
Стор. 2-3 

Нові можливості та перспективи 

міжнародного співробітництва ДонНТУ 

Стор. 4-5 

Активна молодь ДонНТУ. Розвиток 

лідерського потенціалу студентів 

Стор. 6-7 

Захоплююча двотижнева подорож 

«Труханівська Січ»  

Стор. 8-9 

День відкритих дверей і Всеукраїнсь-

кий радіодиктант.  

Розвиток молодіжного радіо в ДонНТУ 

Стор. 10-11 

Новини ФЕМ. Прес-конференція щодо 

можливостей студентів ДонНТУ  

Стор. 12-13 

Результати спортивної ліги. 

Цікаве дозвілля студентів 

Стор. 14-15 

Святкування Дня студента. Зустріч з 

ректором, заміна викладачів на парах і 

ще багато чого незвичного та цікавого 

Стор. 16-17 

Факультет КІТАЕР не стоїть на 

місці. Віртуальний тріатлон для сту-

дентів і результативний форум «ТАК» 

Стор. 18-19 

Загальноуніверситетські заходи. Тиж-

день безпеки дорожнього руху. Відзначення 

річниці революції гідності 

Стор. 20 

Фінал осінньої ліги КВК. 

Результати турніру з жиму лежачи 
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Щиро вітаємо! 

Указом президента України №440/2016 прису-

джено Державну премію України в галузі науки та 

техніки 2015 року Віктору Климентовичу Кос-

тенку, доктору технічних наук, завідувачу кафедри 

природоохоронної діяльності факультету машино-

будування, екології та хімічних технологій Донець-

кого національного технічного університету, за 

розробку та впровадження технологій забезпечення 

техногенної та екологічної безпеки вугледобувних 

регіонів при ліквідації гірничих підприємств України. 

Бажаємо подальших професійних успіхів! 

 

 

Шановні читачі! 

Черговий випуск газети готовий розповісти про 

події останнього часу. 

Без зайвих слів, багато чого цікавого відбулося  

майже у кожній зі сфер університетського життя 

за цей період. Яскраві свята та подорожі, студент-

ські форуми та конференції, спортивні та інтелек-

туальні змагання, КВК, розвиток міжнародного 

співробітництва, оновлення лабораторної бази  – 

лише встигай у всьому брати участь і все описувати. 

Попереду – завершення календарного року та під-

ведення підсумків. Багато чого було, але ще біль-

ше чекає на нас попереду. Тож, нехай часу і сил ви-

стачає для реалізації всього задуманого, аби новий 

період зустріти із легким серцем і почуттям задово-

леності від того, чим займаєшся. 

З повагою, Катерина Щербакова 
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Міжнародне співробітництво 

У рамках Tempus-про-

екту «Розробка навчаль-

них планів для нової спе-

ціалізації: магістр інже-

нерії з проектування мік-

росистем» кафедра 

комп’ютерної інженерії  

Донецького національного технічного університету 

отримала партію обладнання для виконання дослі-

джень і нових науково-технічних розробок. 

Партія обладнання включає плати для програ-

мування систем на чипах, плати розширення, а та-

кож набори елементів визначення наявності та 

вимірювання різноманітних хімічних і фізичних па-

раметрів навколишнього середовища. 

На нове обладнання з особливим нетерпінням че-

кали магістри нової, відкритої в результаті виконання 

зазначеного Tempus-проекту, спеціалізації «Проек-

тування мікросистем». Сподіваємося, це відкриє нові 

горизонти наукових досліджень для талановитої 

молоді ДонНТУ. 

О.М. Мірошкін, 

доцент кафедри комп’ютерної інженерії 

У Донецькому національному технічному 

університеті розпочалася реалізація проекту 

EduNet, договір за яким був підписаний під час 

святкування 95-річчя вишу ректором універ-

ситету Я.О. Ляшком і Генеральним директо-

ром представництва Phoenix Contact в Україні 

А.Р. Максимцем. 

У рамках даного проекту співробітники уні-

верситету В.Я. Воропаєва, проректор з науко-

во-педагогічної роботи, та В.П. Тарасюк, де-

кан факультету КІТАЕР, у вересні 2016 року 

взяли участь у роботі міжнародної конференції 

освітньої мережі університетів EduNet. 

На цій конференції наші викладачі змогли 

поділитися своїм досвідом розробок навчаль-

них програм промислової автоматизації та ви-

вчити найбільш передовий досвід провідних 

світових вишів у даній сфері. 

Нещодавно університет отримав лабора-

торне обладнання за проектом EduNet ви-

робництва відомої німецької фірми Phoenix 

Contact. 

Це обладнання дозволить застосувати  в 

навчальному процесі технології Industry 4.0, 

піонером і всесвітнім лідером якої є Німеччина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступним кроком у реалізації проекту є 

участь викладачів ДонНТУ у тренінгу з техноло-

гій промислової автоматизації, що пройде у м. 

Бад-Пірмант (Німеччина). До речі, учасники від 

Донецького національного технічного універси-

тету В.П. Тарасюк і О.В. Вовна попередньо 

пройшли дистанційні курси з підготовки та 

озброєні необхідними знаннями для участі у 

даному заході. По завершенні тренінгу отрима-

ний досвід буде впроваджений у навчальний 

процес вишу. 

В.Я. Воропаєва, 

проректор з науково-педагогічної роботи 

 

Цієї осені делегація науковців університету у 

складі завідувача кафедри економіки підприємства 

В.М. Хобти, професора кафедри С.І. Кравченко, за-

відувача кафедри економічної теорії, адміністру-

вання та державного управління Н.В. Оленцевич і 

завідувача кафедри міжнародної економіки та мар-

кетингу О.Ю. Попової відвідали Познанський 

економічний університет. 

Науковцями обговорювалися перспективи міжна-

родного співробітництва між українськими та польсь-

кими вищими навчальними закладами. 

Одним із найбільш важливих елементів заходів 

стало підписання угоди про співробітництво між До-

нецьким національним технічним університетом 

та  Державною професійною вищою школою (Поль-

ща, м. Сувалки), що  передбачає співпрацю у сфері 

наукових досліджень, обміну студентами та про-

ведення наукових семінарів і конференцій. 

Під час візиту делегація відвідала Державну 

професійну вищу школу, Центр трансферу техно-

логій, Парк науки та техніки (м. Сувалки). 

О.Ю. Попова, завідувач кафедри міжнародної 

економіки та бiзнес-адмiнiстрування 
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Не стоїмо на місці 

Програма технологічних курсів включала екскурсію   

лабораторіями технологічного університету Лодзю та 

 виконання базових лабораторних робіт з фотолітографії, 

  фотовольтаїки та вимірювання аналогових сигналів. 

   Програма першого дня проходження технологічних 

  курсів розпочалась з особливого ритуалу вбрання у 

      спеціальний лабораторний одяг, пов’язаного з тим, що 

              лабораторія фотолітографії представляє собою так звану «чисту кімнату». Піс-

ля ознайомчої лекції про способи виготовлення мікросхем і знайомства з обладнанням 

лабораторії нам було запропоновано спробувати виготовити тестові мікросхеми на ос-

нові спеціально заготовлених шаблонів. Програма курсів не передбачала виконання 

повного циклу виготовлення мікросхем, тому важко казати, чи вийшло в нас щось. Але 

враження від можливості побачити технологічні процеси виготовлення мікросхем та, 

більше того, можливості взяти участь в цьому, просто неймовірні. 

 

На другий день ми потрапили до лабораторії, що має 

на меті виготовлення та дослідження елементів, які перет-

ворюють сонячне світло на електричну енергію, так званих 

«сонячних панелей». Нам показали спеціальні вакуумні 

камери для виготовлення елементів сонячних панелей, 

мікроскопи для дослідження якості нанесення матеріалів і 

лабораторію з визначення параметрів створених елемен- 

тів. Крім того, нам довелося побачити пристрій зі спеціальною лампою, 

характеристики якої цілком відповідають характеристикам справжнього сонячного світла. 

Ця лампа використовується тільки вченими університету для наукових досліджень –  

студентів до такого обладнання не допускають. 

У якості лабораторних робіт нам було запропоновано дослідити послідовне та пара-

лельне підключення елементів, залежність характеристик генерованої енергії від кута 

падіння променів на поверхню елемента та від інтенсивності світлового потоку. Зазначу 

лише, що всі лабораторні стенди були виготовлені студентами університету в рамках 

бакалаврських робіт за підтримки фінансування університету. 

 

В останній день технологічних курсів на нас чекало знайомство ще з двома лабора-

торіями, що використовуються в навчальному процесі університету. Першою була ла-

бораторія сенсорів, де студенти вивчають типи різних промислових і наукових сенсорів, 

принципи їх роботи та їх характеристики. Друга лабораторія була оснащена приладами 

для вимірювання будь-яких сигналів за допомогою спеціалізованого обладнання. Лабо- 

 раторна робота, яку нам запропонували виконати, була   

пов’язана з вимірюванням сигналів, отриманих від промис-  

 лових термодатчиків, та їх порівнянням. За загальною 

  оцінкою співробітників лабораторій технічного університету 

 Лодзю, ми успішно виконали програму технологічних курсів.   

 Загальне враження від участі в курсах дуже позитивне.  

Висновки, які можна зробити, говорять про те, що лабораторії 

технічного університету Лодзю мають тісні зв’язки з промисловістю. Це дозволяє вико-

ристовувати в роботі лабораторій (а тому – і в навчальному процесі) найновіші зразки 

технологічного обладнання, датчиків, пристроїв вимірювання та ін. Час, проведений у 

рамках програми курсів, дозволив поспілкуватися з представниками інших вишів Украї-

ни та Польщі. З’явилися нові ідеї та знайомства, що має стати у нагоді під час продов-

ження та укріплення професійних зв’язків з колегами з України та із-за кордону. 

О.М. Мірошкін, доцент кафедри комп’ютерної інженерії 

 

З 11 по 13 

жовтня 2016 

року в рамках 

Темпус-проекту 

«Відкриття но-

вої спеціаліза-

ції: магістр з 

проектування 

мікросистем» 

для викладачів 

та навчально-

допоміжного 

персоналу уні-

верситетів-

партнерів з 

України були 

проведені тех-

нологічні курси 

з роботи в ла-

бораторіях 

проектування 

та тестування 

мікросистем. 

