
Стор. 2 

Дебют першокурсника ДонНТУ – свято 

молодості, енергії та талантів 

Стор. 3 

Цікавий і корисний досвід. Стажування студен-

тів в іспанському виші у м. Ла-Корунья. 

25-річний ювілей кафедри ОФЕБ 

Стор. 4-5 

Лист до університету з Піднебесної. 

 Студент ФКІТАЕР - про свої враження 

 від навчання в китайському виші 

Стор. 6 

Активна молодь ДонНТУ. Участь у  

Всеукраїнському форумі «Студентство – 

авангард державотворення». Екскурсія студен-

тів-соціологів до міського центру зайнятості 

Стор. 7 

Незабутня поїздка студентів і викладачів на хо-

кейний матч. Презентація всеукраїнського проекту 

«Будуємо Україну разом» 

Стор. 8 

Інтерв’ю з деканом ФКІТАЕР. Перспективи, які 

відкриває програма EduNet перед ДонНТУ 

Стор. 9 

Професіонали майбутнього 2017. Резуль-

тати першого етапу конкурсу 

Стор. 10-11 

Хіт-парад подій, якими запам’ятався 

рік, що минає 

Стор. 12 

Свято поруч із нами. Новорічний 

концерт від ради студентського 

самоврядування 

 

   

Газета Донецького національного технічного університету 

№ 19     Грудень 2016 року 

Газета Донецького національного технічного університету 
Шановні читачі! 

Від щирого серця вітаю усіх 

із новорічними святами! 

Бажаю вам успіхів, міцного 

здоров’я, щастя, творчої реаліза-

ції, процвітання та, звичайно,  

миру. Нехай 2017 рік подарує бага-

то нових емоцій, чудових вражень, 

цікавих зустрічей і знайомств, а 

також  стане часом нових 

звершень і перемог! 

З повагою, Катерина Щербакова 
 

З Новим роком! В добрий час! 

Із Різдвом вітаємо вас! 

З веселою колядою і кутею запашною. 

Щастя, миру та добра, 

І дожити літ до ста! 

Хай на Різдво колядка до вас завітає, 

І зірка вертепна над будинком засяє. 

Теплом i любов'ю зігріє, 

Втілить у життя всі мрії! 
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Дебют першокурсника 

              Це  свято справедливо вва-

жають одним із найочікуваніших і най-

значніших подій року, а для тих, хто 

тільки нещодавно розпочав своє на-

вчання в університет і ,  воно стане  

прекрасним і незабутнім стартом їх 

кращих студентських років. 

Яскравий минулорічний дебют пока-

зав, що переїзд вишу не став перепо-

ною для творчої енергії та запалу сту-

дентів. Більше того, перед теперішніми 

першокурсниками та студентським 

самоврядуванням у цілому була поста-

влена доволі висока планка. Тому не 

дивно, що підготовка до не менш масш-

табного та феєричного свята була дуже 

активною: студенти напружено готу-

валися, аби показати все, на що здатні. 

Вже традиційно команди факультетів 

змагалися у трьох номінаціях: вокалі , 

танцях і  КВК . Таланти та артистизм 

молоді оцінювало компетентне журі. А 

оцінювати, повірте, було що! Енергійні 

танцювальні постановки з елементами 

шоу-постановок, веселі жарти та гумо-

ристичні сценки, вокальні номери з ве-

личезною кількістю спецефектів, пози-

тивна енергетика та драйв – все це бу-

ло в достатній кількості на дебюті . 

Окремо варто сказати про групу підт-

римки в залі, яка, не жалкуючи сил і го-

лосу, активно вбол і вал а за сво їх  

улюбленців. 

 

У перервах між виступами ведучі провели декілька конкур-

сів за участю глядачів із залу, а також нагородили почесними 

грамотами призерів і переможців змагань спортивної ліги 

ДонНТУ. 

Перед оголошенням пере-

можця журі озвучило попередні 

результати за номінаціями: 

– К В К  ( 1  -  Ф К І Т А Е Р ; 

2 – ФЕМ; 3 – ФМЕХТ); 

– вокальний номер (1  – 

ФМЕХТ; 2 – ГФ; 3 – ФКНТ); 

– т а н е ц ь  ( 1  –  Г Ф ;  2  – 

ФМЕХТ; 3 – ФКІТАЕР). 

Окрема номінація «Краща 

акторська роль у КВК» дістала-

ся факультету економіки та ме-

неджменту. А місця в загальній 

турнірній таблиці розподіли-

ся наступним чином: третє 

місце зайняв ФКІТАЕР, друге – 

гірничий, а пальму першості 

отримав ФМЕХТ.  

В цілому ж, дебют ще раз 

довів, що студенти – великі мо-

лодці, адже змогли подарувати 

незабутнє свято присутнім, а 

ДонНТУ – це одна велика та 

дружня родина, де кожен го-

товий допомогти та підтримати 

один одного. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-

видавничого відділу 

Початок зими, без сумніву, запам’ятається багатьом студен-

там і співробітникам Донецького національного технічного універ-

ситету, адже саме 1-го грудня відбувся дебют першокурсника. 
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Миті університетського життя… 

Восени мені випала 

прекрасна можливість 

побувати в іспанському 

університеті, що був 

заснований у 1989 році, 

й отримати досв ід , 

який, безумовно, стане 

в нагоді в подальшому житті та для власної кар’єри. 

Мені пощастило перейняти безцінні професійні  

знання колег з університету м. Ла-Корунья, що роз-

ташований у прекрасному курортному містечку 

на північному-заході Іспанії. 

Університет надає студентам і науковцям комфор-

тні умови для здійснення навчального процесу. Безу-

мовними перевагами є те, що на всій території вишу є 

безкоштовний доступ до Інтернету. Університетська 

бібліотека працює з 9 ранку до 9 вечора. У будь-який 

зручний час для студентів  є доступ до обладнаних 

комп’ютерами та принтерами аудиторій, тому немає 

жодної необхідності носити із собою ноутбук або сто-

яти в черзі на роздруківку. Кожна аудиторія обладна-

на проектором, тому лекції проходять в форматі пре-

зентації, що сприяє кращому засвоєнню інформації. 

