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Шановні читачі! 

Рада вкотре вітати вас на сторінках газети. 

Оцінюючи події вересня, його можна сміливо на-

звати місяцем контрастів: активний початок ново-

го навчального року на деякий час змінився розміре-

ним перебігом університетського життя. Однак, 

такий стан справ тривав не так вже й довго, й вся 

друга половина місяця була більш, ніж насиченою. 

Інформаційні дні за освітніми програмами та проек-

тами, захоплюючий тиждень німецької мови та  

культури, святкування Всеукраїнського дня бібліо-

тек, напружена спортивна ліга і ще багато чого ці-

кавого – список вражає, годі й казати. 

І хоча осінь доволі рано зайняла свої позиції й не 

дуже тішила теплою погодою, нехай це не впливає на 

ваш настрій і бойовий запал. Вірте в себе, розвивай-

теся, не втрачайте можливостей – і все буде добре. 

З повагою, Катерина Щербакова 
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З нагоди відзначення професійного свята всіх пе-

дагогів Міністр освіти і науки Лілія Гриневич нагоро-

дила освітян з різних регіонів України. 

Серед отримавших пам’ятні відзнаки – і представники 

Донецького національного технічного університету. 

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України отрима-

ли професор Володимир Андрійович Святний, заві-

дувач кафедри «Комп’ютерна інженерія», професор  

Валентина Михайлівна Хобта, завідувач кафедри 

«Економіка підприємства», та професор Олександр 

Сергійович Парфенюк, завідувач кафедри «Облад-

нання перероблювальних технологічних комплексів». 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України є вищою 

Урядовою нагородою, якою нагороджуються за сприяння 

у реалізації державної політики в економічній, науковій, 

соціально-куль- 

турній, війсь-

ковій, держав-

ній, громадсь-

кій та інших 

сферах. 

 Щиро в і -

таємо та ба-

жаємо подаль-

ших успіхів у 

профес ійн ій  

діяльності! 
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Миті студентського життя 

перед своїми студентами. Розповіли вони й про деякі 

особливості навчального процесу, структурні підроз-

діли, громадське та спортивне життя вишу.  

Катерина Мась, Ганна Хейло та Денис Денисюк, 

активісти обох навчальних закладів, виконали 

для присутніх чудові пісні. Після цього настав куль-

мінаційний момент церемонії – прийняття клятви 

першокурсника та передача їм символічних атрибу-

тів студентства – залікової книжки, студентського 

квитка та ключа від знань. Урочистості миті додав 

міжнародний студентський гімн усіх часів Гаудеамус.  

Завершився захід закликом молоді до творчості 

та співпраці, а також численними фото на згадку. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого підрозділу 

Цього року я знову впевнилася в тому, що мрії здійснюються, - 

потрібно лише йти їм назустріч.  

Отже, у серпні 2016 я поїхала за стипендіальною програмою від 

DAAD (Німецька служба академічних обмінів) до Німеччини на літні 

мовні курси. Для того, щоб отримати цю стипендію, ще восени 2015 

мені потрібно було зібрати необхідні документи й надіслати їх пош-

тою до головного офісу в Україні. Найскладніше було написати мо-

тиваційний лист, адже він є єдиною можливістю для представників 

комісії познайомитися з особистими якостями та націленістю  

на отримання певних знань для потенційного стипендіата. І ось вже 

у квітні 2016 р. я отримала підтвердження про отримання стипендії! 

Я обрала курс із поглибленим вивченням технічної німецької мо-

ви в Технічному університеті Ільменау (Тюрінгія) в період із 7 серп-

ня по 1 вересня 2016. У цьому літньому курсі взяли участь 74 сту-

денти з 21 країни. Спочатку для всіх провели вхідне тестування 

onDAF, за підсумками якого нас поділили на групи: 5 груп за різни-

ми рівнями володіння мовою для загальних німецьких мовних курсів 

і 1 групу – з технічною спеціалізацією.  

Як проходив мій навчальний день? До обіду проводилися мовні 

заняття: читання технічної літератури з різноманітних галузей (ін-

форматика, електротехніка, машинобудування тощо), вправи з гра-

матики та фонетики, розширення словникового запасу, цікаві впра-

ви з поділом на групи, аналіз фахових аудіо- та відеоматеріалів. 

Також для кожного учасника було проведено індивідуальне заняття 

з фонетики з провідним фахівцем. Після обіду на нас чекали екскур-

сії різноманітними лабораторіями університету або ж лекції викла-

дачів. Ми відвідали ГАЕС у Гольдішталі, найбільшу в світі інсталя-

цію для дослідження турбулентності Ilmenauer Fass, лабораторію 

мікро- і нанотехнологій, лабораторію струму та блискавки, лабора-

торію віртуальної реальності та 3D-технологій, лабораторію медіа й 

 

звуку, лабораторію машинобудування та 

лабораторію мікрохвиль. Окрім того, ми 

прослухали лекції за такими темами: 

квантові комп’ютери, безпека, асемблер. 

Ввечері та на вихідних студенти та-

кож ніколи не сумували: організатори  

наповнили вільний від навчання час екс-

курсіями (наприклад, квест містом в 

один із перших днів був чудовою ідеєю 

познайомити нас один із одним і загалом 

з Ільменау) та різноманітними розвага-

ми, як то боулінг або танцювальний ве-

чір. Ми також мали нагоду побачити такі 

міста, як Ерфурт, Єна, Ваймар і Берлін.  

Наприкінці курсу на нас чекав ек-

замен, із яким група успішно впоралася. 

За цей час я дізналася багато нового, 

познайомилася з цікавими людьми, про-

сто гарно провела час і набула більшої 

впевненості в майбутньому! 

Галина Нещадіна, ст. гр. КІ-13 

 

 

Першого вересня в Донецькому національному  

технічному університеті та Красноармійському  

індустріальному інституті для колишніх школярів, а 

нині – першокурсників, пройшла урочиста церемонія 

посвяти в студенти. Сонячна погода, піднесений  

настрій, радісне очікування та приємне хвилювання – 

все це сприяло тому, аби цей день запам’ятався  

винуватцям свята та їх батькам надовго. 