Курси відбу-

вались одночас-

но на базі тех-

нологічного 

університету 

Лодзю 

(Technology 

University of 

Lodz, TUL) та 

Національного 

університету 

«Львівська по-

літехніка». 

Своїми вра-

женнями та 

отриманим до-

свідом ділиться 

докторант ка-

федри елект-

ронної техніки, 

доцент 

кафедри 

комп’ютерної 

інженерії Олек-

сандр Микола-

йович Мірошкін, 

який мав змогу 

взяти участь в 

курсах у 

м. Лодзь. 
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Мрії збуваються! 

«Всесвіт завжди допомагає 

нам здійснити наші мрії, якими б 

безглуздими вони не були. Бо це 

наші мрії й тільки нам відомо, 

чого варто було вимріяти їх», – 

сказав відомий письменник Пау-

ло Коельйо. Цього року здійсни-

лася одна із моїх найзаповітні-

ших мрій. Мені пощастило пот-

рапити на навчання до прекрас-

ного живописного портового 

містечка Ла-Корунья, що роз-

ташоване у північно-західній 

частині Іспанії. 

Перший тиждень мого перебу-

вання в Іспанії був насичений 

враженнями та подіями. Нам ви-

пала чудова нагода познайоми-

тися ближче із місцевим колори-

том, розібратися, що і як, оскільки 

ці дні були вільними від на-

вчання.  Першою та єдиною  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незручністю, з якою ми зіткнули-

ся, виявився мовний бар’єр. Як я 

вже потім дізналася, місцеві не 

охоче вивчають і спілкуються ан-

глійською мовою. На щастя, зі 

мною навчаються ще два студен-

ти з Білорусі та Вірменії, тому ра-

зом нам зручніше пристосовува-

тися до змін. 

Першим, що впадає в око під 

час прогулянок вуличками міста, 

є те, що іспанці дуже полюбляють 

домашніх тварин. Ви обов’язково 

зустрінете людей, які гуляють 

із собаками, з великими, малень-

кими, однією, двома. Виникає 

відчуття, що мати собаку тут –  

настільним футболом і тенісом, 

автоматами з їжею і напоями. На 

задньому подвір’ї гуртожитку – 

футбольне та волейбольні поля. 

Що дуже важливо – трьохразове 

харчування, а власне вибір страв 

задовольнить смак кожного. 

Щодо самого університету, 

будівлі навчальних корпусів не 

вразили нас своєю архітектурною 

красою, але це сповна компенсу-

ється внутрішнім оснащенням і 

дивовижними краєвидами навко-

лишньої місцевості. Захоплює 

дух і просто бракує слів, аби пе-

редати враження від пейзажу, 

який відкривається з навчального 

корпусу, – казкове містечко та 

океан. 

Попереду на нас чекає купа 

роботи, насичений навчальний 

графік, вивчення іспанської. Час 

спливає дуже швидко, а ще так 

багато треба встигнути побачити, 

відвідати, відчути…Я сповнена 

ентузіазму та вірю, що свої мрії 

обов’язково зможу «вимріяти». 

Єлизавета Древаль, 

ст. гр. ХТм-15 

 

невід’ємна частина життя 

кожного мешканця міста. А у 

схильності іспанців до здо-

рового способу життя нас 

переконала велика кількість 

бігунів і велосипедистів, 

яких надихає свіже океансь-

ке повітря та довга мальов-

нича лінія узбережжя. 

Погода тут досить мінли- 

ва. Часто похмура, хмарна, із 

дощами, але коли випадає со-

нячний день, місцеве населен-

ня відправляється на пляж за-

смагати та купатися. Ми не стали 

винятком. Не зважаючи на дуже 

холодну воду, ми відважилися та 

скупалися  у, здавалося, без-

межному океані. Враження та від-

чуття неймовірні! 

Одного тижня вистачило, щоб 

зрозуміти: іспанці дуже галаслива  

нація з експресивною мо-

вою. Знаходячись у їдальні 

чи якомусь із чисельних 

кафе, необхідно докласти 

достатньо зусиль, щоб по-

чути свого співбесідника. 

За цей тиждень ми встиг-

ли відвідати порт, де поба-

чили відправлення величез-

ного круїзного лайнера   

«Британія», відвідали декілька 

історичних місць, спробували 

смачних делікатесів, почули міс-

цеві легенди і, звичайно, зробили 

купу фото. 

Тепер про те, що цікаво мені 

як студенту, а не мандрівнику. 

Студентське містечко 

розташоване в краєвид-

ній гірській місцевості. 

Кімнати гуртожитку об-

лаштовані всіма необ-

хідними зручностями: 

пральнею, спортивною 

залою, к імнатою для  

перегляду  фільмів , 

т е л е б а ч е н н я м ,   
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Восьмого жовтня у стінах Торгово-

промислової палати (м. Краматорськ) 

було проведено інформаційно -

консультаційний семінар за проектом 

«Активним молодим – професіоналізм 

і практику». 

На початку заходу учасників приві-

тав генеральний директор регіонально-

го фонду підтримки підприємництва в 

Донецькій області Олег Миколайо-

вич Бедзай. Семінар провела аналі-

тик громадської організації «Євро-

па  без бар’єрів» Катерина Кульчицька.  

Реалізацію проекту планується роз-

почати з розробки інформаційно -

аналітичної системи «Ресурси для ма-

лого та середнього бізнесу Донецької 

області». В рамках діяльності було 

створено проектну групу з 12 осіб із 

числа студентів провідних вишів обла-

сті з 6 міст: Покровська, Бахмута, Кос-

тянтинівки, Дружківки, Краматорсь-

ка, Слов’янська.  

Учасниками реалізації проекту є 

студенти і Донецького національного 

технічного університету – Маргарита 

Біленська та Олександр Мінзоров, 

які будуть представляти інтереси міста 

Покровськ. 

Основна мета діяльності проектної 

групи – збір інформації від представни-

ків місцевого самоврядування про ная-

вність вільних ресурсів для їх викорис-

тання представниками бізнесу на тери-

торії Донецької області. 

Маргарита Біленська, 

ст. гр. УПЕП-16м  

 

Студентська 

рада Горлівського 

інституту інозе-

мних мов протя-

гом 14-15 листо-

пада у м. Бахмут 

(Артемівськ) ор-

ганізувала форум 

лідерів студент-

ського самовряду-

вання (СС) Укра-

їни, на який були 

запрошені 13 ви-

шів. Від Донецько-

го національного 

технічного уні-

верситету в за-

ході взяли участь 

два представники 

СС: Анастасія  

Гвоздь і Євгенія Карабаджак. 

Основною метою форуму був обмін досвідом між вищими 

навчальними закладами. Кожен виш-учасник за допомогою 

презентації розповів про свої досягнення, перспективи, спів-

працю, а також про майбутні плани та насущні проблеми СС. 

Також для учасників було організовано цікаву розважальну 

програму, що включала в себе екскурсію на Артемівський за-

вод шампанських вин. 

Наступний день форуму пройшов не менш цікаво, адже 

організатори не пошкодували своїх сил і розробили цілу сек-

цію тренінгів за вибором: 

- розвиток індивідуальних лідерських якостей; 

- форум-театр; 

- інструменти лідерства: лідером стати, лідером бути! 

Кожен день роботи закінчувався дискусійним круглим  

столом. 

Завершальним етапом форуму стало підведення під-

сумків, де студенти мали змогу подякувати організаторам 

за чудовий захід і обмінятися контактами з іншими ви-

шами для майбутніх проектів і подальшої співпраці. 

Протягом двох днів, доки тривав форум, учасникам забез-

печили комфортні умови перебування, починаючи від прожи-

вання у готелі та своєчасного харчування та закінчуючи пер-

сональною консультацією організаторів. Більшість із них, до 

речі, виявилася такими ж студентами, як і ми самі. Тому мож-

на зі впевненістю сказати, що все пройшло на вищому рівні, 

навіть незважаючи  на те, що цей форум відбувся завдяки 

зусиллям переміщеного вишу. 

Євгенія Карабаджак, 

ст. гр. ЕЛТм-16 

 
Активне студентство 
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Нові враження 

Труханівська 

Січ... Відразу перед очима по-

стає козачий стан. Насправді, це 

острів у Києві, на якому живуть 

козаки, але також це була назва 

одного з редутів Майдану. Як же 

часто під час поїздки ми відгуку-

валися на такий позивний! Також 

ця назва слугувала проходом в ті 

місця, доступ до яких був обме-

жений для інших. 

Команда ДонНТУ вирушила з 

Покровська 19-го та прибула до 

Києва 20-го жовтня, відразу ж 

ставши частиною волонтерського 

агітаційного потягу «Труханівська 

Січ». Першим днем нашої подо-

рожі можна вважати Київ, оскіль-

ки саме з цього міста ми вируши-

ли борознити безкраї простори 

Західної України. 

Екскурсія Києвом виявилася 

вельми непоганою, незважаю-

чи на те, що до Верховної Ради 

ми так і не потрапили. У другій 

половині дня ми зайняли свої мі-

сця в купе згідно з виданими спи-

сками і стали обживатися в на-

шому будиночку на коліях. 

Першою зупинкою нашого по-

тягу стала Вінниця. Тут ми дізна-

лися багато різних фактів. Також 

відвідали музей імені Пирогова і 

побували в усипальниці знамени-

того лікаря, в якій він і спочиває. 

Зрозуміло, основною метою на-

шої поїздки був діалог між жите-

лями Східної та Західної України. 