Найбільшою перевагою, на мій погляд, є можливість 

здійснювати наукову діяльність. Цьому сприяє те, що 

кожна лабораторія має необхідне сучасне обладнан-

ня та матеріали для проведення експериментів. Так, у 

рамках вивчення дисципліни «Water Quality» іспанські 

колеги влаштували нам незабутні екскурсії до місце-

вих водоочисних споруд, водосховищ питної води та 

до затопленого кар’єру. Це допомогло нам детально 

ознайомитись із системою місцевого водопостачання 

та побачити, як відбуваються технологічні процеси. 

Під час вивчення дисципліни «Air Quality» ми відві-

дали лабораторію спостереження за якістю повітря, 

яку обладнано найсучаснішим устаткуванням, що ці-

лодобово збирає дані про стан навколишнього повіт-

ря. Ми ознайомилися із принципами його роботи  

та побачили важливість проведення таких спостере-

жень для моніторингу навколишнього повітря. 

Великою вдачею стало те, що ми власноруч долу-

чилися до проведення аналізу деяких видів ґрунтів на 

практичних заняттях з дисципліни «Soil Quality». Я 

навчилася працювати з різноманітним обладнанням, 

перейняла досвід зарубіжних колег, яким мені кортить 

поділитися з рідним уні-

верситетом! Сповнена сил, 

енерг і ї  та натх нення, я 

вірю, що мій невеличкий 

досвід і знання прине-

суть користь нашій країні! 

Єлизавета Древаль, 

ст. гр. ХТм-15 

 

Восьмого грудня в Донецькому національному 

технічному університеті пройшов святковий 

концерт, присвячений 25-річчю кафедри обліку, 

фінансів та економічної безпеки. У 1991 році в 

університеті пройшов перший набір студентів  

за спеціальністю «Бухгалтерський облік і ау-

дит», і саме відтоді кафедра і розпочала свою 

історію, сповнену різноманітних подій і змін.  

Тож, зі словами вітань на сцені виступив перший 

проректор ДонНТУ Л.Л. Бачурін, декан факультету 

економіки та менеджменту О.А. Олейніков, завідувач 

кафедри ОФЕБ Н.Ю. Рекова та запрошені гості: ди-

ректор КІІ ДонНТУ С.П. Придатько, представники 

структурних підрозділів вишу - Костянтинівського та 

Артемівського індустріальних технікумів, ПрАТ «Арт-

вайнері», ДП «Артемсіль», ВАТ «Краматорський фе-

росплавний завод», а також Красноармійської та Ар-

темівської об’єднаних податкових інспекцій в Донець-

кій області. Тому не дивно, що слова поздоровлень, 

побажання професійних успіхів і подальшого розвит-

ку, квіти та подарунки линули, без перебільшення, 

рікою, а посмішка не сходила із облич винуватців 

свята протягом всього заходу.  

Заступник 

Покровського 

міського голо-

ви Ю.В. Третяк 

приєднався до 

вітань і нагоро-

див почесними 

грамотами ко-

лектив кафед-

ри ОФЕБ.  

В рамках заходу ведучі нагадали присутнім основ-

ні віхи історії кафедри та періоди її становлення, а в 

перервах між розповідями гості насолоджувалися  

численними виступами. І дійсно, студенти  підготу-

вали дуже насичену програму, чим надзвичайно по-

тішили глядачів: співали, танцювали, жартували 

та ділилися з присутніми своїм гарним настроєм і по-

зитивною енергетикою. Приємно відзначити, що 

осторонь свята не залишилися і викладачі кафедри, 

а також студенти інших факультетів і випускники 

ДонНТУ. Творчі номери линули один за одним, на-

повнюючи атмосферою свята все довкола. Апогеєм 

концерту стало виконання запальної фінальної пісні. 

Підсумовуючи, хочеться сказати, що яскравий 

концерт цілком зміг зруйнувати стереотип, що еконо-

місти та бухгалтери – це люди, які цікавляться 

лише цифрами та документацією, та ще раз красно-

мовно довів, наскільки багатий талановитими людь-

ми Донецький національний технічний університет. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Міжнародне співробітництво 

Привіт! Звертаюся до тебе, 

шановний читачу, навчаючись 

у магістратурі китайського ВНЗ 

Hunan University. У червні цього 

року отримав освітній рівень 

бакалавра в Донецькому наці-

ональному технічному універ-

ситеті за спеціальністю «Системи 

технічного захисту інформації». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайською культурою та мо-

вою зацікавився, коли навчав-

ся ще на другому курсі: усім ві-

дома складність цієї дивовижної 

мови наповнювала мене ентузіа-

змом, а зустріч з моїм геніальним 

викладачем стала ще одним під-

твердженням правильності вибо-

ру. Нове захоплення стало вда-

лим конвертуванням часу, саме 

тому навесні 2016 року з радістю 

почув звістку від мого друга, що 

Міністерство освіти і науки Украї-

ни подовжило термін прийняття 

заявок на отримання стипендій 

Китайського уряду (Chinese  

Governm ent  Scholarship ) на  

2016/17 навчальний рік, про що 

йшлося  на офіційному сайт і  

ДонНТУ. 

Зазначу, що протягом останніх 

років бакалаврату не планував 

продовжувати навчання за кор-

доном і лише на «фінішній пря-

мій» почав міркувати (мріяти та-

кож) про майбутнє. Через два 

місяці після подання докумен-

тів для участі в конкурсі Міністер-

ство надало позитивну відповідь. 

 

налічує 4600 працівників, офіцій-

на кількість студентів – 46 000. 

Цікавий факт : влітку 2016 року 

на олімпійських іграх у Ріо-де-Жа-

нейро студент Hunan University 

Лон Цінцуань завоював золоту 

медаль з ліфтингу, встановивши 

світовий рекорд. 

