніки та автоматики ім. Р.М. Лейбова 

 

У рамках VIII Міжнародного науково-

практичного форуму «Донбас 2020: перспе-

ктиви розвитку очима молодих вчених» фа-

культетом КІТАЕР був проведений круглий 

стіл «Розробка новітніх навчальних програм 

для професійної підготовки в області тех-

нологій автоматизації в рамках TEMPUS 

проектів TATU та EDUNET». 

Проблематика заходу була наступною: 

– актуальність відкриття та функціонування 

тренінгових центрів у різних регіонах України; 

– уніфікація професійної підготовки в об-

ласті технологій автоматизації в рамках 

TEMPUS проектів TATU і EDUNET; 

– презентація навчальних лабораторій 

TATU Smart Lab і навчальних курсів тренінг-

центрів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– організація дистанційного навчання та 

віддалених лабораторних практикумів. 

Захід пройшов за участі представників  

компанії «Phoenix Contact», ПАТ «Новокрама-

торський машинобудівний завод» і Слов’-

янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго», а також 

співробітників факультету КІТАЕР. Коор-

динатором виступила проректор з науко-

во-педагогічної роботи ДонНТУ Вікторія 

Яківна Воропаєва. 

У ході круглого столу був підписаний дого-

вір щодо співпраці ДонНТУ та німецької ком-

панії «Phoenix Contact», а також обговорюва-

лися організаційні та методичні аспекти ство-

рення мережі тренінгових центрів і розробки 

навчальних програм для професійної підгото-

вки в області технологій автоматизації, обмін 

досвідом з питань використання в навчаль-

ному процесі новітнього лабораторного обла-

днання TATU Smart Lab. 

За інформацією ФКІТАЕР 
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Економічні конференції 

У рамках Днів науки – 2016 в 

ДонНТУ 24-го травня був про-

ведений круглий стіл на тему: 

«Внутрішня міграція в Україні: 

проблеми державного регулю-

вання». 

Модераторами заходу стали:  

– завідувач кафедри економі-

чної кібернетики та вищої мате-

матики, д.е.н., професор М.В. 

Румянцев;  

– в.о. завідувача кафедри 

економічної теорії та державного 

управління к.е.н., доцент Н.В. 

Оленцевич; 

– доцент кафедри управління 

персоналом і економіки праці 

к.е.н., доцент О.М. Следь. 

Всього в роботі круглого столу 

взяли участь 12 студентів факу-

льтету економіки та менеджмен-

ту. Із доповідями виступили:  

1. Х. Семеновська (гр. ЕК-12): 

«Міграція населення в сучасних 

умовах: причини, особливості, 

наслідки». 

2. М. Ласкавець (гр. СОЦ-13): 

«Особливості зовнішніх міграцій-

них процесів у регіонах України». 

 

 

 

якими стикаються внутрішньо пе-

реміщені особи; обґрунтовано на-

прями проведення державної по-

літики регулювання процесів вну-

трішньої міграції в соціальній, під-

приємницькій, нормативно-пра-

вовій, грошово-кредитній сферах.  

Протягом всього заходу (а це 

– більше двох годин) в аудиторії 

панувала доброзичлива атмос-

фера, а самі доповіді містили ба-

гато цікавої інформації та викли-

кали жваву дискусію серед учас-

ників. Закінчився захід нагоро-

дженням спікерів грамотами та 

пам’ятним фото на згадку. 

Н.В. Оленцевич, доцент, 

в.о. завідувача кафедри еко-

номічної теорії та державного 

управління 

 

3. Є. Васильєва (гр. 

УПЕТ-12): «Трансфор-

мація регіонального рин-

ку праці в контексті проце-

сів внутрішньої вимушеної 

міграції». 

4.  М.  Б іленська (гр .  

УПЕТ-12): «Соціальні та 

економічні ризики внут-

рішньо переміщених осіб». 

5. А. Гвоздь (гр. УПЕТ-12): 

«Аналіз й оцінка основних соці-

ально-економічних індикаторів 

рівня життя». 