Тому трьохгодинна  дискусія, 

вірніше, навіть не дискусія, а по-

літичні баталії в стилі програми 

«Шустер Live» мали місце бути. І 

к у д и  ж  б е з  к о н ц е р т у  д л я  

 

«сюрпризу» ми не очікували. Але 

ми теж не з простих і обійшлися 

без цих пихатих індиків! Наша 

команда подивилася це чудове 

місто, поспілкувалася з місцеви-

ми жителями, які виявилися дуже 

привітними та добрими, на відмі-

ну від міської влади. Звичайно ж, 

ми проводили дискусії з місцеви-

ми студентами, школярами, і спі-

лкування вийшло відмінним. Ось 

якщо говорити на теми, які не за-

чіпають війну, звинувачення один 

одного в тому чи іншому, то все 

чудово, але організатори цього 

іноді не розуміли. Але зараз не 

про це. В кінці дня ми побували 

на концерті. Коли настав час 

прощатися, сльози навертали-

ся на очі. Їхати не хотілося абсо-

лютно: такого теплого прийому 

ми не очікували. Тому хочеться 

ще раз подякувати мешканцям 

Тернополя за гостинність. 

Подорож продовжилася. Чер-

нівці зустріли дощовою погодою. 

      Зрозуміло, для нас були 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органі- 

зовані екскурсії, але 

головною подією першої полови-

ни поїздки, вважаю, всі учасники 

погодяться, стала лазня. Дискусії 

як завжди були, тільки формат їх 

змінювався. Тепер усі спілку-

валися невеликими групами. Міс-

цеві студенти охоче йшли на 

розмову. Спілкування йшло на 

різні теми. 

 

 

   волонтерів, які приїхали? 

    Далі ми вирушили до міста, 

     назва якого така ж, як і  

      прізвище одного із відо- 

  мих гетьманів України. Зро-

зуміли, про що я? Ні? Гаразд. 

Наступною нашою зупинкою 

став Хмельницький. Ось зуб 

даю, можете що завгодно роби-

ти, але в ляльковий театр обо-

в'язково сходіть! Це дійсно кла-

сне місце, де показують дуже 

цікаві вистави. Також була сво-

єрідна екскурсія містом. Зви-

чайно ж, ми дискутували на різ-

ні теми, але... Тут уже обійшло-

ся без політичних пристрастей. 

Після дискусії ми вирушили до 

Будинку офіцерів, де для нас 

був організований концерт. 

Рано-вранці, а точніше - о 

шостій годині, ми вирушили на 

екскурс ію  до Меджибізької  

фортеці. Споруда, скажу чес-

но, цікава. Подивившись на 

вищезгадану фортецю, ми  

вирушили колесити по всій 

околиці Хмельницького, 

де нас тепло зустрічали 

місцеві жителі. І, як завжди, 

наш вечір не обійшовся 

без концерту. 

Далі  нас зустр ічав  

Кам'янець-Подільський. 

«Стара Фортеця» -  це  

архітектурна споруда, в  

якій є багато цікавого, а за 

його межами - тим більше. Ви 

знаєте пісні Братів Гадюкіних? 

Ну, хоча б одну? Ось тільки не 

кажіть, що ні. Одну ви точно 

чули – «Файне місто Терно-

піль». Вважаю, всі вже здогада-

лися, про яке місто піде мова. 

Міська адміністрація вирішила, 

що ми тут ні до чого - ніхто нас 

не зустрічав і нічого не робив. 

О с ь  ч о г о - ч о г о ,  а  т а к о г о   
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поїздки. У ньому є гарний ботаніч-

ний сад, зоопарк з кумедними тва-

ринами. А також там є футболь-

на команда, на матчі якої ми побу-

вали та взяли участь в церемо-

нії відкриття. Флешмоб був шика-

рним. Поле, звичайно, зіпсувало 

нам взуття своїм брудом, але спо-

гади залишилися найкращі. До ре-

чі, місцева команда перемогла. 

Закінчився вечір дискусією жителів 

потягу та загальним резюме про 

поїздку, а також концертом. 

6-го листопада ми повернулися 

до Києва. Там пройшла офіційна 

церемонія закриття поїздки. Емоції 

били через край, чим користува-

лися преса і телебачення. Ніхто не 

хотів розлучатися. За ці два тижні 

ми стали сім'єю. А з родини, як 

відомо, так просто не йдуть. Про-

вівши день у Києві, ми вирушили 

на рідну землю. Зараз навіть якось 

незвично без екскурсій, потягу й 

всього того, що було в ньому. 

Чесно кажучи, поїздка вийшла 

дуже гарною. Дуже багато вра-

жень, спогадів, знайомств , які 

запам'ятаються надовго. Головне, 

що ми розвіяли стереотипи про те, 

що на сході «бандюги та сепара-

тисти», а на заході «бандерівці, які 

їдять москалів». І я хочу сказати, 

що не зовсім коректно говорити: 

захід, схід. Ми всі жителі однієї 

країни. Так, ми з різних областей, 

тому тривалий час спілкування між 

нами було порушено через стере-

отипи. Але ми їх нарешті зруйну-

вали й тепер ми точно знаємо, що 

ми всі українці і ми - єдині! 

P.S: Що відбувається в потязі, 

залишається в потязі! 

Семен Лойко, ст. гр. МБ-13 

 

захоплюючої 

подорожі став Львів. Гарне міс-

то, в якому ми відвідували фі-

лармонію, ходили пішою екску-

рсією містом, також ми відвіда-

ли Академію сухопутних військ і 

миротворчий центр даної ака-

демії. Звичайно, не обійшлося 

без відвідування музею «Лича-

ківський цвинтар». Найцікавіше, 

що наш потяг стояв на станції 

Брюховичі, де мобільний зв'язок 

був настільки огидним, що всі 

просто виходили з себе. Хоча 

це всього лише в десяти хвили-

нах від Львова. 

Дискусії у Львівському націо-

нальному університеті ім. Фран-

ка були наповнені пафосом з 

боку місцевих студентів і рішу-

чістю - з боку наших хлопців. 

Незабаром пафос зійшов нані-

вець - і стало трохи легше. В 

цілому, ми провели у Львові 

кілька чудових днів, про які точ-

но ніхто не шкодує. 

Прикордонне місто - саме 

так я можу назвати Ужгород. 

Досить цікаве та незвичайне 

місто. Цього разу ми  цілий 

день провели з місцевою мо-

лоддю, яка тепло нас зустріча-

ла й із задоволенням дискуту-

вала. Увечері для нас була  

організована ще одна дискусія 

та концерт. 

Далі на нас чекав Луцьк. Там 

теж було багато чого. Ось чого 

я не очікував, так це того, що 

проїзд в тролейбусі для студен-

тів буде коштувати 1 гривню. 

Це, з урахуванням  нинішніх цін, 

досить круто. 

Місто Рівне. Його можна на-

звати фінальною крапкою нашої 

 

 Нові враження 

 

Наступним нашим зупинним 

пунктом була Коломия. Багато 

різного та цікавого є в цьому міс-

ті. Далі ми прибули до Івано-

Франківська - міста, в якому осо-

бисто я був вже третій раз. Він 

зустрів нас сонячною погодою і 

вже традиційною невеликою ме-

тушнею. У цьому місті є дуже ба-

гато місць, в яких вам варто по-

бувати. На центральній площі був 

організований концерт, і в цілому 

було багато різних подій. 

Далі на нас чекало Мукачеве, 

де нас не зустрів ніхто, правда, 

через що, я вже й не пам'ятаю. 

Але ми самі собі влаштували  

оглядову екскурсію містом. У 

Мукачеві розташований відомий 

замок Паланок. Цей замок – до-

сить масивна споруда, яку свого 

часу обороняла ... жінка. Ілона 

Зріні. Ось ви уявіть, жінка, яка 

вивчає  

 

 

 

 

 

 

 

 

військову  інженерію!  

Жах! Але вона обороняла свій 

замок 4 роки! Ви тільки вдумай-

теся! От чесно, скажу вам, я вра-

жений мужністю цієї жінки. У цьо-

му замку є багато приміщень, які 

досить непогано збереглися. Ду-

же гарний вид відкривається з 

оглядового майданчика нагорі 

замку. Дуже цікаво просто похо-

дити містом. Є багато всього. Не-

зважаючи на те, що дане місто у 

вузьких колах називають «бан-

дитським», ми звідти виїхали ці-

лими й неушкодженими. Однак, 

ми не були в цьому місті. Ну, як 

не були, просто місцеві жителі 

кажуть: «Якщо вас не обікрали в 

Мукачеві, вважайте, що ви тут 

не були». Такі справи. 

Наступним пунктом  нашої  
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Університетські заходи 

Проблема кожного абітурієнта – вибір вищого навчального закладу. 

Яке місто обрати? Яку спеціальність? Звичайно, дехто швидко справ-

ляється з цими питаннями, але що робити тим, у кого немає подібної 

хватки й рішучості? 

Донецький національний технічний університет опинився серед числа 

вишів, яким довелося покинути рідні корпуси та перебратися до інших міст 

і на бази інших університетів України. Йому, як і всім «переселенцям», бу-

ло не так просто адаптуватися в нових умовах, оскільки була втрачена 

частина викладачів і студентів. Але стояти на місці виш не збирався. Уні-

верситет як і раніше намагається набрати гідних і розумних абітурієнтів, 

аби конкурувати з іншими ВНЗ у різних конкурсах і предметних олімпіадах. 

Виходячи з цього, 29-го жовтня в ДонНТУ пройшов масштабний День 

відкритих дверей. Факультети активно агітували майбутніх студентів всту-

пати саме сюди. Кожен розповідав про свою спеціалізацію, а в актовій залі 

абітурієнти та їх батьки змогли почути детальну інформацію щодо вступу. 

Розповідати більш детально про ці питання я не стану: навряд чи серед 

читачів знайдуться абітурієнти, а якщо і виявляться, то вони повинні розу-

міти, що даний матеріал розрахований на студентів і викладачів універси-

тету, які вже знайомі з цим. Можу лише сказати, що захід не пройшов дар-

ма, і навіть при мені батьки сказали своїй доньці: «Давай відкладемо Дніп-

ро і спробуємо вступити сюди». 

А це означає, що Донецький національний технічний університет повер-

тається на колишній рівень і вже зовсім скоро ми побачимо, як рідний виш 

засяє черговими медалями та грамотами з різних конкурсів. 