Що ж до прибуття, у перший 

день студентів-іноземців засе-

ляють у апартаменти – кожно-

му дають власну кімнату зі всі-

ма зручностями (навіть кондиціо-

нер є). При реєстрації в офісі ви-

кладачі були дуже здивовані, що, 

попри мою стовідсоткову успіш-

ність під час навчання у ДонНТУ, 

диплом був без відзнаки: ки-

тайська освіта зовсім не ви-

знає необ’єктивність оцінюван-

ня, з чим я вже достатньо добре 

ознайомився. 

Початок перебування у Китаї 

ознаменувався першими спроба-

ми вживання страв місцевої кухні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та складнощами з мовою – ту-

тешній діалект китайської збивав 

з пантелику й англомовних сту-

дентів зустрів не відразу. Та най-

головніше на мене очікувало по-

переду. Термін навчання у магіс-

тратурі складає три роки.  

 

Існує два види навчання 

за стипендією Китайського уряду: 

навчання англійською або ки-

тайською мовою; для другого ва-

ріанту передбачено додатковий 

рік вивчення мови, оскільки бі-

льшість іноземних студентів при-

бувають, зовс ім  не володіючи 

китайською. 

Сторона, що приймала, 

запросила мене на навчання 

англійською за спеціальністю 

«Information and Communi-

cat ion Eng ineer ing».  За  

умовами стипендії, коштами 

Китайського уряду покрива-

ються всі витрати (навчання, 

проживання), окрім дорожніх. 

Університет може зустріти  

студента після прибуття до Ки-

таю, якщо своєчасно попередити 

про це. Ось так наприкінці серпня 

і розпочалася моя подорож. 

Спочатку я літаком дістався 

Пекіна, звідки швидкісним по-

тягом (середня швидкість якого 

становила близько 300 км/год.) 

попрямував до південної частини 

Центрального Китаю. Місто 

Чанша, де розташований ВНЗ, – 

адміністративний центр 

провінції Хунань, бать- 

ківщини Мао Цзедуна. 

М’який вологий суб-

троп ічний  кл імат  і  

люб’язні  г о р о д я н и  

назавжди закохують 

іноземця в це місто. 

А зараз хотів би тро-

хи детальніше розповіс-

ти про мій навчальний 

заклад. Hunan University – один із 

найстаріших університетів Китаю, 

заснований ще в 976 році (так, це 

було у X сторіччі!), справно із року 

в рік потрапляє до ТОП-20 навча-

льних закладів КHР, є університе-

том світового рівня, його штат 
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Міжнародне співробітництво 

 

Стипендіати англійської про-

грами паралельно з дисципліна-

ми за спеціальністю проходять 

базовий курс китайської мови  у 

першому семестрі. 

За перші півтора роки студент 

має завершити певну кількість 

навчальних кредитів (більшість 

студентів робить це за два семе-

стри), обирати їх можна з влас-

них уподобань; у той же час, ми 

займаємося науковим дос-

л ідженням, яке є об’єктом магіс-

терської дисертаці ї .  Власне  

кажучи, дослідження – головне 

завдання студента-магістра. Уні-

верситет, у свою чергу, наділяє 

всім необхідним, починаючи 

від найсучаснішого обладнання 

та зак інчуючи власним  ро-

бочим місцем у лабораторіях. 

Навчальні дисципліни (напри-

клад, ті, що я відвідую протягом 

цього семестру: Integrated Circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and Technology, Advanced 

Computer Architecture, Wireless 

Communication Networks та інші) 

читаються непримусово – це не 

тільки систематизація раніше 

отриманих знань, а ще й озна-

йомлення з передовими техноло-

гіями з максимально професійної 

точки зору, оскільки більшість 

викладачів провели достатньо 

досліджень у                   тій об-

ласті знань,                         яку ви- 

кладають. 

. 

 

 

студентами-магістрами навча-

ються студенти, які отримують 

науковий ступінь доктора філо-

софії (PhD); обрані мною дисцип-

ліни відвідують багато таких сту-

дентів. Досить часто трапляєть-

ся, що вони є викладачами вишів 

своїх країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я дуже вдячний ДонНТУ за 

високу якість отриманої освіти , 

яку підтверджує той факт, що 

я, цьогорічний випускник нашо-

го ВНЗ, навчаюся в закордонно-

му університеті світового класу 

на рівних разом із викладачами з 

інших держав. 

Через це закликаю всіх студе-

нтів не боятися спробувати отри-

мати освіту за кордоном. Існує 

багато стипендіальних програм 

по всьому світу, варто лише зве-

ртати увагу на повідомлення між-

народного відділу та цікавити-

ся цією інформацією в Інтернеті, 

а чудовий колектив ДонНТУ зав-

жди піде назустріч та допоможе в 

підготовці необхідних документів. 

Головне, пам’ятай: старанна 

праця винагороджується. Мрій , 

працюй і ти здивуєшся тому, як 

швидко мрії стають реальністю! 

Павло Мельник,  

магістрант 

 факультету комп’ютерно-

інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроін-

женерії та радіоелектроніки 

 

 

Щодо передових технологій , 

те, що використовувалося  у 

комп’ютерній і радіоелектронній 

техніці більше п’яти років тому, 

часто називають «античним ча-

сом». До цього поступово зви-

каєш, насолоджуючись сучас-

ною інфраструктурою міста та 

всієї країни взагалі 

Буду відвертим – для мене, 

як і для більшості нових студе-

нтів, технічна англійська була 

серйозним випробуванням, але 

тепер, після чималої кількості 

власних доповідей, презентацій 

і рецензій, ця мова сприйма-

ється як третя рідна. Отже, го-

ловний принцип навчання іно- 

земця в Китаї – тільки ініціа- 

тивність і самовідданість студен-

та визначають навантаження та 

обсяг його праці. Станом на сьо-

годні я вже встиг обрати куратора 

мого дослідження та репрезенту- 

вати всьому інтернаціона-

льному колективу наукову 

область, у якій працюю. Ок-

рім відвідування мовних за-

нять, намагаюся вдоскона-

лювати свою китайську са-

мостійно; практика у цьому 

питанні – найголовніше. Та 

все ж англійська є моєю ос-

новною мовою спілкування. 