Зі словами вітань звернулися в.о. ректора ДонНТУ 

Ярослав Олександрович Ляшок і директор КІІ Світлана 

Павлівна Придатько. Вони побажали новоспеченим 

студентам яскравого та насиченого життя, міцного  

здоров’я, натхнення та максимального розкриття своїх 

талантів. Не забули 

представити пер-

шокурсникам і де-

канів факультетів, 

після чого ведучі 

заход у озвучили 

можливості, які від-

криває університет 
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З 2014 року ДонНТУ є одним із 

партнерів програми ERAZMUS+ 

(ex-TEMPUS) за проектом  

“Curricula development for new 

specialization: Master of enginee-

ring in microsystems design”. У 

рамках проекту щороку відбува-

ються збори студентів і викла-

дачів із усіх університетів Украї-

ни, що беруть участь у вико-

нанні завдань проектів. Під час 

таких зустрічей представники 

вишів презентують свої лекційні 

та практичні курси, розроблені у 

рамках проекту, та обмінюють-

ся отриманими знаннями та 

навичками. 

Цього року лекційна 

частина зборів прохо-

дила з 28-го серпня по 

4-те вересня у карпат-

ському селищі Поляна, 

де зустрілися студенти 

Львівської політехніки 

( м .  Л ь в і в ) ,  Х Н У Р Е  

(м.  Харків) ,  КНУ ім.  

Т.Г. Шевченко (м. Київ)  

та ДонНТУ (м. Покровськ). Сту-

денти мали змогу ознайомитися з 

сучасними науковими та практич-

ними напрямами, що набувають 

розвитку як в Україні, так і далеко 

за її межами. Дружній формат зу-

стрічі дозволяв студентам поста-

вити питання безпосередньо вик-

ладачам, які займаються дослі-

дженням проблематики ефектив-

ного використання мікросистемно-

го базису в різних галузях знань.  

Після лекційного циклу на нас 

чекали практичні заняття, де ми 

виконували лабораторні роботи з 

курсів «Advanced Materials of Mi-

cro and Nano Technology» та «Ad-

vanced Design for Microsystem 

Devices». Студенти із великим 

зацікавленням і натхненням 

освоювали інженерні пакети 

 

Масштаби лабораторій та їх 

технічна база вражали. В лабо-

раторіях можна самостійно виго-

товляти діоди, транзистори  й 

інші досить примітивні схеми, що, 

залежно від потреб експеримен-

тів, мають свої конкретні особли-

вості, які не зустрінеш у масово-

му виробництві. Для дослідження 

характеристик MEMS існувала  

можливість створення особливих 

умов, таких як контроль регулю-

вання температури, освітлення, 

тиску та ін. Отже, ті елементи, 

що раніше ми лише моделювали 

на практичних заняттях,  тут  

можна було зробити власноруч! 

У Лодзі ми пере-

бували три  тижн і: 

після лекційного кур-

су на нас чекали два 

насичені тижні прак-

тичних занять. Ми із 

нетерпінням чекали 

на можливість осво-

їти нові технології 

не лише  на стаді ї  

моделювання, а й на практиці.  

Підсумовуючи, хочеться ска-

зати, що ми дуже раді цій подо-

рожі – навіть тимчасова можли-

вість стати частиною такого на-

укового середовища та поспілку-

ватися з  іноземними виклада-

чами випадає не кожному. Ми 

дуже задоволені, що отримує-

мо нові знання, і вдячні про-

грамі ERAZMUS+ (ex-TEMPUS) 

за чудову нагоду провести  

п’ять тижнів у дружній, теплій, 

веселій і дуже цікавій атмосфері! 

Вікторія Гриша, Віталій 

Безбожний, Віталій Новіков, 

Василій Статієв, 

магістри кафедри 

комп’ютерної інженерії 

факультету комп’ютерних 

наук і технологій 

ANSYS, COMSOL Multiphysics 

та інші. Це був цілий тиждень 

цікавих практичних занять, 

нових вражень і навичок! Так 

була завершена перша, «украї-

нська» частина наших пригод, а 

далі – Європа. Білети куплено, і 

ми вирушили до Польщі!  

Після 11 годин дороги нас 

зустрів Януш Возний, головний 

організатор проекту ERAZMUS+ 

(ex-TEMPUS) в Європі. Ми осе-

лилися у великому студент-

ському гуртожитку з сучасни-

ми меблями, чистими кімна-

тами, величезними вбираль-

нями та душовими. Тут жили 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенти з Франції, Німеччини, 

Польщі й відтепер – з України. 

Жодні мовні перепони не зава-

жали нам знаходити спільну 

мову та весело спілкуватися й 

чудово проводити як навчальні 

заняття, так і вільний час. 

Зранку ми їздили на лекційні 

заняття до університету. Ос-

кільки це доволі велика відс-

тань, ми брали велосипеди й 

встигали за 20 хвилин дістатися 

вишу. Далі ми слухали лекції, 

які для нас викладали англійсь-

кою мовою польські викладачі.  

У перший день занять у  

Лодзькій політехніці для нас 

провели оглядову екскурсію. 

Університет оснащений згідно 

найсучасніших тенденцій сфери 

інформаційних технологій. 

Розширюємо горизонти 



4 стор.                                        «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                вересень 2016 
 

   

  

Нові враження 

Ах, Західна Україна! Як же багато ми чуємо про неї від наших 

 друзів, які проводять канікули в Карпатах, Буковелі й не тільки. 

 Студенти Донецького національного технічного університету 

 не стали винятком, вирішивши долучитися до західноукраїнської 

 природи, культури та просто гарно відпочити. На запрошення 

Рожнятівської районної ради група студентів ДонНТУ в складі 15 осіб на чолі з 

найкращим супроводжуючим і викладачем Галиною Володимирівною Лисенко вирушили в 

прекрасну та захоплююче-веселу подорож. 

 Пригоди почалися ще 

з самого початку, коли 

 нашій групі довелося  

  добиратися до Івано- 

  Франківська трьома по- 

   їздами. Хочу додати,  

   що замість відвідування 

    одного міста (Києва),  

  ми побували ще й у 

     Львові. Наша група була веселою, ак-

тивною та заважала спати всім пасажирам у вагоні. 

Студенти - вони такі. Бойове гасло: «ДПІ – вогонь!» 