Будемо й надалі висвітлювати лише найцікавіше, у контексті статті від-

мітивши: навчити може лише той, хто знає, чому вчить. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

Дев’ятого листопада, у День української пи-

семності та мови, у читальному залі бібліотеки 

усі бажаючі змогли приєднатися до своєрідної ак-

ції – XVI Всеукраїнського радіодиктанту націона-

льної єдності. 

Метою заходу була не стільки перевірка грамо-

тності присутніх, скільки солідарність з усіма, хто 

хоче, щоб українці говорили українською мовою та 

зберегли її для нащадків. 

Учасниками акції стали студенти, викладачі  

та співробітники Донецького національного техні-

чного університету та індустріального інститу-

ту, а також небайдужі мешканці міста.  

На початку заходу доцент кафедри мовної 

підготовки ДонНТУ Володимир Алтухов подару-

вав бібліотеці книгу П. Кононенка «Українці в 

світовій цивілізації та культурі. Історичний фено-

мен Степана Бандери», а доцент кафедри еконо-

міки та підприємництва індустріального інституту 

Світлана Лисенко привітала всіх присутніх зі свя-

том і закликала розмовляти українською мовою в  

повсякденному житті, подарувавши при цьому 

тематичні стікери. 

Радіодиктант тексту «Україна на зламі тися-

чоліть» на деякий час дозволив присутнім занури-

тися в атмосферу шкільних часів:  дійсно, учас-

никам довелося відновити в пам’яті основні прави-

ла орфографії та пунктуації, проявити старанність і 

зібраність. 

Що ж до результатів диктанту, бажаючі могли  

відправити свої роботи поштою на адресу організа-

торів та отримати за це заохочувальні призи. Інші ж 

дочекалися, доки текст з’явився у мережі Інтернет,  

та просто пе-

ревірили себе 

та свої знання. 

Катерина 

Щербакова, 

фахівець 

редакційно-

видавничого 

відділу 
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Не так давно мені довелося побувати у місті 

Кременчуці, де мене знову прийняли не менш добро-

зичливо, ніж у бурхливому 2014 році, який зараз зда-

ється вже далеким. Якраз в ці дні відзначалося 445-

річчя міста. На фоні загальноміських заходів скромно 

й непомітно пройшло святкування 30-річчя від дня 

заснування колективної радіостанції вищого профе-

сійного училища №7 міста Кременчука. Приїхавши на 

запрошення беззмінного керівника колективної ра-

діостанції Валентина Костенка, викладача елек-

троніки та мікропроцесорної техніки, а також 

директора училища Миколи Несена, я зміг долучи-

тися до публічної дискусії правління ГО «Кременчуць-

ка радіоаматорська спілка», де обговорювалися пи-

тання діяльності радіоаматорів у сучасних реаліях і 

різні проблеми, з якими вони стикаються. 

Також мені пощастило взяти участь в організова-

них іспанськими радіоаматорами масштабних міжна-

родних змаганнях, приурочених до 400-річчя від дня 

смерті Мігеля Сервантеса. Учасниками заходу стали 

понад 40 тисяч радіоаматорів з усього світу, а нам 

пощастило отримати «срібний» диплом за проведення 

16 зв'язків з 10 стпц-станціями на різних діапазонах 

і за різними видами модуляції. 

Паралельно проводилися експерименти з констру-

кції узгоджувальних трансформаторів для антен типу 

''Groung Plane'' довільної довжини. За матеріалами 

японських і українських радіоаматорів було побудова-

но декілька дослідних зразків і підібрані оптимальні 

параметри трансформатора й антени для діапазонів 

20-10 метрів: магнітна проникність кілець, кількість 

витків котушки, геометрія мідної основи, довжина вер-

тикала. На передостанній варіант антени з трансфор-

матором вже проведені зв'язки з радіоаматорами Іра-

ку, Японії, Індонезії, Арабських Еміратів, Монголії, а 

також різних країн Європи. Антенно-фідерна система 

цієї конструкції показала ефективність на далеких 

зв'язках - відстанях понад 1000-1500 км. Надалі конст- 

рукція буде мо-

дернізуватися, в  

чом у,  за  мо-

жливості, я буду 

брати участь. 

Між іншим , 

екземпляр  фі-

нального зразку 

вже знаходиться 

ся в мене, тому з потепленням будемо встановлювати 

антену з ним. 

В цілому, поїздка вийшла продуктивною та  ці-

кавою. Повернувся я з новим досвідом, невеликим 

технічним презентом і, що найголовніше, - з натхнен-

ням на подальшу радіолюбительську роботу. 

Костянтин Гайдук, ст. гр. ТКС-14 

 

Дванадцятого листопада у просторій аудиторії 

КІІ ДонНТУ відбулась надцікава подія - публічна лекція 

від редактора служби інформації радіо «Люкс FM 

Львів» Ігоря Слотюка «Як працює радіо: досвід львів-

ських FM-станцій». Послухати лекцію завітали ак-

тивні студенти ДонНТУ, КІІ, педагогічного учили-

ща, а також покровські педагоги та школярі. 

За словами лектора, це був перший його візит на 

Донбас і він виявився дуже позитивним, тож, маємо 

надію, що такі відвідування та дружні зв’язки між Пок-

ровськом і Львовом продовжаться. Відбувся цей захід 

за підтримки ГО «Сильні громади». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У своєму виступі І. Слотюк розповів про специфіку 

функціонування та основні принципи «справжньо-

го, дорослого радіо», закликав продумати концепцію, 

емблему та девіз покровського молодіжного радіо та 

детально уявити свого майбутнього слухача та, вихо-

дячи з цього, створювати контент для ефіру. 

Дуже корисними виявилися поради Ігоря щодо бло-

ку новин і його розповіді про відмінності між ранковими 

та вечірніми програмами та їх ведучими. Також Ігор 

Слотюк закликав майбутніх журналістів і кореспонден-

тів «не закриватися» в студії, а частіше контактувати з 

мешканцями міста, представниками місцевої влади за 

допомогою опитувань, інтерв’ю, включень з місця ре-

зонансної події – завдяки цьому радіо буде «живим» і 

цікавим не тільки його цільовій аудиторії. Тож, лекція 

та практичні поради гостя щодо створення власної 

молодіжної радіостанції виявилися дуже пізнавальни-

ми та корисними. 

Нагадаємо, що проект «Молодіжне радіо» втілено в 

життя завдяки зусиллям міської волонтерської коман-

ди фестивалю «З країни в Україну», а  реалізують  йо-

го активісти  Донецького національного технічного 

університету, громадської організації «Медіа-Погляд» і 

педагогічного училища за підтримки міськради. Проект 

складається з трьох частин: любительської короткох-

вильової радіостанції, дротяного мовлення (озвучення 

визначних подій на площі, новини, музика) та Інтернет-

мовлення (власне молодіжне радіо). 

Г.В. Лисенко, начальник підрозділу з 

 організації виховної роботи студентів 

 
Молодіжне радіо 

https://www.facebook.com/luxfmlviv/
https://www.facebook.com/luxfmlviv/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001244499402
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Третього листопада 2016 року у 

стінах Донецького національного тех-

нічного університету відбулася зустріч 

представників Красноармійського об’єд-

наного управління Пенсійного фонду 

України (м. Покровськ) зі студентами 

факультету економіки та менеджмен-

ту, майбутніми бухгалтерами, фінан-

систами та менеджерами з персоналу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти та викладачі-куратори груп 

почули цікаву й актуальну інформацію 

щодо легалізації заробітної плати, робо-

ти веб-порталу ПФУ та його ресурсних 

можливостей, сучасного стану пенсійної 

системи та її реформування.  

Під час заходу особливу увагу було 

приділено впливу реформ, які вже сьо-

годні відбуваються у сфері пенсійного 

страхування,  а  також проблемам , 

пов’язаним зі втратою соціальних гаран-

тій найманими працівниками у разі 

зайнятості в тіньовому секторі економіки 

й отриманні ними заробітної плати в 

«конверті». 

Під час спілкування студенти запи-

тували про порядок розрахунку окремих 

видів пенсій, врахування розміру заробі-

тної плати при визначенні розміру пенсії, 

умови добровільної участі у страхуванні 

та інше, що свідчить про відповідальне 

с т а в л е н н я  м о л о д і  до в л а с н о г о   

майбутнього.    

Спеціалісти управління визначили 

напрямки подальшої плідної співпраці з 

інформування працівників щодо акту-

альних питань пенсійного законодавства 

та запросили на екскурсію до Красноар-

мійського об’єднаного управління ПФУ. 

Л.Л. Катранжи, 

к.е.н., заступник декана факультету 

економіки та менеджменту 

 

технічний університет, Дер-

жавний економічний універ-

ситет м. Познань, Польща. 

Студенти активно брали  

участь у виступах з наукови-

ми доповідями та їх обгово-

ренні. За результатами кон-

ференції їм було надано від-

повідні сертифікати.  

Оргкомітет конференції 

відзначив актуальність те-

матики матеріалів, що вклю-

чала наступні питання: 

– проблеми здійснення ін-

новаційних процесів і шляхи 

їх вирішення; 

– теоретичні та практичні 

аспекти просування іннова-

ційних продуктів на ринок; 

– оптимізація джерел фі-

нансування інноваційної ді-

яльності; 

– забезпечення інновацій-

них процесів інвестиційними 

ресурсами; 

– складність залучення ін-

вестицій в економіку України; 

– особливості фінансуван-

ня інноваційних проектів під-

приємства. 

Обговорення студентами 

цих проблем сприяє форму-

ванню професійних компете-

нцій і забезпеченню високого 

освітньо-кваліфікаційного рі-

вня майбутніх фахівців. 

Людмила Касьяненко, 

ст. гр. ЕПР-13 

 

Важливою складовою на-

вчального процесу є науково-

дослідницька робота студе-

нтів, яка необхідна для роз-

витку навичок наукових дос-

ліджень, вміння студентів 

сформулювати та донести 

аудиторії отримані наукові 

результати та здобуття 

компетенцій у певній науко-

вій галузі. 

31 жовтня 2016 року ка-

федра економіки підприємст-

ва Донецького національного 

технічного університету про-

вела студентську науково-

практичну конференцію на 

тему: «Прискорення іннова-

ційних процесів в Україні». 