Університет і студентсь-

ка спілка пропонують безліч варі-

антів проведення вільного від на-

вчання часу: проводяться гарні 

зустрічі з представниками країн з 

усіх куточків світу –   від Кабо-

Верде та Шрі-Ланки до    Венесу-

ели та Австралії - для    обміну 

культурними і мовними    ціннос-

тями; сучасні спортивні   споруди 

надають змогу про    водити       

різноманітні турніри з            біль- 

шості видів спорту. 

    Варто відмітити, що         разом зі 
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Протягом 15-17 грудня в м. Ки-

єві проходив Всеукраїнський форум 

«Студентство – авангард держа-

вотворення», організований від-

ділом національно-патріотичного  

виховання Міністерства молоді 

та спорту України сп ільно з  

управлінням молоді та спорту 

Київської міської державної адмі-

ністрації та Української асоціа-

ції студентів.  

У форумі взяли участь 100 сту-

дентів вишів із 21 регіону України. 

ДонНТУ на форумі представляла 

Маргарита Біленська, студентка 

факультету економіки та мене-

джменту. 

Урочисте відкриття форуму роз-

почалося з вітального слова органі-

заторів: Микити Андрєєва, голови 

наглядової ради УАС, Лідії Фесе-

нко, президента УАС, і Миколи Ля-

хова, начальника відділу націона-

льно-патріотичного виховання Міні-

стерства молоді та спорту України. 

Мкола Ляхов виступив із презен-

тацією на тему «Державна політика 

в сфері націонал-патріотичного ви-

ховання: завдання та можливості 

для молоді в регіонах». Микита Ан-

дрєєв розповів про участь студентів 

в історичних процесах державотво-

рення. Також були розглянуті прик-

лади успішних студентських ад-

вокаційних компаній.  

Микита Єфстафієв, голова сек-

ретаріату УАС, розповів про участь 

студентів у виїзних перевірках 

Державної інспекції навчальних  

заклад ів,  що є і нструментом  

контролю якості національно -

патріотичного виховання у вишах. 

 

 

Також 15 грудня відбулася пе-

рша сесія ІІ Всеукраїнського з’їзду 

представників органів студент-

ського самоврядування ВНЗ Укра-

їни. Під час з’їзду було розглянуто 

пропозиції щодо зміни системи 

стипендіального забезпечення ; 

затверджено методичні рекоме-

ндації щодо застосування норм 

Закону України «Про вищу освіту» 

стосовно діяльності студентського 

самоврядування у ВНЗ; достроко-

во відкликано члена (О. Руснака) 

зі складу Національного агентства 

із забезпечення якості вищої осві-

ти (НАЗЯВО) та оголошено про 

початок виборів члена НАЗЯВО із 

числа здобувачів вищої освіти. 

Наразі в роботі з’їзду оголошено 

перерву. Друга сесія орієнтов-

но буде проходити наприкінці січ-

ня - на початку лютого 2017 р.  

Серед іншого, на форумі обго-

ворювалися наступні питання: 

– необхідність участі молоді у при-

йнятті рішень щодо студентства; 

– місце студентів у боротьбі з кору-

пцією,студентський правозахист; 

– недоліки закону №5130 та про-

позиції щодо його вдосконалення; 

– законопроекти «Про молодь» і 

«Про освіту». 

По завершенні форуму присут-

ні ухвалили резолюцію та прийш-

ли до висновку , що потрібно 

розвивати національно-патріотич-

не виховання та освіту, а також 

збільшити кільк ість активних 

студентів, яких зараз налічується 

лише 2%.  

І дійсно, студентство – аван-

гард державотворення. Хто, як не 

ми, будує нашу краї-

ну? Головне – вірити 

в себе. Дякую Україн-

ській асоціації студен-

тів за гарну мотива-

ц ію  та за поштовх  

до змін. 

Маргарита 

Біленська, 

ст. гр. УПЕП-16м 

 

Студентам спеціальності 

«Соціолог ія»  випала нагода 

потрапити на екскурс ію  до  

міського центру зайнятості. 

Коли ми зайшли всередину, од-

разу ж пройнялися атмосферою 

працівників, які насправді допо-

магають людям. Ми почули корис-

ну інформацію від начальника від-

ділу О.С. Михайлечко про те, що 

таке безробіття, які професії сього-

дні затребувані, які – ні та ін... Та-

кож ми дізналися, що у випадку, 

коли людині необхідно працевлаш-

туватися, а центр зайнятості за да-

ною вакансією не зміг знайти від-

повідну роботу, громадянам про-

понують пройти безкоштовні курси 

з перепідготовки (перекваліфікації). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповіли нам багато цікавого і 

про спеціальність «Соціологія».  

Було приємно чути, що наша май-

бутня професія, хоча вона і досить 

молода, користується чималим по-

питом у багатьох сферах життєді-

яльності та входить до десяти най-

більш затребуваних  професій. 

Під час екскурсії ми побачили 

робочий процес працівників ЦЗ: як 

вони консультують громадян і як 

допомагають працевлаштувати-

ся навіть тим, хто вже зневірив-

ся знайти собі роботу.  

Безперечно, завдяки екскур-

сії ми набули корисного досвіду, 

побачили, як працює ця установа. 

Тому ми радимо всім студентам, у 

випадку виникнення складнощів 

із пошуком роботи, звертатися  

до центру зайнятості. 

Христина Тютюнник, 

ст. гр. СОЦ-16 

 
Активна молодь 
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Відгримів дебют першокурсни-

ка, на якому пройшло нагороджен-

ня наших спортсменів - студентів 

і викладачів. Віктор Захаров, на-

падник ХК «Донбас», запросив всіх 

на домашні матчі української хо-

кейної ліги до Дружківки. У нашому 

університеті були раді такому 

незвичайному подарунку, тому, 

зібравши всіх любителів хокею , 

команда ДонНТУ в складі студен-

тів і викладачів вирушила 9-го 

грудня на хокей. 

ХК «Донбас» надав свій клубний 

автобус для даної поїздки, за що 

варто сказати спасибі організато-

рам. Дорога на матч видалася ве-

селою. В автобусі панував гарний 

настрій, а також звучали різні пісні. 