чули всі навколо! Але ми просто любимо свій уні-

верситет, тому нехай на нас не ображаються. На 

шляху до безкрайніх просторів гір ми відвідали Киє-

во-Могилянську академію. Це чудове місце, в якому 

поєднується творчість, відпочинок і, звичайно ж, 

навчання. 

Прибувши до Рожнятова, ми відчули, що знахо-

димося в іншому кінці України. Однак, нас не поки-

дало відчуття, що ми вдома. Повітря було чис-

тим, люди говорили дуже швидкою українською мо-

вою, що для нас виявилося вельми цікавим. Чесно 

кажучи, іноді ми з першого разу не розуміли, про що 

ж вони говорять, але дуже скоро ми втягнулися, й 

розуміння прийшло саме собою. 

Дорога до дачі Митрополита Андрія Шептицько-

го, де ми власне і жили, видалася веселою: ми на-

солоджувалися гірськими пейзажами та самобутні-

стю споруд цього регіону. Іноді нам так хотілося зу-

пинити автобус, вийти та зірвати великі, стиглі яб-

лука, які росли у дворах! Ми були вкрай здивовані й 

дуже довго сміялися, коли, діставшись до місця, 

виявили, що мобільний зв'язок зник. А що поробиш 

- ви у горах. Самі ж апартаменти, в яких ми розміс-

тилися по приїзду, були просто шикарні. 

Для нас як для гостей в перший день влаштува-

ли святковий вечір, який був наповнений спілкуван-

ням, веселощами та незабутніми враженнями. 

На другий день ми вирушили підкорювати гори, 

де, звичайно ж, знайшли джерела з кришталево  

 

чистою гірською водою. 

Підйом був веселим і спортивним. Природа ми-

лувала око, а від краси, що нас оточувала, просто 

захоплювало дух. Дізнавшись про те, що недалеко 

від нас є їстівні ягоди (а саме - чорниця), ми прис-

корили темп, оскільки дуже хотіли спробувати 

смачненького. Знайшовши ласощі та обхопив-

ши кущі, немов ведмеді, ми стали пробувати на 

смак цей гірський продукт. Окрім чорниці, після ми 

виявили й ожину, яка також була з'їдена. Вибачте 

нас, будь ласка, гірські ведмеді. 

Дуже багато прекрасних видів відкривалося на-

шому погляду, коли ми наближалися до вершини 

гори. Таку красу рідко зустрінеш! Дуже цікавим був 

спуск з гір, але він був і не менш небезпечним. Піс-

ля підкорення гір ми вирушили на форелеву фер-

му, де подивилися, як вирощують рибу. Що цікаво, 

вона була досить голодна, навіть незважаючи 

на те, що її добре годували. Третій день увінчався 

екскурсією до Ангелівскої домни. Це досить значна 

споруда, поряд з якою відчуваєш, наскільки вона 

чудова. Вдень ми прек- 

расно провели час, гра- 

ючи в футбол і волейбол. 

Вечір  також видався  

знатний. Посиденьки 

біля багаття,  спів   

пісень і, звичайно ж, за- 

пальна дискотека пода- 

рували багато позитивних емоцій. 

І, хочу сказати, стереотип про те, що на заході 

України живуть злі люди, нами був розвіяний. На-

справді, там прекрасні добрі люди, які раді всім 

і кожному. 

Коли настав час від'їзду, нашій групі дуже  

хотілося побути ще хоч трохи в цьому прекрас-

ному місці, але є таке поняття: Батьківщина. Тому, 

відпочилі, заряджені позитивом і морем вражень, 

ми повернулися додому, де на нас чекає рідний 

Донецький національний технічний університет. 

Семен Лойко, ст. гр. МБ-13 
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Міжнародне співробітництво 

Ось ми у Лодзі вже три тижні. Час минає дуже швидко, але ми вже 

встигли перевести статті великих науковців у галузі молекулярної фізики 

Технічного університету Лодзю та розібратися із зовсім новим для нас 

матеріалом. На нас чекає чергова зустріч із нашим координатором і нові 

завдання. 

Кожного дня ми старанно виконуємо поставленні перед нами задачі, 

а ввечері прогулюємося старовинним вуличкам Лодзю.   

Найголовніша вулиця Лодзю – Петраковська. Як і Хрещатик у Києві, 

вона ділиться  на дві частини, одна з яких – пішохідна, де кожного дня 

прогулюються дуже багато жителів і туристів. Петраковська вулиця зав-

жди наповнена світлом, співом вуличних музикантів і посмішками пере-

хожих. Усі будівлі тут мають свій стиль і свою історію. На цій вулиці роз-

ташована одна із закритих фабрик, де зараз багато кафе на будь-який 

смак і гаманець, а на вихідних показують фільми англійською мовою для 

усіх охочих.  

Тож, після тяжкого робочого дня ми обираємо прогулянки на велоси-

педах на свіжому повітрі серед культурно-історичних будівель Лодзю. 
 

Аліна Колесник і Сергій Дранішников, студенти факультету КНТ 

Шлях до професії своєї мрії скла-

дається з безлічі кроків. Деякі з них 

вимагають ґрунтовної підготовки 

та чималих витрат ресурсів. Ста-

жування за кордоном для студентів 

– прекрасний спосіб розпочати свою 

професійну діяльність. Вивчити об-

рану сферу навчання зсередини, за-

стосувати отримані знання на 

практиці, підвищити рівень знання 

іноземної мови, заробити, розшири-

ти власні горизонти – все це стане 

доступним для студентів і випуск-

ників, які вирішили пройти стажу-

вання за кордоном. Ціна такого кро-

ку виправдана перспективами. 

Тисячі студентів почали відлік своєї успішної професійної ді-

яльності саме зі стажування на базі європейських програм. Од-

нією з найбільш доступних є німецька програма DAAD 

(Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Взяти участь у про-

грамі DAAD можуть українці, які мають базові знання іноземної 

мови. Проживання та робота в Німеччині підвищать ваш рі-

вень володіння мовами. Численні відгуки від студентів  підт-

верджують ефективність цієї програми. 

На кафедрі ОПТК традиційно розвинені міжнародні наукові 

зв'язки з провідними німецькими вишами - Гамбурзьким техніч-

ним університетом і технічним університетом Кайзерслаутерна. 