Провідними викладачами 

кафедри та представниками 

підприємств було окреслено 

важливість інноваційних про-

цесів для підвищення ефек-

тивності господарювання, 

розвитку економічних проце-

сів в Україні та сприяння під-

готовці кваліфікованих фахі-

вців, які володіють пробле-

мами прискорення інновацій і 

шляхами їх вирішення. 

У науково-практичній кон-

ференції взяли участь понад 

50 студентів із таких вищих 

навчальних закладів, як До-

нецький національний техніч-

ний університет, Кіровоград-

с ь к и й  н а ц і о н а л ь н и й   

Новини ФЕМ 
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Нові можливості 

Шістнадцятого листопада в 

рамках заходів, присвячених Між-

народному дню студента, рада 

студентського самоврядування 

Донецького національного тех-

нічного університету провела 

прес-конференцію «Можливості 

закордонних стажувань і участі 

в культурно-просвітніх проек-

тах для студентів ДонНТУ». 

До участі в заході були запро-

шені студенти всіх факультетів 

вишу та представники місцевих 

ЗМІ. 

Зі вступним словом виступив 

в.о. декана факультету комп’ю-

терних наук і технологій С.О. Ко-

вальов, який коротко розповів 

про історію свого факультету та 

наголосив, що одним із найваж-

ливіших умов для успішного на-

вчання та майбутньої затребува-

ності молодого фахівця сьогодні 

є знання однієї з європейських 

мов, а краще – двох. Ще однією з 

приємних новин для присутніх 

стала звістка про відновлення 

багаторічної співпраці з Магдебу-

рзьким університетом (Німеччи-

на) та вірогідною можливістю 

отримання подвійного диплому. 

Далі місце за кафедрою за-

йняли студенти-учасники закор-

донних стажувань. Так, студентка 

ФКНТ Вікторія Гриша розповіла 

про свій досвід участі у Темпус-

проекті «Проектування мікросис-

тем»: спочатку були лекції та 

практичні заняття протягом тижня 

в Україні (с. Поляна, Львів), де 

студенти дізналися про ефектив-

не використання мікросистемного 

базису в різних галузях знань, а 

потім – три тижні  стажування в 

одному з  найкращих вишів  

Польщі - Лодзькій політехніці. За 

словами Вікторії, польський уні-

верситет вразив їх сучасно обла-

днаними ІТ-лабораторіями, в  

 

Студентка гірничого факуль-

тету Анастасія Пастух, яка разом 

із трьома іншими студентами 

нещодавно повернулась із Все-

української акції «Волонтерський 

агітпотяг єднання «Труханівська 

Січ», теж поділилася своїми вра-

женнями: «За 17 днів ми побува-

ли у 20 містах Західної України! 

180 представників Донбасу – 

школярі, студенти, волонтери, 

представники громадських орга-

нізацій і творчі колективи – спіл-

кувалися зі своїми однолітка-

ми, руйнуючи стереотипи. 

Спочатку було ніяково, коли 

в кожному місті нас урочисто зу-

стрічали з оркестром, але потім 

ми звикли. На кожній новій зупи-

нці, окрім концерту та спілкуван-

ня, на нас чекали ще й екскурсії, 

тож ми побачили й дізналися ду-

же багато про нашу історію та 

країну». 

По завершенні виступів учас-

ників від організаторів заходу 

прозвучав заклик до студентів 

бути активними, цікавитися ого-

лошеннями, що розміщуються у 

соціальних мережах і на сайті, та 

користуватися можливостями, які 

надає університет, аби розвива-

тися не тільки професійно, але і 

як багатогранна особистість! 

Г.В. Лисенко, 

начальник відділу з організації 

виховної роботи студентів 

 

 

яких вони власноруч 

виготовляли мікросхе-

ми (на жаль, в Україні 

немає таких пристроїв 

та апаратури). Також 

Лодзька політехніка 

співпрацює з багатьма 

університетами та має 

велику кількість фірм-

партнерів. До того ж, 

окрім власне занять, у 

магістрів ще був час 

на вивчення міста – і Лодзь не 

розчарував їх. 

Наступною була доповідь сту-

дентки ФКНТ Галини Нещадіної, 

яка влітку стала учасницею сти-

пендіальної програми DAAD з 

вивчення поглибленої технічної 

німецької мови. Галина детально 

зупинилася на переліку необхід-

них документів, особливо акцен-

тувавши увагу на заповненні мо-

тиваційного листа аплікантом, 

адже це єдина можливість своє-

рідного діалогу з організаторами 

курсів і засіб донесення, чому са-

ме ви маєте поїхати до Німеч-

чини вивчати мову. За її словами, 

навчання та вільний час були ре-

тельно розплановані, а група, в 

якій вона навчалась, – дуже дру-

жною. Так що дівчина повернула-

ся до України з новими знаннями 

та новими знайомствами. 

Студентка ФКНТ Надія Кірєєва 

розповіла про свої враження та 

емоції від участі у пізнавальному 

таборі «Рожнятівщина об’єднує 

Схід і Захід». Ця подорож від-

булась ще у вересні, але вона 

досі згадує тепло та щирість жи-

телів Івано-Франківської облас-

ті, які їх приймали, та красу гірсь-

ких пейзажів. Найбільше спогадів 

залишилось у студентів після під-

корення гори Грофа (друга за ви-

сотою після Говерли), тож деякі 

мріють повернутися туди ще. 
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ДонНТУ спортивний 

Закінчилася спортивна ліга Донецького 

національного технічного університету 

2016 року. Близько двох місяців команди фа-

культетів мірялися силами у трьох видах 

спорту: футболі, баскетболі та волейболі. 

Протягом цього часу пройшов не один де-

сяток матчів, кожен із яких наближав або ж 

віддаляв ту чи іншу команду від бажаного ре-

зультату. Ігри, як завжди, були дуже емоцій-

ними та насиченими. І дійсно, учасники 

факультетських збірних витратили чимало 

сил та енергії, пройшли непростий шлях 

«притирання», викладалися в міру своїх мож-

ливостей, аби, врешті-решт, зайняти свої міс-

ця в турнірній таблиці. 

Що ж до загальних результатів спортивної 

ліги, вони виглядають наступним чином: 

1 місце – факультет машинобудування, 

екології та хімічних технологій; 

2 місце – факультет комп’ютерних наук і 

технологій; 

3 місце – гірничий факультет. 

Вітаємо переможців і бажаємо подальших 

спортивних перемог. 

З нагоди відзначення Міжнародного дня студента викладачами 

фізичної культури ДонНТУ та КІІ був організований міні-турнір з 

волейболу. 

У поєдинку взяли участь чотири команди: збірна Донецького 

національного технічного університету, збірна Красноармійського 

індустріального інституту, збірна викладачів ДонНТУ та збірна 

«ветеранів». 

Подивитися турнір прийшло чимало глядачів, які активно підт-

римували своїх улюбленців. 

Всього пройшло чотири напружені та емоційні гри. Жодна з ко-

манд не хотіла поступатися, тому майже увесь турнір рахунок ко-

манд відрізнявся мінімально. Тим не менше, гра є гра, а тому пе-

реможцем міг стати лише один. 

Отож, результати турніру з волейболу наступні: 

1 місце – збірна КІІ; 

2 місце – збірна «ветеранів»; 

3 місце – збірна викладачів; 

4 місце – збірна ДонНТУ. 

По завершенні учасників заходу нагородили грамотами та со-

лодкими призами. І, незважаючи на результат, хочеться подякува-

ти усім командам за чудову гру та яскраві емоції, а також побажа-

ти в майбутньому якнайбільше нових звершень і перемог. 

Слідкувала за спортивними баталіями Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Студентське життя 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спочатку я хотів би задати одне пи-

тання. Які асоціації у вас виникають при 

фразі «Цукерки або життя»? «Так я завжди 

просив у мами солодощі в дитинстві», - 

скаже якийсь жартівник, але, безумовно, 

практично кожен згадає Хелловін, відоме у 

всьому світі свято, що відзначається в 

переддень Дня всіх святих. 

Походження свята містики і страхітливих 

таємниць дуже цікаве, але надто вже дов-

ге й заплутане. Оскільки місце в газеті об-

межене, я не можу заглиблюватися в надра 

історії, але, при бажанні, кожен може почи-

тати про це в Інтернеті. А я краще розповім, 

як відзначав це зловісно цікаве свято Доне-

цький національний технічний університет. 

Окрім оголошень і наклейок гарбузиків і 

летючих мишок, які висіли ще задовго до 

свята, 31-го жовтня всіх бажаючих розма-

льовували в дусі свята. Комусь малюва-

ли павутинку з павуками, комусь - кажанів, 

комусь - портрет Джека - це той самий тра-

диційний гарбуз зі зловісною посмішкою та 

свічкою всередині. Але найсміливіші повніс-

тю перевтілювалися у різних привидів і 

всіляку нечисть. 

О другій годині розпочався квест, в ході 

якого учасники повинні були проявити швид-

кість, точність і кмітливість. Не дивлячись на 

втому після виснажливих завдань, на об-

личчях студентів надовго залишалися пос-

мішки, а в пам'яті - лише хороші спогади про 

минуле свято.  

Будемо й надалі розповідати лише найці-

кавіше, наостанок зазначивши: «Усяка душа 

до веселощів не байдужа». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

З 14 по 17 жовтня 2016 у Святогірську на базі дитя-

чо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу 

«Перлина Донеччини» відбувся регіональний форум мо-

лодіжних лідерів студентського самоврядування «Сту-

дентська веселка», що представляє собою конкурс між 

командами вищих навчальних закладів. 

У форумі взяли участь команди з 12 вишів Донецької 

області в кількості 140 осіб. Студенти змагалися в 

конкурсах на кращу презентацію свого навчального зак-

ладу, прикрашення кімнат в українському етнічному сти-

лі, конкурсі на кращу соціальну рекламу та фотоконкурсі. 

Також відбулися спортивні змагання серед команд і зма-

гання з бамперболу. 

«Веселка» передбачала також проведення тренінгів із 

різних напрямків, мета яких – залучення молоді до акти-

вної громадянської позиції. 