Прибувши на льодову арену та 

розмістившись у своєму секторі , 

який для нас виділив клуб, всі ста-

ли чекати на початок матчу. І ось 

команди «Донбас» (Донецьк) і «Ви-

тязь» (Харків) вийшли на лід. Гля-

дачі на трибунах дуже голосно зу-

стріли команди. Після того, як про-

звучав державний гімн, гра розпо-

чалась. Фан-сектор донеччан підт-

римував наших хокеїстів кричалка-

ми, але ДонНТУ також не відставав. 

 

Після гри трибуни переповню-

вала радість від перемоги. У той 

час, як всі вболівальники залишали 

арену, команда ДонНТУ була за-

прошена на лід. Там всі ми фотог-

рафувалася на фоні воріт, льоду й 

не тільки. Зрозуміло, після того, як 

емоції трохи вщухли, було зробле-

но загальне фото за участю пред-

ставників ХК «Донбас». Після закін-

чення фотосесії ми сіли в автобус і 

вирушили додому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як на мене, позитивні емоції за-

лишилися у всіх. Ми б хотіли ще 

раз побувати всією командою  на 

матчі донецького клубу. Хочу ви-

словити величезну подяку ХК  

«Донбас» за цю поїздку. Тільки 

Донбас і тільки перемога! 

Семен Лойко, ст. гр. МБ-13 

 

Вже на перших секундах за-

пал пристрастей був такий, що 

шайба не витримала та вискочи-

ла за межі майданчика прямо на 

трибуни. До речі, сувенір дістався 

юним уболівальникам. Перший 

період був не багатий на голи. 

Лише одна шайба влетіла у во-

рота суперників, і сталося це на 

восьмій хвилині. Під час перерви 

наші вболівальники ходили до 

буфету, де купували чай, печи-

во та інші ласощі. 

Другий  пе-

ріод був менш 

напруженим, та 

не менш бага-

тим на події. На 

25-й хвилині у 

ворота влетіла 

друга шайба, а 

під кінець періоду 

рахунок став 3:0. 

Команда ДонНТУ не жаліла себе 

і вболівала за ХК «Донбас» з усіх 

сил. Відчутна підтримка принесла 

свої плоди – п'ять шайб побувало 

у воротах харківської команди. 

Радості не було меж. Але «Ви-

тязь» зміг забити гол престижу 

наприкінці матчу. 

 

Шостого грудня в ДонНТУ пройшла зустріч сту-

дентів із представниками проекту «Будуємо Укра-

їну разом» («БУР»). Представники проекту розпо-

віли про суть і завдання організації, історію її стано-

влення,  діяльність та можливості, що відкрива-

ються перед студентами-учасниками. 

«БУР» – це всеукраїнський волонтерський табір, що 

прагне зробити українську молодь мобільною та об'єд-

нати її навколо принципів взаємодопомоги та відпові-

дальності. Ідея табору зародилася влітку 2014 р., коли 

проявилися наслідки військових дій на Сході України й 

стало очевидно, що людям буде важко впоратись зі 

своїми проблемами, тому виникла необхідність згурту- 

вати молодь з усієї Ук-

раїни, щоб допомогти. 

Окрім відновлення при-

ватних домівок, волонте-

ри працюють над благоу-

строєм міст і створюють 

у кожному з них так зва-

ний громадський простір, 

 

що в майбутньому послужить місцем відпочинку та 

сприятиме створенню ідей щодо розвитку міста. 

Окрему увагу координатори акцентували на про-

веденні таборів однодумців, які включають в себе 

не тільки суспільно корисну роботу, але й цікаве та 

насичене дозвілля. Молодь подорожує Україною, 

знайомиться та спілкується з людьми, допомагає 

тим, хто цього потребує, а також весело й активно 

відпочиває. 

Що ж до ефективності роботи мандрівного табо-

ру, вона забезпечується, по-перше, тим, що волон-

тери сповнені натхнення та ентузіазму, по-друге, 

команда володіє досвідом реалізації такого виду 

робіт і, по-третє, залучаються майстри, які є чудо-

вими фахівцями своєї справи. Тож, якщо ви активні 

та маєте бажання допомагати іншим, залучайтеся 

до команди волонтерів «БУРу» та зробіть свій поси-

льний внесок у покращення нашого майбутнього  

вже сьогодні. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 
Активна молодь 
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Нові можливості 

Донецький національний тех-

нічний університет є учасником 

проекту EduNet, договір за яким 

був підписаний навесні цього ро-

ку. За допомогою мережі EduNet 

компанія Phoenix Contact сприяє 

обміну та співпраці між вищими 

навчальними закладами та про-

мисловими підприємствами в 

області автоматизації. Навчан-

ня в спільно розроблених лабо-

раторіях сприяє інтеграції сту-

дентів у професійний світ. 

Декан факультету КІТАЕР 

В.П. Тарасюк розпов іла  про 

участь у міжнародних конфере-

нціях, що проходили в Німеччині 

в рамках співпраці з EduNet, 

та поділилася перспективами, 

які відкриває програма перед 

університетом. 

- Вікторія Павлівна, цей на-

вчальний рік почався для вас 

двома поїздками до Німеччини. 

Якою була їхня мета? 

У вересні в конференц-центрі 

Phoenix  Contact  у Хорн-Бад-

Майнберзі представниками Дон-

НТУ була представлена доповідь 

щодо результатів роботи коман-

ди TATU з TEMPUS проекту. 

У листопаді метою поїздки бу-

ла участь у двох тренінгах ком-

панії Phoenix Contact для прохо-

дження міжнародного стажування 

та підвищення кваліфікації. Тре-

нінги стосувалися промислової 

автоматизації та промислових 

мереж. 

- На Вашу думку, теми, що 

розглядалися на конферен-

ціях, були актуальними і для 

нашого університету? 

Не тільки вишу, але і для спе-

ціальності в цілому. Наявність 

спеціал ізованої  лабораторії 

вимагає кваліфікованих кадрів, 

які мають сертифікати про відпо-

відну підготовку. У ДонНТУ вже 

 

- Але знання німецької все ж 

необхідне, якщо виникне ба-

жання та можливість працю-

вати за кордоном? 