Понад два десятки студентів взяли участь тільки у програмі 

DAAD і виграли гранти на проведення наукових досліджень у 

цих університетах. 

І ось чергові три студенти - Євген Бобровський (гр. ТПМм-

16), Микола Дорошенко (гр. ТПМм-16) і Валерія Ревіна (гр. 

ЕКОЛм-15) виграли конкурс і в 2017 році відправляться до  

Німеччини для проведення наукових досліджень. 

Інвестиції у власний розвиток підвищують 

вашу цінність як професіонала для провід-

них роботодавців як в Україні, так і за кордоном. 

А правильно розпорядитися своїми інвестиція-

ми й отримати з них максимальну вигоду можна 

тільки за допомогою кваліфікованих фахівців. 

А.А. Топоров, докторант кафедри ОПТК 
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Всеукраїнські заходи 

прав ВПО, та обмінялись дос-

відом й інформацією щодо іс-

нуючих можливостей і перспек-

тив національного та місцевого 

рівня для інтеграції ВПО.  

Однією з тем форуму була 

економічна інтеграція ВПО – 

формування ринку праці в пе-

ріод реформ, обмін досвідом 

між підприємцями та самозайнятими, 

можливості міжнародних проектів і 

місцевих державних програм тощо. 

Форуму передував дводенний 

тренінг з роботи зі внутрішньо пере-

міщеними особами для громадських 

активістів. Тренінг об’єднав предста-

вників семи областей України, які 

вже працюють з ВПО або планують 

подібні ініціативи. До заходів активно 

залучені жінки – представниці ВПО. 

Наскрізною темою форуму та тренін-

гів була необхідність врахування ген-

дерної складової, що є необхідним 

для врахування потреб та інтересів 

як жінок, так і чоловіків. 

Результати форуму та тренінгів 

будуть узагальнені у вигляді рекоме-

ндацій. МФО сприятиме забезпечен-

ню прав і можливостей для ВПО на 

рівні співпраці з усім зацікавленими 

сторонами, парламентського контро-

лю та законодавчих ініціатив. 

Від Донецького національного 

технічного університету в заході взя-

ли участь три делегати: голова ради 

студентського самоврядув ання  

А. Гвоздь і представники підрозділу з 

організації виховної роботи студентів 

Г. Лисенко та Я. Кот. 

За ці два дня тренінгів вдалося 

поспілкуватися з громадськими акти-

вістами – мешканцями Донецької та 

Луганської областей, які нині пере-

бувають в інших областях України, 

розглянути питання стресології, кон-

фліктології та взаємодії з владою. 

Г.В. Лисенко, 

начальник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів 

Представники Донець-

кого національного техніч-

ного університету взяли 

участь у Другому Всеукра-

їнському з’їзді вищих навча-

льних закладів державної 

форми власності, що про-

ходив у Київському націона-

льному торговельно-еконо-

мічному університеті. 

До складу делегації Дон-

НТУ ввійшли проректор з 

міжнародних зв‘язків Ірина 

Швець і декан факульте-

ту економіки та менеджме-

нту Олександр Олейніков. 

Захід зібрав 391 делега-

та із 232 вишів  України 

державної форми власнос-

ті. Мета з’їзду – дообрання 

двох членів Національно-

го агентства із забезпечен-

ня якості вищої освіти. 

Одинадцять претенден-

тів представили свої про-

грами реформування вищої 

освіти та, зокрема, забез-

печення якості вищої освіти 

в Україні. 

Рішенням з’їзду стало 

обрання двох членів Націо-

нального агентства із за-

безпечення якості вищої 

освіти: Р.В. Гурака (Дер-

жавна інспекція навчальних 

закладів України) та С.М. 

Бондарчука (Апарат Вер-

ховної Ради України). 

І.Б. Швець, проректор 

з міжнародних зв’язків 

 

Протягом 5-6 вересня в м. Свя-

тогірськ (Донецька обл.) відбулися 

дводенні тренінги, присвячені ро-

боті з внутрішньо переміщеними 

особами (ВПО), а 7 вересня пройшов 

форум «ВПО: права, проблеми, мож-

ливості. Роль місцевої влади та 

громади в процесах інтеграції».  

Ірина Суслова, депутат, представ-

ниця МФО «Рівні можливості» приві-

тала учасників форуму та запевнила 

у підтримці з боку міжфракційного 

об’єднання, а також комітету з прав 

людини, національних меншин і між-

народних відносин. На переконання 

народної депутатки, для покращення 

ситуації у сфері дотримання прав 

переселенців нагальною є необхід-

ність створення координаційного ме-

ханізму, розробки державної страте-

гії щодо ВПО, в якій були б відобра-

жені цілі, завдання та практичні за-

ходи для їх реалізації – з відповідним 

адекватним фінансуванням, пе-

редбаченим у бюджеті на 2017 рік. 

Мета форуму – пошук шляхів за-

безпечення прав ВПО, їх соціальної 

та економічної інтеграції в громадах. 

Важливий акцент заходу – ставлення 

до переміщених осіб як до нового 

потенціалу, натомість обмеженню їх 

ролі до пасивного отримання допо-

моги. ВПО можуть робити і вже роб-

лять вагомий внесок у розвиток 

приймаючих громад. 

Учасники заходу – урядовці, депу-

тати, представники ВПО, місцевих 

адміністрацій, експертного та гро-

мадського середовища – обговорили 

нагальні проблеми, що стосуються 
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Університетські новини 

У 2016 році була проведена повна реконструкція хімічної лабораторії 

кафедри хімічних технологій Донецького національного технічного уні-

верситету. Лабораторію було оснащено новим сучасним обладнанням, 

що дозволить проводити лабораторні та практичні роботи, а також 

наукові дослідження студентам і аспірантам кафедри ХТ на більш 

високому рівні. 

Зокрема, для лабораторії університетом придбано: електронні аналіти-

чні та технічні ваги; спектрофотометр;  електронні мікроскопи; муфельну 

піч; повітряний термостат; верхньопривідну та магнітну мішалки та ін. 