Окрім того, учасники форуму поспілкувалися із заступ-

ником голови ДонОДА Ігорем Стокозом. Під час зустрічі 

обговорювалися проблеми часткової компенсації проїзду 

студентів у міському транспорті, ремонт студентських 

гуртожитків, а також було прийнято рішення про ство-

рення обласної студентської ради та розробки програми 

щодо першого робочого місця для молоді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вперше побувавши на студентському форумі «Весел-

ка», я була приємно вражена якісною організацією, ціка-

вими конкурсами та хорошими людьми. 

З першого дня перебування там я відразу ж занурила-

ся в студентський світ, повний яскравих моментів і вра-

жень. Особливо запам'яталися різноманітні тренінги, з 

яких я почерпнула багато цікавої та корисної інформації. 

Так, ми не досягли переможних висот цього разу, але 

мене дуже радує те, що команда прийняла мене швидко, 

хоча на той момент я була новенька в тій «компанії». Я 

в ірю, що на зимовій «Веселці» команда ДонНТУ 

обов’язково займе перше місце. 

Катерина Галуза, ст. гр. ГС-16 
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День студента 

День студента в Донецькому національному технічному 

університеті пройшов доволі насичено та різнопланово. 

У рамках святкування деякі студенти вирішили замінити 

своїх викладачів і провести лекції за певними темами. Яск-

равим прикладом реалізації цієї ідеї став студент факуль-

тету КІТАЕР Роман Караханян, який замінив свого викла-

дача, А.О. Воропаєву, та провів лекцію на цікаву та нову 

 

 

 

 

 

 

 

 

тему. На занятті була присутня не тільки група та викладач, 

але й магістрант Євгенія Карабаджак, аспірант Рамін Ах-

медов і студентка групи СУА-15 Анастасія Лабузова. Окрім 

основної теми лекції – «DDoS - Distributed Denial Of 

Service», Роман торкнувся питання злому Wi-Fi мережі та їх 

ДДоСу. Присутні були дуже задоволені лекцією та дізнали-

ся багато нового. 

Поділилася своїми враженнями і Маргарита Біленська, 

магістрант факультету економіки та менеджменту: «Ідея 

заміни викладачів студентами з'явилася на рівні студентсь-

кого самоврядування. Мені вона сподобалася, оскільки ще 

у школі я брала участь у Дні дублера, тому певний досвід я 

вже мала. 

Я замінювала Анну Сергіївну Марину на предметі «Мар-

кетинг». Підготовка до лекції зайняла небагато часу, адже 

цю дисципліну я вивчала на третьому курсі – це стало в 

деякій мірі повторенням вивченого матеріалу. Сама лекція 

пройшла гарно. На парі були присутні дві групи. І хоча спо-

чатку кількість присутніх мене дещо налякала, пізніше хви-

лювання минуло, адже студенти вели себе гарно, спокійно. 

Здивувало й те, що до мене зверталися на «Ви», не дивля-

чись на те, що у нас різниця у віці – лише декілька років. У 

цілому ж, я задоволена тим, як все пройшло». 

Викладачами стали і магістранти факультету КНТ: Ар-

тем Любимов провів заняття з дисципліни «Паралельна 

комп’ютерна архітектура» на тему: «Дослідження процесо-

рів» (викладач – О.М. Мірошкін), а Ігор Філатов разом із 

Сергієм Васильченко розкрили тему «Дослідження плат-

форм розробки» з дисципліни «Обчислювальні системи»  

(викладач – В.В. Шамаєв). На факультеті МЕХТ спробував 

свої сили в якості педагога Олександр Герасименко. 

Однак, студенти того дня замінили не тільки викладачів. 

Голова ради студентського самоврядування вишу Анаста-

сія Гвоздь пішла ще далі, на один день примірявши на 

себе посаду проректора з науково-педагогічної роботи. 

В цілому, захід показав неабияку зацікавленість молоді, 

тому цілком можливо, що в майбутньому подібна акція бу-

де проведена ще неодноразово. 

 

У середині листопада, напередодні Міжна-

родного дня студента, в університеті прово-

диться традиційна зустріч  ректора зі 

студентами. 

Ось і цього року в теплій і дружній атмосфе-

рі молодь Донецького національного технічного 

університету та індустріального інституту, а 

також представники структурних підрозділів 

ДонНТУ – Костянтинівського та Артемівського 

технікумів зустрілися з ректором, аби обгово-

рити, чим наповнене їх життя та озвучити ті 

проблеми, вирішення яких неможливе без 

втручання адміністрації. Приємним допов-

ненням заходу стали гарячі напої та солодощі, 

що допомогло налаштувати присутніх на  

неформальне спілкування. 

Коло питань, піднятих під час зустрічі, було 

доволі широким, однак, більша частина із них 

стосувалася нагальних побутово-житлових 

проблем. Так, студенти активно обговорювали 

проживання в гуртожитку, цікавилися окремими 

аспектами функціонування ради студентського 

самоврядування, можливостями отримання  

стипендій Верховної Ради та Президента Укра-

їни, а також висловлювали побажання щодо 

створення додаткових репетиційних баз і орга-

нізації дозвілля молоді (наприклад, проведення 

кінопоказів, поетичних вечорів, дискотек тощо). 

Окремо було підняте питання щодо заохо-

чення активістів і можливих шляхів залучення 

б ільшої  к ількост і  ст удент ів  до активної   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадської роботи. Представників структурних 

підрозділів цікавили питання подальшого роз-

витку співробітництва між вишем і технікумами. 

Також студенти Костянтинівського техніку-

му, користуючись моментом, ще раз привітали 

всіх присутніх зі святом і подарували плакат із 

щирими поздоровленнями. 

В цілому, ректор уважно вислухав усі запи-

тання присутніх та обіцяв всіляко підтримувати 

студентські ініціативи, а також наголосив на 

тому, що він завжди відкритий для діалогу. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого підрозділу 
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Університетські події 

У Міжнародний день працівни-

ків телебачення, радіо та зв’язку 

студенти та викладачі Донець-

кого національного технічного 

університету завітали в гості до ТК 

«Орбіта» та оригінально привітали 

її співробітників із професійним  

святом. 

Окрім слів поздоровлень, сту-

денти-соціологи презентували ко-

лективу компанії тематичний пла-

кат і зачитали чудовий вірш, прис-

вячений їх роботі, а також подару-

вали смачний торт. Університетсь-

ка команда КВК «220 вольт», яка 

також входила у склад делегації  

ДонНТУ, представила декілька яс-

кравих і веселих мініатюр, чим ду-

же підняла настрій усім присутнім. 

Одним словом, співробітники 

ТК «Орбіта» були приємно вражені 

артистизмом і щирістю молоді, то-

му підготовлений сюрприз повні-

стю виправдав себе. 

Після урочистої частини для  

студентів провели ознайомчу екс-

курсію відділами телекомпанії, в 

буквальному сенсі відкривши две-

рі, зазвичай закриті для сторонніх. 

Молодь познайомилась із редак-

торами, кореспондентами, режи-

серами монтажу та операторами, а 

також на власні очі побачила ро-

бочий процес. 

По закінченні студенти подя-

кували за цікаву екскурсію, а пред-

ставники «Орбіти» висловили по-

бажання щодо майбутньої плідної 

співпраці між університетом і теле-

компанією. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-

видавничого відділу 

 

Двадцять третього листопада 

студенти Донецького національного 

технічного університету та індуст-

ріального інституту взяли участь у 

першому етапі VII Міжнародного мов-

но-літературного конкурсу імені Та-

раса Шевченка. Мета заходу – вша-

нування творчої спадщини Кобзаря, 

піднесення престижу української мови та літератури у молодого по-

коління, підвищення рівня загальної мовної культури, виховання у мо-

лоді почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю. 

Всього бажаючих взяти участь у конкурсі прийшло тринадцять сту-

дентів з обох вишів. Конкурсантам запропоновували написати твір-

роздум на тему «Слово Тараса Шевченка - життєдайне зерно, щедро 

засіяне в серцях нащадків». Окрім власне літературних навичок, учас-

ники повинні були продемонструвати свої знання в області синтаксису, 

а також показати свою обізнаність у питаннях, що стосуються творчості 

поета. 

Що ж до результатів, призові місця розподілилися наступним чином: 

1 місце – Ірина Коваленко, студентка 2 курсу ДонНТУ (викладач - 

Ірина Сергіївна Грабовенко); 

2 місце – Ірина Шутова, студентка 1 курсу індустріального інституту 

ДонНТУ» (викладач – Наталія Сергіївна Нємцева); 

3 місце – Дмитро Кудрявцев, студент 1 курсу ДонНТУ (викладач – 

Володимир Миколайович Алтухов). 

Вітаємо переможців і бажаємо успіхів у наступних етапах конкурсу! 

І.С. Грабовенко, доцент кафедри мовної підготовки 

 

Шістнадцятого листопада, у Між-

народний день працівників радіо, те-

лебачення та зв’язку, був проведений 

тестовий запуск системи радіомов-

лення Донецького національного тех-

нічного університету. 

Ведучі ефіру, студенти Семен Лойко (ФМЕХТ) і Надія Кірєєва  

(ФКНТ), із приміщення радіорубки анонсували заходи, що проходити-

муть найближчим часом в університеті та інституті. Приємною несподі-

ванкою для студентів і співробітників стали енергійні та підбадьорюючі 

музичні композиції, що звучали у коридорах під час перерв. 

За словами самих ведучих, прямий ефір став для них дуже хвилюю-

чим і відповідальним моментом, адже подібного досвіду вони ще не ма-

ли. Тим не менше, молодь сповнена натхнення та ентузіазму, зацікав-

лена у подальшому розвитку та самовдосконаленні. До речі, у найбли-

жчих планах активістів – налагодити регулярність роботи радіо, відкри-

ти власний YouTube-канал і завершити технічне оснащення корпусів 

необхідним обладнанням. 