6. А. Коваленко (гр. УПЕТ-12): 

«Нормативно-правове регулюван-

ня внутрішньої вимушеної міграції». 

7. А. Макарова (гр. СОЦ-13): 

«Зовнішня трудова міграція в Ук-

раїні як демографічна проблема». 

8. А. Бачуріна (гр .  ЕК -12) :  

«Довгострокові ефекти вимушеної 

міграції». 

Загалом, в ході засідання круг-

лого столу було обговорено акту-

альні питання внутрішньої міграції 

в Україні; досліджено соціально-

економічні, організаційно-правові, 

психологічні та інші проблеми, з 

Шістнадця-

того травня в 

ДонНТУ в рам-

ках співробітни-

цтва вишу з 

Асоціацією при-

сяжних серти-

фікованих бух-

галтерів (АССА) 

 пройшла онлайн-конференція на тему: «Практичні 

аспекти проведення аудиторських перевірок».  

Організатором заходу виступила кафедра обліку, 

фінансів та економічної безпеки. Зокрема, Н.Ю. 

Рекова, завідувач кафедри ОФЕБ, є ініціатором  

взаємодії університету з провідними аудиторськими 

фірмами світу. 

Студенти старших курсів економічних спеціа-

льностей і викладачі мали нагоду в поспілкува-

тися з представником компанії Baker Tilly Ukraine.  

 

Baker Tilly – незалежна українська компанія, що 

надає послуги в сфері аудиту, бізнес консуль-

тування, незалежної оцінки, бухгалтерського й 

управлінського обліку. Компанія входить в число 

найбільших аудиторських компаній України і світу. 

В ході бесіди учасниками онлайн-конференції 

були розглянуті питання щодо специфіки роз-

рахунку аудиторських ризиків при проведенні пе-

ревірок; здійснення вибірки необхідних документів; 

порядок складання аудиторського висновку тощо. 

На завершення заходу представник Baker Tilly 

Ukraine розповів про особливості та тонкощі робо-

ти аудитором, а також відзначив ряд якостей і на-

вичок, якими повинен володіти потенціальний ро-

бітник компанії. 

В цілому ж, спілкування студентів із можливими 

роботодавцями є доволі ефективною формою вза-

ємодії та буде продовжуватися у виші й надалі. 

Катерина Щербакова 
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Святкуємо разом 

Дев’ятнадцятого травня у 

Красноармійську пройшло масш-

табне святкування Дня Європи. І 

вже з самого ранку на мешканців і 

гостів міста чекала насичена 

програма заходів: зарядка, авто-

пробіг, величезна кількість кон-

цертних номерів і ярмарок від 

представників шкіл міста, а та-

кож цікавий форум. 

Розпочалося святкове дійство з 

енергійної та веселої загально-

міської зарядки. Цікаво, що на-

віть примхлива дощова погода не 

зуміла зіпсувати припіднятого на-

строю її учасників і, врешті-решт, 

зарядка подарувала масу пози-

тивних емоцій. 

Продовжилося свято автоп-

робігом, в ході якого автомобілі 

з прапорами європейських країн 

проїхали від площі Шибанкова ву-

лицями міста. Учасниками автоп-

робігу стали також і студенти До-

нецького національного технічного 

університету. 

Ближче до опівдні біля Красно-

армійського індустріального ін-

ституту розпочалася концертно-

розважальна презентація країн 

Європи навчальними закладами 

та фестиваль вишиванок. Кожна зі 

шкіл міста по черзі представляла 

одну із європейських країн: шко-

лярі знайомили глядачів із її тра-

диціями та характерними озна-

ками. Варто відзначити, що презе-

нтації вийшли дуже яскравими та 

колоритними. До того ж, парале-

льно на площі працювала вистав-

ка-ярмарок декоративних виробів і 

національних страв європейсь-

ких країн, тож, усі бажаючі мог-

ли приєднатися і до неї. 