Користуючись обладнанням, студенти кафедри ХТ проводитимуть ла-

бораторні роботи з дисциплін: 

- аналітична хімія (гравіметричний, титрометричний, потенціометрич-

ний аналізи, визначення жорсткості води); 

- фізика та хімія горючих копалин (технічний аналіз палив, зокрема, 

аналіз вологості, зольності, сірчистості, виходу летких речовин); 

- загальна хімічна технологія (вивчення закономірностей протікання хі-

мічних реакцій, основні типи хімічних реакторів); 

- основи технології переробки горючих копалин, високомолекулярних 

сполук, вогнетривких і силікатних матеріалів (синтез високомолекулярних 

сполук, визначення фізико-хімічних властивостей палив, високомолекуля-

рних сполук і силікатних матеріалів). 

Завдяки новим можливостям кафедри хімічних технологій студен-

ти Донецького національного технічного університету здобуватимуть 

нові навички й отримуватимуть досвід роботи на сучасному хімічному об-

ладнанні, що дозволить їм стати високопрофесійними та кваліфікованими 

фахівцями в області хімічних технологій.  

Колектив кафедри ХТ 

 

 

 

Літо 2016 року видалося доволі цікавим у спортивному плані. Драма-

тичний фінал Ліги чемпіонів з футболу, не менш драматичне Євро, після 

якого країни розпочали підготовку до олімпіади, що пройшла в Бразилії, 

поставивши крапку на літніх змаганнях. Однак, рік ще не закінчився, й 

спорт ще обіцяє наповнити наші серця емоціями та пристрастю. 

ДонНТУ також не відстає від цих тенденцій. Саме в осінній період 

стартувала університетська спортивна ліга. 

Чи зможе команда факультету КІТАЕР взяти реванш і завоювати ме-

далі? Минулий сезон видався не надто вдалим для «китів». У футболі не 

отримали жодного очка, баскетбол і волейбол також не принесли успіху. 

Надії покладалися на настільний теніс, але й тут невдача. 

Що ж до результатів змагань з футболу цього сезону, вони виглядають 

більш оптимістично: 1-ше місце завоювала команда ФМЕХТ, 2-ге – ФКНТ, 

а 3-тє – збірна ФКІТАЕР, гравець якої, до речі, став кращим бомбардиром 

турніру: Святослав Кривань сумарно забив 20 голів. 

Отже, рік і справді обіцяє бути цікавим. А чи зможуть втримати місця 

переможці та призери, покаже час. Ліга триває й ми продовжимо слідку-

вати за спортивними новинами, натомість зауважу: без роботи над собою 

не чекайте прогресу довкола. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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Протягом 15–16 вересня 

2016 року в Донецькому на-

ціональному технічному уні-

верситеті пройшли Інфор-

маційні дні Програми Євро- 

пейського Союзу ЕРАЗМУС+ 

у сфері вищої освіти. Ос-

новними учасниками заходу 

стали викладачі та студенти ДонНТУ, представники ін-

ших ВНЗ Донецької області, які зацікавлені у підготовці 

проектів з академічної мобільності та проектних заявок. 

Семінар було проведено за підтримки представників прое-

кту «Національний Еразмус+ Офіс в Україні» Оленою Ор-

жель, Іванною Атаманчук і Катериною Ждановою. 

Учасники заходів мали змогу ознайомитися з Програмою 

ЕРАЗМУС+ та її основними компонентами у сфері вищої 

освіти, тобто із особливостями КА1 – навчальною мобільніс-

тю, КА2 – «Розвитком потенціалу вищої освіти» (колиш-

ня Програма Темпус). Викладачі та студенти дізналися про 

сутність напряму Жан Моне, який передбачає проекти, 

спрямовані на активізацію євроінтеграційного дискурсу та 

поширення ідей Об’єднаної Європи. Під час зустрічі  бу-

ло обговорено правила участі українських вищих навча-

льних закладів у конкурсах Програми. 

Другий день Інформаційних днів було присвячено розк-

риттю принципів побудови проектних заявок. Пані Олена 

Оржель та Іванна Атаманчук ознайомили присутніх з основ-

ними компонентами проектних заявок. Розкрили сутність 

логіко-структурної матриці, робочих пакетів, надали рекоме-

ндації з підготовки проектів за напрямом «Розвиток потенці-

алу вищої освіти». 

Паралельно було проведено семінар-тренінг для студен-

тів, під час якого Катерина Жданова ознайомила студентів і 

аспірантів з можливостями отримання стипендій і гран-

тів Європейського Союзу для навчання, підвищення квалі-

фікації та проведення досліджень у ВНЗ Європи. 

Ми вдячні представникам проекту «Національний Ераз-

мус+ Офіс в Україні» за два дні плідної праці. Сподіваємося 

незабаром побачити результати проведеної роботи та 

порадіти успіхам колег і студентів!  

Бажаємо всім  учасни-

кам Інформаційних днів Про-

грами Європейського Союзу 

Еразмус+ натхнення, неймо-

вірних звершень і підкорення 

нових вершин! 

І.С. Грабовенко, начальник 

відділу міжнародних зв’язків 

 

 

Тридцятого вересня 2016 року в уні-

верситеті було проведено інформацій-

ний день, присвячений виконанню міжна-

родного проекту “GameHub: University-

enterprises cooperation in game industry in 

Ukraine”. 

ДонНТУ є одним із  виконавців  за-

значеного проекту разом із НТУ «ХПІ», 

Херсонським національним технічним 

університетом, Одеським національ-

ним технічним університетом, Прикар-

патським університетом ім. В.Стефаника, 

Київським національним університе-

том будівництва й архітектури. 

Центральною подією дня стала зустріч 

учасників проекту зі студентами і викла-

дачами університету. На початку заходу 

учасників привітала проректор з міжна-

родних зв’язків І.Б. Швець. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході засідання виступив проректор з 

наукової роботи Є.О. Башков з повідом-

ленням про проект, його учасників, мету, 

задач і , обсяги  фінансування . Потім 

виступила завідувач кафедри прикладної 

математики та інформатики, професор 

О.А. Дмитрієва, чий виступ був присвяче-

ний інтеграції проекту “GameHub: Uni-

versity-enterprises cooperation in game 

industry in Ukraine” у навчальний процес 

спеціальності 121 «Інженерія програмно-

го забезпечення» та відкриттю спеціа-

лізації «Програмне забезпечення муль-

тимедійних систем для ігрових додат-

ків». Інтерес з боку учасників викликали 

питання, пов’язані зі включенням до на-

вчального плану нових дисциплін, мож-

ливості  навчання в  рамках прое к-

ту студентів інших спеціальностей. 