Тож, ми так само запрошуємо усіх талановитих і небайдужих, хто хо-

че зробити життя вишу більш динамічним і цікавим, до участі в роботі 

молодіжного радіо. Ми чекаємо саме на вас! 
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Не навчанням одним… 

Ось і настав фінальний етап зма-

гань. Дата останнього етапу була сво-

го роду експромтом, оскільки органі-

заторам довелося коригувати розклад. 

Проблема ось у чому. Ігровий день з 

Dota 2 несподівано затягнувся, тому ор 

ганізатори турніру вирішили дещо змінити хід змагань. Таким чином, 

третій етап було вирішено проводити на день раніше, тобто в сере-

ду, а на четвер перенесли додатковий раунд за все тією ж Dota. І це 

цілком логічно, адже в інші дні проводити змагання не дуже зручно. 

Зараз же давайте поговоримо про сам фінал у цілому. Насправді, 

фіналом це не можна назвати: дисципліни були незалежними, так що 

це просто був завершальний день турніру. Проводився він, як ми всі 

пам'ятаємо і знаємо, з комп'ютерної гри CS: GO серед чотирьох ко-

манд. Кількість учасників було оптимальною, тому було дуже просто 

створити турнірну сітку. 

Атмосфера, як і на попередніх етапах, була досить теплою: вбо-

лівальники всіляко підтримували свої команди, а самі учасники всер-

йоз віддавалися змаганням. 

І ось, за підсумками матчів, останній комплект грамот забрала ко-

манда, до складу якої увійшли: Костянтин Хабаров (ФКІТАЕР), Свя-

тослав Кривань (ФКІТАЕР), Владислав Степаненко (ФКІТАЕР), Сер-

гій Демидов (ФКІТАЕР), Владислав Ліщук (ФМЕХТ). 

Змагання залишило по собі масу емоцій, яких вистачить, напевно, 

до кінця 2016 року. А поки лише варто підвести підсумок фразою: 

лише мріючи про перемоги, успіху не досягнеш. 

 
Як і будь-який підліток, я знайомий 

з усякого роду комп'ютерними ігра-

ми. Екшени, квести, шутери, гонки... 

Але ніщо так не затягує, як онлайн-

баталії - протистояння з реальними 

гравцями. WoW, WoT, Dota, Prime  

World, CS та ін...  

22-го листопада організатори тріа-

тлону провели другий етап турніру. 

Цього разу це були змагання в рамках 

онлайн-гри Dota 2. Для тих, хто не 

знайомий з нею, поясню: це досить 

похмурий світ із безліччю фантастич-

них і магічних істот. Ви обираєте одну 

із двох сторін, конкретного персонажа 

- і в бій. Перемога дістається команді, 

що першою знищить ворожий «замок».  

Завдання звучить просто, але що 

ви скажете на те, що перший бій між 

двома студентськими командами (на-

гадаю, заявки на участь подали п'ять 

команд, тобто змагання проходило за 

специфічною турнірною сіткою) три-

вав близько 90 хвилин. Вважайте, що 

ви подивилися матч «Реал» - «Барсе-

лона» в аудиторії, битком забитій сту-

дентами з ноутбуками.  

Перша перемога ще не говорить 

про перемогу в чемпіонаті так само, як 

і перша поразка не говорить про кі-

нець боротьби за титули. Тим не ме-

нше, після двох насичених днів, доки 

тривало змагання, пальму першості  

одержала збірна команда гірничого  

факультету ДонНТУ та КІІ у складі: 

Аджая Кутнього (ГФ); Євгена Шевейка 

(ГФ); Владислава Анурова (ГФ); Олек-

сандра  Жор іна  (ГФ) ;  Арт ура  

Григор’єва (ФТОВ КІІ ДонНТУ). 

Слідкував за перебігом змагань Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

Спортивна ліга ДонНТУ вже да-

вно знайшла своїх переможців у сво-

єму осінньому сезоні. Але до кінця  

року залишалося трохи часу, тому 

студентський актив факультету КІТАЕР вирішив провести ще 

одні змагання. 

Протягом 21-25 листопада студентам випав шанс проявити себе у 

трьох напрямках: шахах і комп'ютерних іграх Dota та CS: GO. 

Торік студенти вже мали досвід участі у шахових баталіях. Голов-

ним залишалося питання, чи вдасться минулорічним фаворитам за-

хистити свої титули та місця? На жаль, призери з різних причин не 

змогли прийти цього разу. Однак, змагання розширилися завдяки 

участі представників інших факультетів вишу та міського ліцею «На-

дія». Організатори не були готові до такої масовості, але їх досвід і 

розважливість дозволили провести змагання на високому рівні. 

Незважаючи на тривалі фінальні партії, учасники залишилися за-

доволені заходом. А самі результати виглядають наступним чином: 

третє місце зайняв Сергій Бочуляк (ГФ), а срібло та золото завоюва-

ли вихованці ліцею «Надія», дебютанти Владислав Сердюк і Яро-

слав Ян. Тож, найкраща перемога - це перемога над собою. 
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Наука в ДонНТУ 

Протягом 29-30 листопада в Донецькому національ-

ному технічному університеті пройшов другий Всеукра-

їнський науково-практичний форум «ТАК» (телекомуніка-

ції, автоматика і комп’ютерно-інтегровані технології). 

Мета форуму - популяризація технічної ІТ-освіти в регі-

оні та встановлення зв’язків між вищими навчальними зак-

ладами і роботодавцями. Учасниками заходу стали студе-

нти технічних спеціальностей, викладачі та партнери Дон-

НТУ – представники компаній «Київстар», «Фенікс Кон-

такт» і «Festo», а також телеком-акселератор VDNG-Tech. 

Після пленарного засідання робота форуму перенесла-

ся до різних аудиторій, де пройшла зустріч зацікавлених 

студентів із представниками фірм-партнерів. Компанії та-

кож запрошували молодь відвідати семінари, практичні 

конференції та брати участь в олімпіадах і конкурсах.  

Кульмінацією першого дня роботи форуму стало під-

писання меморандуму про співробітництво між «Festo» та 

ДонНТУ та конкурс «Кращі з кращими». Студенти ФКІТА-

ЕР презентували на розсуд експертів і аудиторії проекти, 

тематика яких була доволі обширною: функціонування 

розумних штучних екосистем, система адаптивного освіт-

лення доріг, будинок, що завжди на зв’язку, програма-

помічник для покупців та ін.. Презентація супроводжува-

лася жвавим обговоренням представлених проектів, а по 

закінченні експертна комісія підбила підсумки, надала 

слушні рекомендації та нагородила учасників пам’ятним 

подарунками. 

На другий день форуму були проведені секційні засі-

дання. Що ж до результатів роботи конференції молодих 

учених, найближчим часом буде видано збірник тез допо-

відей науково-практичного форуму «ТАК». 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Викладачі ДонНТУ, виконавці міжнародних 

проектів, взяли участь у Міжнародних Інфор-

маційних днях національного тижня Програми 

Еразмус+ в Україні (15-16 листопада), що є час-

тиною Програми Європейського Союзу з підт-

римки вищої освіти, підготовки, молоді та 

спорту на 2014-2020 рр. 

 У заходах взяли участь більше 250 учасни-

ків, зацікавлених у модернізації вищої освіти. 

Від ДонНТУ учасниками заходів стали проре-

ктор з міжнародних зв’язків І. Швець, керівник 

проектів RETHINK та HETES, завідувач кафед-

ри хімічних технологій Є. Збиковський, а також 

виконавець проекту CBHE-JP-GameHub, доцент 

кафедри прикладної математики та інформа-

тики Н. Костюкова. Представники вищих на-

вчальних закладів України отримали інфор-

мацію про ключові напрями програми Еразмус+ 

і нові можливості в рамках відкритих конкурсів. 

   Було пред-

ставлено 

структ ур у 

Програми  

ЕРАЗМУС+ у 

сфері вищої 

освіти; пра-

вила участі 

Українських 

вищих навчальних закладів у конкурсах  Про-

грами за напрямом «Розвиток потенціалу вищої 

освіти» (колишня програма Темпус); ключові 

рекомендації щодо підготовки успішних проект-

них заявок і пошуку партнерів за напрямом Жан 

Моне; пріоритети співпраці з ВНЗ різних країн. У 

заході взяли участь представники Виконавчого 

агентства з питань освіти, аудіовізуальних засо-

бів і культури (ЕАСЕА), відповідальні за напрям 

«Розвиток потенціалу вищої освіти» і Жан Моне, 

менеджер з моніторингу та звітування проектів 

Темпус та Еразмус+ Виконавчого агентства  з 

питань освіти, аудіовізуальних засобів і культу-

ри Джулія Моро (Брюссель, Бельгія). 

За результатами ознайомлення з напрямами 

Еразмус+ 2017 було оцінено реальні можливості 

участі ДонНТУ у програмі й зроблено висновок, 

що участь та отримання фінансування, за умови 

написання успішного проекту та правильного 

оформлення заявки, цілком очевидна. 

І.Б. Швець, 

проректор з міжнародних зв’язків 
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П р о т я г о м  

тижня, з 14 по 18 

листопада, в біб-

ліотеці ДонНТУ 

проходили кура-

торські години, 

присвячені Рево-

люції гідності. 

Близько 160 студентів з усіх факультетів нашого 

вишу та Індустріального інституту згадали події 

Євромайдану. Бібліотекар Наталя Миколаївна 

Фролова розповідала про сподівання громадян 

мирним шляхом через євроінтеграцію змінити жит-

тя кожного українця, про супротив існуючої держа-

вної машини, про причини, що спонукали людей 

вийти на Майдан, та перетворення мирного проте-

сту у війну з владою. Також йшлося про істори-

чну роль українського студентства у кардинальних 

перетвореннях України як у 90-х роках минулого 

століття ,так і в наш час, бо саме студенти  є 

 

найпрогресивнішою та найактивнішою части-

ною нашого суспільства. 

Дуже тішить, що студентська молодь актив-

но висловлювала свої думки, ставила запитан-

ня та обговорювала дану тему. 

Вартими були дискусії студентів з директором 

бібліотеки ДонНТУ Ганною Олексіївною Петровою, 

очевидицею донецького Євромайдану та початку 

буремних подій в Донецьку, про історичне коріння 

війни на Сході, русифікацію України та важливість 

системних змін в державі та роль молоді в цих  

перетвореннях. 