Такі питання доки не розгля-

далися, але, безперечно, ці знан-

ня не завадять. На європейських 

фірмах дуже цінуються люди, які 

володіють декількома мовами. 

- Чи пропонують німецькі 

партнери проходження прак-

тики на їх фірмах? Або, мож-

ливо, певні конкурси, де моло-

ді таланти можуть презен-

тувати свої стартапи? 

Так, у січні-лютому 2017 р. 

стартує конкурс від компанії Pho-

enix Contact. Спочатку необхідно 

представити відео-концепції та 

ідеї. Після вони пройдуть відбір, а 

кращі проекти отримають фінан-

сування на їх реалізацію. Завер-

шальним етапом стане прове-

дення гран-конкурсу в Німеччині. 

- І наостанок таке запитання. 

Чи є якісь обмеження за те-

мами проектів, або ж будь-яка 

революційна ідея може заслу-

жити їх уваги? 

Цього, на жаль, я не знаю. 

Треба почекати, доки умови кон-

курсу оголосять офіційно. Але 

кожен студент має шанс прояви-

ти себе. Форум «ТАК», що прой-

шов нещодавно, підтвердив, що 

ідей у студентів вистачає. 

Сергій Білянський, 

ст. гр. СУА-15 

відкритий спеціалізований центр 

перепідготовки з промислової 

автоматизації. 

- Які нові можливості отри-

мають наші  студенти  за-

вдяки співпраці з іноземни-

ми компаніями? 

Дуже спод іваюся,  що мої  

знання та нові вміння дозволять 

модифікувати програми навчаль-

них курсів відповідно до сучасних 

тенденцій. Для наших студен-

тів це, перш за все, можливість 

навчатися на найсучаснішому 

реальному обладнанні, а не тіль-

ки на його моделях. До того ж, це 

участь у міжнародних грантах, 

конкурсах, стажуваннях. Най-

головніше для студента - це 

бажання, ініціатива і ... наявність 

необхідних базових знань, в тому 

числі - і знання англійської мови. 

- Чи зросте затребуваність 

наших студентів на ринку 

праці, якщо вони  отрима-

ють ці додаткові знання? 

Звичайно. Однак, у дипломі 

цього вказано не буде.  Це  

окремі документи. 

- Я чув, що на німецьких фір-

мах, зокрема, на Phoenix Сon-

tact, практикують двомов-

ність (так, принаймні, говори-

ли представники компанії на 

зустрічі зі студентами в рам-

ках форуму «ТАК»). Іншими 

словами, всі документи ве-

дуться англійською, а наради 

з партнерами – ні- 

мецькою. Чи виника-

ли на семінарах, які 

Ви відвідували, по-

дібні ситуації? 

Ні. З нами спілкува-

лися виключно гарною, 

зрозумілою англійсь-

кою мовою. Докумен-

тація та  презентації 

також велися нею. 
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Майбутнє – за молоддю 

19-20 грудня в стінах ДонНТУ відбувся 

відбірковий етап, в якому взяли участь 12 

студентів 4-го курсу ФКІТАЕР. Відбір скла-

дався з двох частин: олімпіади з перевірки 

знань і публічного захисту робіт на тему 

«Управління якістю обслуговування (Е2Е 

QoS) і механізми пріоритизації трафіку в 

мережах 4G/5G для сервісів IoT». Журі оці-

нювало виступи учасників за різними крите-

ріями: від змістовної частини доповіді – до 

вміння відповісти на неочікувані запитання. 

Студенти доклали чимало зусиль, наводили 

цікаві приклади та готували презентації.  

А чи грає роль у вашому житті IoT? Які 

переваги та перспективи розвитку 5G  ви 

бачите на майбутнє? Як пов'язані пріорити-

зація трафіку та медицина, керування «ро-

зумним будинком» чи навіть виноградарст-

во? На ці та безліч інших питань шукали 

відповіді й наші претенденти. Вони вели 

дискусії, представляли власні думки та ідеї 

щодо вирішення можливих проблем при 

впровадженні усіх цих нових технологій 

у повсякденне життя та, загалом, отри-

мали непогані результати.  

 

 

 

 

 

 

 

Хоча конкуренція була доволі серйозна, 

серед 12 бажаючих було обрано п'ятеро 

найкращих, чиї роботи члени журі оціни-

ли найвищими балами та які протягом 

шести місяців працюватимуть над конкурс-

ною роботою для наступного етапу. Ними 

стали: А. Гвоздьов, К. Єлагіна, С. Якименко, 

М. Лебединський і О. Мірошниченко. Споді-

ваємось, команда гідно представить наш 

університет вже на всеукраїнському рівні. 

Пропонуємо слідкувати надалі за пе-

ребігом конкурсу на сторінках у соціальних 

мережах  Facebook,  VK та на сайт і  

http://vodafone-team.donntu.edu.ua/. 

 

«Результатом дуже задоволений, хоча конкуренція була сут-

тєвою. Готовий розпочати роботу в команді та й взагалі, давно 

мріяв потрапити до п'ятірки». 

«Безліч думок зараз, насправді. Спочатку дуже хвилювався, 

тому що виступав першим. А вже після доповіді... як камінь з ду-

ші. Хоча весь час були сумніви, чи зможу я пройти далі... Пізніше 

журі оголосило невелику перерву для підведення підсумків, ми 

пішли пити каву – і ось тоді вже стало спокійніше. А вже після 

оголошення результатів прийшло відчуття неймовірної радості. 

Своїм виступом я не повністю задоволений: через неправильний 

розподіл мною часу не вдалося в повній мірі якісно та інформа-

тивно представити доповідь. Звичайно, готовий до подальшої 

роботи, адже розвиток технологій не стоїть на місці, тому ми по-

винні завжди знаходитися на одному рівні». 

«Коли я презентував свою доповідь, мене охопило хвилюван-

ня. Можливо, це пов'язано з тим, що я всю ніч готувався до ви-

ступу, а, можливо,  тому що ця робота дуже важлива для мене. 

Варто відмітити, що все ж повноцінний сон, без сумніву, чимало 

значить. Єдине, чим незадоволений, що не все встиг розповісти 

через хвилювання». 