Н.С. Костюкова, доцент кафедри ПМІ 

Нові можливості 
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Тиждень німецької мови 

З 26 по 30 вересня 2016 р. у Донецькому національному технічному уні-

верситеті відбулися заходи, присвячені дням культури «Велика Німеччина у 

маленькому Покровську», що проводяться під патронатом Генерального  

  консульства Федеративної Республіки Німеччина. 

Участь у заходах взяли викладачі та студенти ДонНТУ, які зацікавлені  

  різними аспектами українсько-німецького співробітництва: навчання, про-

ходження практики та стажування у німецьких університетах, знайомства  

з німецькою культурою, обговорення стану міждержавного партнерства. 

 країнознавчими особливостями 

Німеччини. 

Великою честю для універ-

ситету став візит Генерального 

консула Федеративної  Республі-

ки Німеччина пана професора 

Вольфганга Мьоссінгера, який 

зробив доповідь на тему: «Ні-

мецько-українські відносини: стан 

та перспективи». Професор Во-

льфганг Мьоссінгер закликав усіх 

протистояти корупції, вірити у 

країну та власні сили, плідно 

працювати та штовхати уряд 

уперед, створювати вільну пресу. 

Він запевнив присутніх, що Німе-

ччина є другом для України, який 

завжди готовий надати слушну 

пораду та підтримку.  Після лекції 

та бесіди із Генеральним консу-

лом усіх бажаючі змогли доторк-

нутися до н імецької  куль-

тури, побудувавши із повітряних  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кульок німецький прапор та при-

вітати переможців квесту.  

Ми щиро сподіваємося, що 

проведені заходи залишили від-

битки у ваших серцях, сповни-

ли оптимізмом, надихнули на 

нові досягнення та перемоги! 

І.С. Грабовенко, начальник 

відділу міжнародних зв’язків 

26 вересня Оксана Верещак, 

викладач кафедри мовної підго-

товки, провела для усіх бажаю-

чих урок німецької мови «Німець-

ка для всіх». Учасники заходу 

переконалися, що німецька мова 

сучасна, мелодійна, цікава, на-

вчилися вітатися, знайомитися, 

прощатися, дякувати, ставити 

питання та просити про допомо-

гу. Ознайомилися із основними 

правилами читання та граматики, 

а у кінці заняття вже навіть змог-

ли побудувати міні-діалоги. 

Наступним заходом, який від-

бувся 27 вересня, стало знайом-

ство з німецьким кінематогра-

фом. Звичайна університетська 

аудиторія перетворилася на  мі-

ні-кінотеатр, у якому в дружній 

атмосфері відбувся перегляд кі-

нострічки німецького режисера 

Філіппа Штьольцля «Гете», прис-

вяченої молодим рокам майбут-

нього великого поета. 

28 вересня організаторами 

днів культури було проведено 

круглий стіл «Знайома та незна-

йома Німеччина очима студентів 

ДонНТУ». Під час заходу було  

обговорено можливості проход-

ження стажувань у Німеччині, ко-

рисним досвідом поділилися сту-

денти, аспіранти та викладачі, які 

за різними програмами проходи-

ли навчання, практики або були 

учасниками семінарів, конфере-

нцій, тренінгів у Німеччині. Про-

фесор В.А. Святний презентував 

слухачам інформацію про багату 

та довгу історію співробітництва 

ДонНТУ з німецькими ВНЗ. Влас-

ним досвідом співробітництва  

поділилися  Вікторія Тарасюк, 

декан факультету КІТАЕР, яка 

розповіла про залучення ДонНТУ 

до EduNet і про майбутні перспе-

ктиви факультету щодо підготов-

ки студентів за сучасними світо-

вими програмами, а також Ольга 

Попова, завідувач кафедри мі-

жнародної економіки, поділилася 

своїм досвідом співробітництва з 

університетом Отто-фон-Гьоріке. 

Власними враженнями та досві-

дом поділилися студенти й аспі-

ранти: Галина Нещадіна, студе-

нтка групи КІ-13 (ФКНТ), яка взя-

ла участь у літніх курсах для іно-

земних студентів за стипендіаль-

ною програмою DAAD. Валерія 

Божко, студентка групи ЗЕДм-15 

(ФЕМ), поділилася власними вра-

женнями від участі у закордонних 

програмах. Кирило Удод, аспі-

рант ДонНТУ, розказав про особ- 

ливості стажування 

в Штутгартському 

університеті та на 

фірмі GPP (Мюн-

хен) за програмою 

DAAD стипендій   

імені  Л .  Ейлера. 

Проректор з міжна-

родних зв’язків Іри-

на Швець оприлюд-

нила інформацію 

про міжнародні програми, в яких 

університет наразі бере участь. 

Заключною датою заходів ста-

ло 30 вересня. Розпочався цей 

дуже насичений та емоційний 

день конкурсом-квестом «Подо-

рож Німеччиною», учасники якого 

мали змогу ознайомитися з істо-

ричними, культурологічними та 
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День бібліотек 

Щорічно 30-го вересня своє професійне свято 

 відзначають працівники бібліотек всієї України. І 

хоча сьогодні, у час комп’ютерних технологій, багато 

чого можна знайти у всесвітній мережі Інтернет , 

інтерес до друкованих видань все ж зберігається. То-

му не дивно, що бібліотеки продовжують користу-

ватися попитом серед людей. 

Не залишився осторонь свята тих, хто допомагає 

зорієнтуватися у цікавому та безмежному книжковому 

світі, й Донецький національний технічний університет 

разом із Красноармійським індустріальним інститутом.  

Протягом другої половини вересня у вишах прохо-

див цілий ряд тематичних заходів під назвою «Запаль-

ний вересень»: книжкова виставка «Бібліотека – світ 

відкриттів і творчості», конкурс поздоровлень бібліотеці 

«Хто похвалить мене краще за всіх» і конкурс «Книги 

на вагу», у читальному залі функціонували віртуальні 

екскурсії, а також були представлені новинки фонду 

НТБ ДонНТУ та презентація БД «Леонорм» – каталог 

нормативних документів.  