Бібліотекою КІІ 

була підготовлена 

і  представлена 

виставка книг  і 

статей «Револю-

ція гідності. Маємо 

пам'ятати». 

Науково-технічна бібліотека ДонНТУ 

 

Двадцять першого листопа-

да в Донецькому національному 

технічному університеті прой-

шли два заходи з нагоди відзна-

чення річниці революції гідності: 

круглий стіл «Чи є ціна у гідно-

сті та свободи?» та відкрита 

лекція «Революція гідності. Як 

це відбувалось».  

Учасниками круглого столу 

стали активісти, учасники Майда-

ну, воїни АТО та волонтери. Та-

кож була організована відео-

конференція зі студентами та ви-

кладачами Києво-Могилянської 

академії та громадськими активі-

стами Рожнятівського району 

Івано-Франківської області. 

 

 

 

перебіг революції в різних міс-

тах України. Зокрема, аудиторія 

почула, як проходив Євромай-

дан у Донецьку, Львові, Чер-

касах й Івано-Франківську. 

Також студенти доповіли про 

розвиток волонтерського руху в 

ході Євромайдану та про участь 

і роль студентства у подіях 

того часу. 

Після цього Світлана Каше-

нець, завідувач сектору з пи-

тань внутрішньої політики Пок-

ровської міської ради, зупини-

лася на політичних подіях, що 

мали місце у Красноармійсь-

ку наприкінці 2013 – протягом 

2014 року. 

На завершення заходу ауди-

торія переглянула тематичний 

відеоролик, знятий студента-

ми Донецького національного 

технічного університету до Дня 

вшанування небесної сотні. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-

видавничого відділу 

 

 

Запрошені гості згадали, як 

розпочинався Євромайдан, поді-

лилися власними історіями участі 

у подіях того часу, своїми вра-

женнями, хвилюваннями та під-

сумували, як же вплинув Майдан 

на суспільство. 

Паралельно з круглим столом 

проходила відкрита лекція, відві-

дати яку прийшли студенти уні-

верситету, індустріального ін-

ституту, Красноармійського педа-

гогічного училища, а також учні та 

педагоги загальноосвітніх шкіл           

міста. 

Після цього слово надали сту-

дентам, які у своїх доповідях 

більш докладно розповіли про 

 

 

 

Громадське життя 
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Безпека життєдіяльності 

У рамках Десятиліття дій з 

безпеки дорожнього руху 2011-20 

рр. в усьому світі проводяться 

Тижні безпеки дорожнього руху з 

метою привернення уваги сус-

пільства до проблеми смерт-

ності та травматизму на до-

рогах, а найголовніше – пошуку 

шляхів вирішення цієї проблеми. 

За даними Всесвітньої органі-

зації охорони здоров’я та інших  

міжнародних організацій, щороку 

у світі від ДТП гинуть понад 1  

млн. 300 тис осіб, отримують тра-

вми близько 50 млн. Україна за 

рівнем смертності від ДТП посі-

дає п'яте місце в Європі. Щорічні 

економічні втрати України від 

ДТП, за оцінкою Всесвітнього ба-

нку, оцінюються в 4,5 млрд. дол. 

США,  що складає прибли з-

но 3,4% ВВП країни. 

Виявляючи занепокоєність по-

стійним зростанням рівня трав-

матизму та смертності на дорогах 

у світі, Генеральна Асамблея  

ООН 2 березня 2010 року прого-

лосила 2011-2020 роки Десяти-

літтям дій з безпеки дорожнього 

руху. 

Мета Десятиліття – скоротити 

втрати людських життів від ДТП 

шляхом активізації дій на регіо-

нальному, національному та гло-

бальному рівнях. 

Глобальний план ООН на Де-

сятиліття дій з безпеки дорожньо-

го руху рекомендує зосередити 

зусилля на п’яти складових: 

1) управління безпекою дорож-

нього руху;  

 

          2) безпечні дороги та 
              мобільність; 

  3) безпечні   транспортні  

   засоби; 

    4) безпечна поведінка  

      користувачів доріг; 

    5) надання  медично ї  

 допомоги постраждалим у 

      ДТП (служба порятунку на 

        дорогах). 

    Мета Тижня – об'єднати зу-

силля державних органів, бізнесу, 

громадських організацій, наукової 

спільноти, засобів масової інфор-

мації та усього суспільства для 

виконання державних і міжнарод-

них програм з безпеки дорожнього 

руху та популяризації дотримання 

правил дорожнього руху.  

На виконання листа заступника 

Міністра Міністерства освіти і на-

уки Укра їни П.К.  Хобзея в ід  

10.03.2016 року за №1/9-121, від-

повідно до статті 12 Закону Украї-

ни «Про дорожній рух», з метою 

профілактики безпеки дорожнього 

руху, підвищення поінформовано-

сті учасників навчально-виховного 

процесу, стимулювання дій, спря-

мованих на усунення основних 

фактор ів  ризику дорожньо -

транспортного травматизму, зок-

рема небезпечної поведінки на 

вулицях і дорогах та дотримання 

Правил дорожнього руху у ДВНЗ 

ДонНТУ  проведений Тиждень 

безпеки дорожнього руху з 14 по 

20 листопада 2016 року.  

Зг ідно з  планом заходів ,  

вуніверситеті: 

- проведені бесіди з учасниками 

навчально-виховного процесу уні-

верситету на тему: «Безпека на 

дорозі – безпека життя» щодо ре-

алізації плану Десятиліття дій з 

безпеки дорожнього руху; 

- забезпечено реалізацію навча-

льних планів і програм з дисциплі-

ни БЖД за темами безпеки доро-

жнього руху та безпечної поведін-

ки на вулицях і дорогах; 

- проведено лекцію, приурочену 

 

 

Тижню БДР на тему: «Безпека на 

дорозі – безпека життя» відповідно 

до статей 14 – 20 розділу «Права 

та обов’язки учасників дорожнього 

руху» Закону України «Про дорож-

ній рух» з використанням мульти-

медійних засобів викладачами ка-

федри «Безпека життєдіяльності» 

гірничого факультету ДВНЗ ДонН-

ТУ для студентів університету; 

- організовано виставку пропаган-

ди з питань безпеки дорожнього 

руху, статей з журналів «Охоро-

на праці», «Охорона праці та по-

жежна безпека», «Безпека жит-

тєдіяльності», «Надзвичайні си-

туації» у бібліотеці; 

- оформлено розділи «Поточна 

інформація» та «Здоров’я молоді – 

здоров’я нації» на стенді «Безпека 

життєдіяльності» інформацією з 

безпеки дорожнього руху та без-

печної поведінки на дорогах і 

вулицях; 

- проведено тематичну презента-

цію з безпеки дорожнього руху та 

безпечної поведінки на дорогах і 

вулицях з використанням мульти-

медійних засобів; 

- підведено підсумки реалізації за-

ходів проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху в ДонНТУ з 14 по 

20 листопада 2016 року. 

В.Я. Григоренко, начальник 

відділу охорони праці 
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Активна молодь 

В Донецькому національ-

ному технічному універси-

теті вперше пройшов тур-

нір із жиму лежачи. Учасни-

ками змагання стали сту-

денти ДонНТУ та КІІ, які 

вирішили позмагатися за 

звання найсильнішого. 

20 учасників були роз-

ділені за п’ятьма вагоми-

ми категоріями та мали 

три спроби, аби показати 

свою фізичну міць. 

 

 

 

 

 

 

 

Що ж до турнірної табли-

ці ,  переможцями стали  

наступні студенти: 

- Микола Дорошенко, ст. 

гр. ТПМм-16, ФМЕХТ, ДонН-

ТУ (категорія до 67,5 кг); 

- Олексій Останко, ст. гр. 

РКК-13, ГФ, ДонНТУ (катего-

рія 67,5-75 кг); 

- Андрій Шилов, ст. гр. 

ГМКс-16, ФМЕХТ, ДонНТУ 

(категорія 75-82,5 кг); 

- Володимир Семенов, ст. 

гр. РККм-16, ГФ, ДонНТУ 

(категорія 82,5-95 кг); 

- Владислав Омельченко, 

ст. гр. ЕЛС-13, ФКІТАЕР, 

ДонНТУ (категорія 95 кг і 

вище). 

Щиро вітаємо хлопців і 

бажаємо й надалі  бути  

сильними як фізично, так і 

морально. 

Дмитро Туцький, 
ст. гр. ЗКК-13 

 

Фінал міської ліги КВК, організованої індустріальним інститутом 

ДонНТУ, знову зібрав у великій залі любителів хороших жартів і артис-

тичних мініатюр. Минуло трохи більше півроку з часів попереднього 

фіналу, де фаворитом стала команда «220 Вольт». На жаль, цього 

разу ми не змогли побачити її на сцені, але, на відміну від того ж мину-

лого фіналу, тут брало участь одразу 4 команди: збірна педагогічного 

училища «25-й кадр», збірна КІІ «Батарейки» та два знайомих нам фі-

налісти та призери весняної ліги – «Пельмені» та «Солянка» із дещо 

зміненим командним складом. 

Тематика заходу була пов'язана зі студентським життям. Це й не див-

но, адже концерт проходив між минувшим Днем студента і майбутнім де-

бютом першокурсника. 

Вже після двох конкурсів виділялися два фаворити в особі «Пельме-

нів» і «Солянки», і лише останній конкурс міг вирішити це протистояння. 

Під час виконання музичного домашнього завдання «Солянка» зачитала 

реп, а улюбленці студентської публіки представили можливий відбір та-

лантів на весняне Євробачення. Журі прийшовся до вподоби виступ 

«Пельменів», тому перемога в лізі КВК дісталася їм цілком заслужено. 

Але на цьому особливо розслаблятися не довелося. В кінці концерту 

була оголошена команда, що представлятиме наш університет на «Лізі 

сміху». До її складу увійшли переважно учасники команд-фаворитів. Для 

них це стане дійсно хорошим досвідом. 

Що ж, побажаємо їм успіху, а від себе додам: важливіше розуму - ли-

ше почуття гумору. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 