«Враження від конкурсу досить сумбурні, тому що перед ним я 

дуже хвилювався, та й після нього також, адже боротьба за місця 

у команді була дуже серйозною. І тільки результати журі принес-

ли заспокоєння і радість, тому що я все ж пройшов. Але для себе 

зробив висновки, що треба ще працювати над собою, особливо в 

плані публічних виступів. Чи готовий я розпочати роботу? Зви-

чайно! На мою думку, це буде непросто, але так навіть цікавіше». 

«Відбірковий тур конкурсу залишив після себе великі вражен-

ня. По-перше, підготовка була нелегкою, а, по-друге, очікування 

невідомого завжди лякає. Питання до екзамену ми дізналися вже 

безпосередньо на ньому, та й взагалі, останні дні перед відбірко-

вим туром були дуже хвилюючими. Виникало багато запитань: 

«Як все буде проходити?», «Чи розкрила я в повній мірі тему до-

повіді?», але всі ці переживання були того варті. Важко описати 

емоції, коли дізнаєшся, що ти в п'ятірці. І особливо радієш, знаю-

чи, що до команди «Професіоналів майбутнього» потрапили 

найдостойніші». 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 

 

 

ПрАТ «МТС Україна» розпочало програму «Професіонали майбутнього 

2017». За її умовами, протягом місяця, з 23 листопада по 23 грудня, До-

нецький національний технічний університет повинен був представити 

команду з п’яти студентів 4-го курсу спеціальності «Телекомунікації» 

для участі в роботі над конкурсним завданням.
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 Закінчився 2016 рік, свята у самому розпалі, тож, 

не буде зайвим згадати найбільш знакові події 

останніх дванадцяти місяців. 

Зима і початок весни порадували нас 

яскравими подіями. І такими вони були 

із-за їх нестандартного місця проведення. І Масляна, і День 

Європи проходили на площі Шибанкова біля Красноармій-

ського індустріального інституту, в якому базується ДонН-

ТУ. Наші студенти також брали участь у цих заходах: підні-

мали настрій веселим КВК, пригощали смачними млинця-

ми, розважали публіку завзятими піснями, допомагали із 

проведенням євроквесту та приєдналися до автопробігу. І, 

звичайно ж, не обійшлося без участі ДонНТУ в масштабно-

му фестивалі «З країни в Україну», що проходив у нашому 

місті в липні. Безперечно, вражень залишилося багато, та 

найголовніше - це стало гарним фундаментом для подаль-

ших заходів, що проводилися на площі протягом року. 

У 2016 р. одразу три факультети ДонНТУ святкували 

свої дні народження – ФКНТ, гірничий і ФКІТАЕР.  

Розпочав череду свят ФКНТ, який поєднав День космо-

навтики із власним Днем народження. Свято включало іс-

торичний екскурс віхами становлення факультету та цікавої 

розважальної програми: енергійних танців, виступів КВК і 

численних пісень. 

У кінці квітня гучно та яскраво пройшло 

святкування і Дня гірничого факультету. 

Ліричні та запальні пісні, чудово поставлені 

хореографічні постановки, веселі гуморис- 

тичні сценки та мініатюри, виступи КВК, презентація–подяка 

викладачам за їх сумлінну працю – далеко не весь перелік 

того, чим тішили зі сцени винуватці свята. Більше того, гір-

ники ще й тематичний «шахтарський» показ мод влаштува-

ли та провели веселий конкурс «Вгадай мелодію» для ви-

кладачів, який дозволив усім поринути в часи юності та без-

турботності.  

У травні перейняв естафету і факультет КІТАЕР, який 

провів святкування свого Дня народження не в душній акто-

вій залі, а на свіжому повітрі. Студенти могли взяти участь у 

цікавому квесті, захоплюючій битві на водних пістолетах, а 

також в інтерактивній картковій грі УНО. А творчі натури 

розкрили свої таланти в конкурсі малюнків крейдою на ас-

фальті. Переможці були нагороджені цінними подарунками 

та грамотами. Загалом, організатори 

свята хотіли показати всім, що в кож-

ному студенті, як і раніше, живе ди-

тина, тому час від часу всім нам не-

обхідно занурюватися в дитинство.  

 

Кульмінаційною подією минулої весни стало 

святкування 95-річчя ДонНТУ. Зокрема, запам’-

ятався ювілей проведенням Міжнародного нау-

ково-практичного форуму «Донбас 2020: перспе-

ктиви розвитку очима молодих вчених», в рамках 

проведення якого дипломами почесних докторів 

вишу були нагороджені професор Штутгартсько-

го університету Вольфганг Елерс і професор По-

літехніки Шленської Юзеф Парханський. З наго-

ди ювілею університет отримав багато теплих 

слів поздоровлень від представників МОН, Дон-

ОДА, міської ради, колег з вищих навчальних 

закладів України і закор- 

донних вишів-партнерів, 

а також від керівників 

провідних промислових 

підприємств. 

До 93-річчя з дня заснування гірничого факу-

льтету створено лабораторію гірничого тиску та 

зрушень гірських порід. Лабораторія стане осно-

вою для створення науково-навчального центру, 

який буде здійснювати фундаментальні та прик-

ладні дослідження щодо прогнозу та управління 

гірничим тиском при розробці родовищ корисних 

копалин. 

Також у 2016 році була проведена повна ре-

конструкція хімічної лабораторії кафедри хіміч-

них технологій Донецького національного техніч-

ного університету. Лабораторію було оснащено 

новим сучасним обладнанням, що дозволить 

проводити лабораторні та практичні роботи, а 

також наукові дослідження 

студентам і аспірантам 

кафедри ХТ на більш висо- 

кому рівні. 

Окрім того, у рамках  

Tempus-проекту «Розробка 

навчальних планів для нової спеціалізації: ма-

гістр інженерії з проектування мікросистем» ка-

федра комп’ютерної інженерії отримала партію 

обладнання для виконання досліджень і нових 

науково-технічних розробок. Партія обладнання 

включає плати для програмування систем на чи-

пах, плати розширення, а також набори елемен-

тів визначення наявності та вимірювання різно-

манітних хімічних і фізичних параметрів навко-

лишнього середовища. 