До святкування широко залучали студентів, для 

яких проводилися експрес-вікторини та різноманітні 

конкурси. Абонементський відділ майорів цікавими 

фактами про бібліотеки у QR кодах, а спеціальна 

акція «Блукаючи бібліотечним лабіринтом» дала 

можливість студентам відвідати бібліотечні сховища 

– місце, зазвичай недоступне для широкого кола 

читачів. Також було проведено лекцію-презентацію 

«Екстремальна екологія», а в фойє на постійній ос-

нові функціонує буккроссинг, де кожен бажаючий 

може безоплатно обрати цікаву книжку, аби потім 

передати її комусь іншому. 

Загалом, даний захід ще раз довів, що читання 

ніколи не втратить своєї популярності. Тож, читайте, 

розширюйте свій світогляд і відкривайте для себе 

чудовий  літературний світ. А бібліотекам бажаємо 

подальшого розвитку і якнайбільше вдячних читачів. 

К. Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого підрозділу 

У рамках святкування Всеукра-

їнського дня бібліотек у Донець-

кому національному технічному 

університеті пройшла актуальна 

та дуже цікава лекція-презентація 

з екстремальної екології «Природа 

рідного краю: від локального до 

глобального». 

Олексій Бурковський, голова на-

укової ради Донецької обласної 

організації «Всеукраїнська екологіч-

на ліга», виступив перед студента-

ми зі змістовною доповіддю щодо 

глобальних проблем природи на 

прикладі нашого регіону. 

Розпочалася лекція короткою 

характеристикою степової зони, в 

якій власне і розташована Донець-

ка область, та зазначенням її особ-

ливостей. Наступним етапом пре-

зентації стало ознайомлення при-

сутніх із тими представниками міс-

цевої флори та фауни, які занесені 

до Червоної книги та чия популяція  

 

проаналізував невтішну статисти-

ку співвідношення природних і ан-

тропогенних територій у світі та 

Україні зокрема, навів можливі 

варіанти поліпшення існуючої  

ситуації та закликав молодь не 

бути байдужою та активно залуча-

тися до вирішення питань при-

родоохоронної діяльності. 

По закінченні лекції бібліотека-

рями було презентовано тематич-

ну добірку літератури з екології 

та  охорони навколишнього  

середовища. 

Загалом, хочеться сказати, що 

серйозні екологічні проблеми, зви-

чайно, не можуть бути вирішені 

однією людиною, тим не менше, 

кожному з нас під силу свідомо та 

відповідально відноситися до сві-

ту, що нас оточує, зробивши тим 

самим власний внесок у своє май-

бутнє та майбутнє нашої планети. 

К. Щербакова, фахівець редак-

ційно-видавничого підрозділу 

 

суттєво знизилася останнім часом 

внаслідок впливу ряду антропо-

генних факторів. 

Після цього мова перейшла до 

висвітлення основних загроз для 

екосистеми степової зони Укра-

їни. Як не дивно, не промислова 

діяльність, а саме землеробство є 

головним фактором руйнування  

природи. Озвучена доповідачем 

статистика відносно сучасних 

площ зораної землі просто вра-

жала, вкотре нагадуючи, наскіль-

ки зростають обсяги сільського 

господарства з кожним роком. 

У ході лекції присутні також  

почули багато цікавої інформації 

щодо загрозливих для природи 

чинників. Серед них найбільш ва-

гому роль відіграє ерозія ґрунту, 

знищення степу через насаджен-

ня чужорідних видів, промислове 

навантаження, створення та фун-

кціонування численних штучних 

водосховищ, полювання, підпали 

лісів і полів тощо. Яскраві ілюст-

рації не залишили байдужими 

нікого, адже наочно демонстру-

вали, до яких жахливих наслід-

ків призводить необачна діяль-

ність людей. 

У фінальній частині заходу 

Олексій Бурковський озвучив і 
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Яскраві події 

Двадцять дев’ятого вересня у малій 

актовій залі палацу культури ШУ «Пок-

ровське» пройшла презентація докумен-

тального фільму «Шахтарські історії».  

Фільм створений у рамках громадсько-

го проекту «Шахтарські історії зі сходу та 

заходу України». Головна його мета – 

сприяння діалогу між шахтарськими міс-

тами через збір усних історій серед гірни-

ків і їхніх родин, привернення уваги  до 

шахтарської праці в цілому, показ спіль-

ності життя та традицій гірників з різних  

куточків України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основі стрічки – історії шахтарських 

родин з Донеччини та Львівщини, зібрані 

волонтерами влітку 2016 року. 

Після перегляду фільму публіка мала 

змогу поділилися своїми враженнями та 

висловити побажання знімальній групі. До 

речі, гостями заходу стали герої фільму – 

Ніна та Олександр Дмитрохіни, які радо 

відповіли на запитання глядачів. 

Після презентації учасники заходу про-

довжили спілкування у неформальній і 

дружній атмосфері вже в Донецькому на-

ціональному технічному університеті. Так, 

волонтери із числа студентів вишу та вла-

сне команда організаторів поділилися сво-

їми враженнями від участі у проекті, роз-

повіли про робочі моменти та складнощі, 

що виникали в ході творчого процесу, та 

обговорили можливі перспективи «Шах-

тарських історій». 

Загалом, збір життєвих історій шахта-

рів у Львівській та Донецькій області до-

зволить заглибитися в їхнє середовище, 

зрозуміти вплив шахти та шахтарської 

праці на їхнє життя, зрозуміти про що вони 

думають, і що їх оточує. 

К. Щербакова, фахівець редакційно-

видавничого підрозділу 

 

Соледар. Місто, яке дарує сіль всій нашій області. Місто, в 

якому знаходяться соляні шахти. 