Не залишилося без уваги гля-

дачів представлення найбільшого 

прапору Євросоюзу в світі (більше 

800 кв. м.), у зв’язку з чим був 

встановлений і зафіксований 

національний рекорд. 

Цікавим етапом святкової   

 

програми став Євроквест, орга-

нізований Євроклубом спільно з 

представництвом ЄС в Україні. 

Школярі повинні були віднайти 

призначені їм завдання у різних 

місцях бульвару Андрющенка, піс-

ля чого – відповісти на ряд запи-

тань щодо країн Європейського 

Союзу та правильно відтворити 

карту України та ЄС. Студенти 

ДонНТУ були волонтерами під час 

квесту та допомагали організато-

рам у його проведенні. По закін-

ченні конкурсу ведучі оголосили 

результати Євроквесту та наго-

родили цінними подарунками 

представників шкіл, які показали 

найкращі результати. 

Тим часом, у палаці культури 

ШУ «Покровське» проходив форум 

«Шляхи євроінтеграції Донець-

кої області». Форум включав ро-

боту двох паралельних секцій: 

«Європейські цінності й Україна. 

Права людини» та «Розвиток соці-

ального підприємництва». 

Серед запрошених гостей за-

ходу – представник Донецької 

ОДА, обласної військово-цивільної 

адміністрації, Красноармійський 

міський голова, координатор прое-

ктів ОБСЄ в Україні, представник 

ЄС в Україні та Генеральний кон-

сул Німеччини. Після їх виступів 

програма форуму передбачала 

презентацію проектів і програм 

допомоги ЄС в Україні. Від До-

нецького національного техніч-

ного університету у роботі форуму 

взяли участь студенти та співробі-

тники вишу, а проректор з міжна-

родних зв’язків І.Б. Швець висту-

пила із цікавою доповіддю щодо 

досвіду роботи ДонНТУ з європей-

ськими програмами. 

А завершувався ряд заходів із 

відзначення Дня Європи вже пізно 

ввечері ефектним підняттям у не-

бо найбільшого прапора Євросою-

зу. Тож, свято вдалося на славу. 

Катерина Щербакова 
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Університетські заходи 

Дев’ятого червня  в ДонНТУ прой-

шло розширене засідання ради студе-

нтського самоврядування. 

В ході його проведення  в.о. ректора 

Я.О. Ляшок виразив подяку присутнім 

за вагомий внесок у підготовку та орга-

нізацію ювілейних святкувань в ДонНТУ 

та відзначив активістів вишу грамотами. 

Також грамотами були нагороджені 

представники спортивних команд фа-

культетів за колективні та персональні 

досягнення в змаганнях з футболу, бас-

кетболу, волейболу та настільного тені-

су, що проходили в рамках спортивної 

ліги ДонНТУ  незадовго до ювілею. 

Виконала цю почесну місію проректор з 

науково-педагогічної роботи В.Я Во-

ропаєва. 

Окремо були відзначені голова РСС 

університету Анастасія Гвоздь (за під-

готовку солістів хору, які виконували  

студентський гімн Гаудеамус під час 

церемонії нагородження дипломами  

почесних докторів ДонНТУ професорів 

Вольфганга Елерса та Юзефа Пархан-

ського), Семен Лойко (один із ведучих 

урочистого засідання вченої ради), Ка-

терина Мась (хореограф-постановник 

чудового вальсу, підготовленого студе-

нтами ДонНТУ в якості концертного но-

меру для святкування 95-річчя вишу) та 

Олег Яковенко, заступник голови РСС 

(за допомогу в організації заходів). 

Наприкінці засідання начальник  від-

ділу з організації виховної роботи сту-

дентів Г.В. Лисенко та проректор В.Я. 

Воропаєва ще раз виразили подяку 

присутнім за актину життєву позицію та 

участь у громадському житті вишу, а 

також анонсували проведення у Крас-

ноармійську фестивалю «З країни в 

Україну». 

 

У ДВНЗ ДОННТУ приділяється належна увага безпеці дорож-

нього руху. З метою підвищення поінформованості учасників на-

вчально-виховного процесу, профілактики безпеки  дорожнього  

руху, стимулювання дій, спрямованих на  

усунення основних факторів ризику дорож-

ньо-транспортного травматизму, зокрема 

небезпечної поведінки на вулицях і дорогах 

та дотримання правил дорожнього руху про-

водяться інструктажі з охорони праці та без- 

пеки життєдіяльності з працівниками та студентами  універси-

тету згідно з п. 5 Положення про порядок проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці в закладах,  устано-

вах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерс-

тву освіти і науки України, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 18.04.2006 №304 і зареєстрованого  

у Міністерстві юстиції України 07.07.06 №806/12680 та Програма-

ми з розділом «Безпека дорожнього руху» інструктажів. 

За організацією Міністерства охорони здоров’я України, відпо-

відно до статті 3 ЗУ «Про дорожній рух» та згідно з листом заступ-

ника Міністра МОН України П.К. Хобзея від 10.03.2016 року за № 

1/3 – 121 в ДонНТУ протягом 16-22 травня пройшов ряд захо-

дів, приурочених тижню безпеки дорожнього руху: 

– проведено бесіди з учасниками на-

вчально-виховного процесу університету 

на тему: «Підвищення рівня безпеки  

дорожнього руху» щодо реалізації Стра-

тегії підвищення рівня безпеки дорож-

нього руху в Україні; 

– забезпечено реалізацію навчальних 

планів і програм з дисципліни БЖД за темами безпеки дорожнього 

руху та безпечної поведінки на вулицях і дорогах; 

– проведено відкриту лекцію на тему: «Безпека дорожнього ру-

ху та безпечна поведінка на дорогах і вулицях міста» відповідно до 

статей 14 – 20 розділу «Права та обов’язки учасників дорожнього 

руху» Закону України «Про дорожній рух» із використанням муль-

тимедійних засобів викладачами кафедри «Охорона праці» ДонН-

ТУ для студентів університету; 

– організовано виставку пропаганди з питань безпеки  до-

рожнього руху, статей з журналів «Охорона праці», «Охорона пра-

ці та пожежна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Надзвичайні 

ситуації» у бібліотеці;  

– оформлено розділи «Поточна інфор-

мація» та «Здоров’я молоді – здоров’я на-

ції» на стенді «Безпека життєдіяльності» 

інформацією з безпеки дорожнього руху та 

безпечної поведінки на дорогах та вулицях; 

– проведено тематичні презентації з безпеки дорожнього руху 

та безпечної поведінки на дорогах і вулицях з використанням му-

льтимедійних засобів; 

– проведено засідання з підведення підсумків щодо реалізації 

заходів проведення тижня безпеки дорожнього руху в ДонНТУ. 

Наступний тиждень з безпеки дорожнього руху буде проходити 

з 14 по 20 листопада 2016 року. 

В.Я. Григоренко, начальник відділу охорони праці  
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Яскрава подія літа 

 

давши можливість глядачам власноруч управляти 

ними.  Харківський Рух Мейкерів і Гараж Хаб презе-

нтували свої розробки – 3Д принтер та інші прилади, 

а міська станція юних техніків проводила захоплюю-

чі астрономічні подорожі. 

Для тих, хто любить читати, функціонувала від-

крита бібліотека, де кожен бажаючий міг обрати для 

себе книгу до душі, взяти участь у вікторині та зу-

стрітися із дитячими письменниками. Найбільш ак-

тивні громадяни мали змогу представити свої ідеї в 

містечку громадських ініціатив. 

Однак, найбільше радості приніс фестиваль, на-

певно, творчим натурам. Від кількості представле-

них арт-майданчиків просто очі розбігалися – насті-

льки їх було багато: на площі паралельно функціо-

нували майстер-класи з народних ремесел: гончарс-

тва, різьбярства, малювання, створення ляльок-

мотанок, бісероплетіння, ткацтва, розпису, орігамі, 

ліплення тощо. Учасники різного віку, а особливо – 

діти – із натхненням творили та отримували від цьо-

го процесу масу приємних емоцій і задоволення. 