Знаєте, дуже цікаво бачити подібну картину, коли ти спустив-

ся на 300 метрів під землю і потрапив до підземної казки ... Ко-

манда ДонНТУ та гості, які приїхали до нас з Червонограда в 

рамках презентації документального фільму «Шахтарські істо-

рії», вирішила побувати на екскурсії в місті Соледар. Дорога до 

пункту призначення видалася веселою, а пануюча в автобусі 

атмосфера – відмінною. Всі пасажири цього лайнера невимуше-

но спілкувалися, що і допомогло скоротити час поїздки. Незва-

жаючи на те, що кожне місто зустрічало нас по-своєму, ми з не-

терпінням чекали того моменту, коли ми потрапимо саме в со-

ляну шахту. Коли ми приїхали в Соледар, ми шукали місце, де 

проходять екскурсії. І, знаєте, що найкумедніше? Ми повз нього 

разів зо два проїжджали. 

Коли ж ми все-таки приїхали до місця проведення екскурсії, 

нас відразу ж проінструктували щодо правил техніки безпеки та 

поведінки в соляній шахті. Після наша група разом з екскурсово-

дом вирушила до кліті, яка і доставила нас вниз. Скажу чесно, в 

кліті місця замало, і це злегка нагадує банку з шпротами, яка 

опускається вниз з досить значною швидкістю. Певна річ, куди ж 

без захоплених і жартівливих криків про допомогу під час спуску. 

Так, забув нагадати, що під час інструктажу нам сказали, що в 

шахті все з солі й вона корисна, так що облизувати можна все, 

що бачите. Нас двічі просити не довелося. Ну, а що ви хотіли? 

Люди до солі дірвалися! 

У ході екскурсії ми почули багато пізнавального. Наприклад, 

дуже цікаво було дізнатися, що в соляній камері (така собі кімна-

тка підземна висотою десь з 10 метрів і довжиною в 120 метрів) 

проходив симфонічний концерт. Заздрість, звичайно, зашкалю-

вала, бо нам дуже хотілося б побувати на такому заході. Там же 

ми подивилися фільм про історію Соледара й, зокрема, про іс-

торію соляних шахт. Так, мало не забув! Ви коли-небудь грали в 

футбол під землею? А ми грали! І це було здорово. 

Екскурсія завершилася поверненням касок, які нам видали 

при спуску, і, звичайно ж, походом в сувенірну лавку, де можна 

було за десять гривень купити кілограмовий брусок солі на па-

м'ять. Після, колективно порадившись, ми вирішили влаштувати 

пікнік на узбіччі. Зробивши необхідні покупки, ми вирушили в 

дорогу й дуже скоро, знайшовши досить гарне місце, вирішили 

перекусити. Пікнік на свіжому повітрі... Така романтика. Наші 

гості були приємно здивовані, і у них точно залишилося безліч 

приємних спогадів про 

цю поїздку. 

Знаєте, багато чого 

можна говорити, але 

хочу вам сказати одне: 

у соляній шахті вам 

варто побувати. Коли ж 

ще можна безкоштовно 

сіль пооблизувати?  

Семен Лойко, 

ст. гр. МБ-13 
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Талановита молодь 

Студентська пора - один із  

найвеселіших і цікавих періодів у 

житті. Це додатковий щабель,  

перехідний етап у доросле, 

самостійне життя. Кожен із нас 

знайде тут щось своє: нові знання, цікаве та захоплююче 

дозвілля, веселих і кмітливих друзів. 

Ось і 3-го жовтня студенти Донецького національного тех-

нічного університету провели концерт для першокурсників. Як 

і завжди, ведучі та виконавці викладалися на всі 100% і пока-

зували свої численні таланти. Зокрема, ми побачили веселий 

виступ команди «220 вольт» – переможця турніру КВК мину-

лого року, романтичну танцювальну композицію «Вальс», а 

також два вокальних виступи – від А. Григуліч і А. Гвоздь. 

Сюрпризом для багатьох стали відеоролики, пов'язані зі 

студентським життям. Один із них, можливо, злегка налякав 

першокурсників: відео було присвячене складанню сесії. І хо-

ча його автори й учасники злегка перебільшили, всім відео-

ролик припав до смаку. 

Також студенти гірничого факультету представили запа-

льний танцювальний подарунок «Урок хореографії», який на 

минулорічному дебюті зайняв 1 місце в номінації «Танець». 

Завдяки емоційному та цікавому наповненню концерт хо-

тілося дивитися ще і ще, але, на жаль, як і ця стаття, він не 

міг тривати вічно. Але зовсім скоро ми побачимо, як вже 

першокурсники проявлять свої таланти на черговому дебюті, 

який, між іншим, вже не за горами. І, як говорили ведучі: 

«ДонНТУ не шукає таланти – він їх створює». 

Будемо й надалі тримати вас у курсі подій, наостанок за-

значивши: талановитий той, хто не приховує своїх здібностей. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

* * * 
Я хочу на берег, лазурный берег. 

Лягут бризы россыпью в ноги скал.  

Небо дышит смогом и не стареет, 

кто-то ситцем белым его соткал.  

Кто-то галькой тропы сложил 

неспешно, выстилая их ко граниту 

гор. 

Там смеется море. Бежит мальчишка 

в цвета мёда солнечный коридор. 

 

Он несётся смело. Седая гавань чуть 

колышет парусник на мели  

И до дрожи что-то клокочет в сердце, 

что, кажись, не видно краёв земли.  

Столько вёрст и миль, оглянись - не 

счесть, ветер пахнет травами и 

свободой, 

Коль такие гавани в мире есть, не 

важна неделя и время года. 

 

Вяжет море усталую кромку вод, 

оттолкнулось солнце от чаши неба…  

Только пряный ветер и горизонт, 

сердце бьёт набатом, и, где бы не 

был,  

За чертой, за облаком, движет ось и 

бежит мальчишка за парусами,  

Тот, кто свыше, выбросит свой 

радар и отныне смотрит его глазами. 

 

Замирает время в руках Вселенной, и 

мальчишка в руки берет штурвал,  

Оставляя всё позади – и берег, и 

тропу, и горный гранитный вал.  

Всё, что было до, – обратится пылью, 

остается в прошлом, терцет вес. 

В коридоре солнечном скрылся парус, 

растворился в облаке и исчез. 

 

На земле немало таких безумцев, что 

с мятежным сердцем, огнем внутри  

И с душой мальчишки, большой и 

юной, в них живут извечные бунтари.  

Покоряют дали и горизонты на 

своём, пусть маленьком, корабле  

И находят счастье. Простое счастье, 

что зовут «свободою» на земле. 
 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 

 