У будівлі історичного музею була організована 

лекція з фотосправи, а на бульварі Андрющенка 

можна було побачити чимало фоторобіт і картин 

талановитих художників.  

Юних модниць не могла не зацікавити «Fashion 

Podiя», що включала в себе модні покази, розповіді 

на тему прикрас і стилю, а також майстер-класи із 

плетіння кіс та розпису мехенді. Також була органі-

зована спортивно-розважальна програма з естафе-

тами, флешмобами, різноманітними іграми та пока-

зовими виступами спортсменів, а для найменших  

учасників провели багато цікавих конкурсів. Скушту-

вати смачних народних страв, поринути в атмосфе-

ру козацьких поселень XVI-XVII століть і просто гар-

но провести час можна було в етнічному кафе. А 

фінальною частиною масштабного заходу став за-

пальний концерт за участю українських рок-гуртів, 

що завершився яскравим фаєр-шоу. 

В цілому ж, фестиваль подарував його учасникам 

масу незабутніх вражень і показав, наскільки всім 

нам необхідні яскраві емоції та враження. Хочеться 

вірити, що подібні заходи ще не один раз порадують 

жителів і гостей міста. 

Катерина Щербакова 

 

Першого липня Красноар-

мійськ сколихнула надзвичайно  

яскрава подія – наше місто пер-

шим прийняло Всеукраїнський фес- 

тиваль «З країни в Україну», який надалі 

 пройде ще в десяти українських містах. 

Звісно, захід такого масштабу потребував якісної та 

ґрунтовної підготовки. Організатори та місцеві ентузіасти 

висловлювали своє бачення заходу, обмінювалися ідея-

ми та думками, вносили необхідні корективи та проводи-

ли робочі координаційні зустрічі. Звичайно, сил та енергії 

було витрачено чимало, однак, дивлячись на кінцевий 

результат, вони є більш, ніж виправданими. Свято вда-

лося – годі й казати. Однак, про це більш детальніше. 

Тож, програма фестивалю включала в себе майже 

десять локацій. Розпочався захід «Інтелектуальним уз-

варом» – серією цікавих лекцій, що проходили в КІІ Дон-

НТУ. Від лекторів – краєзнавця, мистецтвознавця й етно-

графа – присутні по черзі почули змістовні розповіді про 

історію рідного краю, мистецтво бароко, український жі-

ночий одяг Лівобережжя та про історичні міфи щодо 

сприйняття образу України. Окрім того, гостям продемо-

нстрували інтерактивну карту міста та району із зазна-

ченням цікавих міст і пам’яток, а також усі на власні очі 

побачили елементи одягу минулих часів. Певна річ, лек-

ції викликали чимале зацікавлення зі сторони слухачів, 

свідченням чого стала велика кількість заданих питань. 

Після цього основне дійство відбувалося на площі 

Шибанкова. Біля інституту розмістилася локація «Модер-

нова Україна». Розпочав її роботу науковий пікнік від До-

нецького національного технічного університету. «В гос-

тях у Хайзенберга» – так назвали організатори серію яс-

кравих хімічних експериментів від факультету МЕХТ. 

Безперечно, палаюча крига, міні-вулкани, фараонові змії, 

велетенська зубна паста, дим без вогню та ряд інших не 

менш видовищних хімічних «фокусів» не залишив бай-

дужими ні дітей, ні дорослих. Ті ж, хто цікавиться про-

грамуванням і технікою, могли спробувати свої сили у 

створенні комп’ютерних ігор і відвідати лабораторію з 

робототехніки та мікроелектроніки. 

Окрім наукового пікніку, «Модернова Україна» підго-

тувала ще багато цікавих сюрпризів: школа пілотів 

«OpenSky» детально розповіла про можливості застосу-

вання коптерів, після чого продемонструвала їх в дії,  

 