Підсумки року 
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Підсумки року 

     У вересні 2016 р. в ДонНТУ відбулися заходи, 

присвячені дням культури «Велика Німеччина у 

маленькому Покровську». Участь у них взяли ви-

кладачі та студенти, зацікавлені різними аспектами 

українсько-німецького 

співробітництва. Для усіх 

бажаючих був проведений 

урок німецької мови «Ні-

мецька для всіх», перег-

ляд кінострічки «Гете»,  

круглий стіл «Знайома та незнайома Німеччина 

очима студентів ДонНТУ» та конкурс-квест «Подо-

рож Німеччиною», учасники якого мали змогу 

ознайомитися з історичними, культурологічними та 

країнознавчими особливостями Німеччини. Вели-

кою честю для університету став візит Генерально-

го консула Німеччини професора Вольфганга 

Мьоссінгера, який виступив із доповіддю на тему: 

«Німецько-українські відносини: стан та перспекти-

ви». Після лекції та бесіди із консулом бажаючі 

змогли доторкнутися до німецької культури, побу-

дувавши із повітряних кульок німецький прапор.    

   Походження Хелловіна дуже  

цікаве, але надто вже довге й 

заплутане. Тому одразу згада- 

ємо, як студенти зустріли це 

свято містики і страхітливих таємниць. Корпуси 

вишу були тематично прикрашені, а всіх бажаючих 

розмальовували в дусі свята. Комусь малювали 

павутинку з павуками, комусь – кажанів, комусь – 

портрет Джека – той самий традиційний гарбуз зі 

зловісною посмішкою та свічкою всередині. Але 

найсміливіші повністю перевтілювалися у різних 

привидів і всіляку нечисть. Також був проведений 

квест, в ході якого учасники повинні були проявити 

швидкість, точність і кмітливість. Не дивлячись на 

втому після виснажливих завдань, на обличчях 

студентів надовго залишалися посмішки, а в 

пам’яті – лише хороші спогади про минуле свято. 

 

У ДонНТУ радісна новина: 

відтепер в ньому функціонує 

власне молодіжне радіо!  

Окрім анонсів основних 

заходів, на перервах у кори-

дорах звучать енергійні та 

підбадьорюючі музичні композиції. 

Як діляться своїми враженнями ведучі, прямий 

ефір для них – дуже хвилюючий і відповідальний 

момент, тим не менше, молодь сповнена натхнен-

ня та ентузіазму, зацікавлена у подальшому роз-

витку та самовдосконаленні. 

 

День студента в ДонНТУ пройшов до-

волі насичено та різнопланово. Так, окрім 

традиційної зустрічі з ректором, у рамках 

святкування деякі студенти замінили своїх  

викладачів і провели лекції за певними темами. Зокрема, 

до числа сміливців, які не побоялися спробувати свої 

сили у якості педагога, увійшли: Р. Караханян (ФКІТАЕР), 

М. Біленська (ФЕМ), А. Любимов (ФКНТ), І. Філатов 

(ФКНТ), С. Васильченко (ФКНТ), О. Герасименко 

(ФМЕХТ). А студентка ФЕМ А. Гвоздь навіть на один 

день замінила проректора з науково-педагогічної роботи.  

В цілому ж, захід показав неабияку зацікавленість мо-

лоді, тому цілком можливо, що в майбутньому подібна 

акція буде проведена ще неодноразово. 

Довгих три місяці першокурсники  

ДонНТУ готували номери на дебют.  

Як і завжди, номінацій було три: танець, вокал і КВК. Сту-

денти ретельно відточували номери, готуючись піднести 

їх у найкращому вигляді. І, судячи з бурхливих овацій у 

залі ПК ШУ «Покровське», їм це вдалося. Кожен студент 

виклався по максимуму, і саме від докладених спільних 

зусиль свято і вийшло таким масштабним і неймовірним. 

Це все більше і більше доводить, що студентське братст-

во здатне на багато що. 

У день Святого Миколая в центрі Покровська відбуло-

ся відкриття новорічної ялинки. Незадовго до свята на 

площі Шибанкова встановили білосніжні скульптури: уп-

ряжку з трьома оленями та сніговика. Кожен із задоволе- 

нням розглядав цікавинки та фотографу-

вався на їх фоні. 

Насичена та різноманітна концертна 

програма була підготовлена творчими 

колективами міського центру творчості та дозвілля. Тан-

цювальні та вокальні номери чергувалися з іграми, загад-

ками та конкурсами. Вибухом емоцій діти зустріли снігове 

шоу: гостей свята засипали пластівці імпровізованого сні-

гу і безліч білих повітряних куль. А після того, як новоріч-

на красуня засяяла яскравими вогнями, небо освітилося 

святковим салютом ... 

Рік закінчився, залишивши по собі незабутні вражен-

ня та емоції. У цю невелику статтю не потрапило ба-

гато яскравих подій із життя вишу. Це і тріатлон з 

шахів, DOTA та CS: GO, і спортивна ліга, і численні пої-

здки студентів, і форум «ТАК» з олімпіадою «АВІАТОР», 

і два чудових фінали ліги КВК. Але хіба ж можливо вклю-

чити все це? З іншої сторони, навіть і цих знакових по-

дій вистачить, аби сказати, що 2016 був незабутнім 

роком для кожного з нас. І саме в цей чудовий час я хочу 

побажати всім здоров'я, щастя, мирного неба та весе-

лого, щасливого й цікавого 2017 року. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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У переддень нового року атмосфера свята, 

без перебільшення, пронизувала все довкола. Не 

став виключенням і Донецький національний технічний 

університет: у холі милує око чудова ялинка, а самі співробітни-

ки занурилися в творчу атмосферу та проявили свою старан-

ність і креатив, прикрашаючи вікна та стіни кабінетів чудерна-

цькими сніжинками, іграшками та яскравою мішурою. Активна 

студентська молодь також вирішила внести свій вклад у ство-

рення святкової атмосфери, підготувавши та провівши чудовий 

передноворічний концерт. 

 Велика похила зала вже з порогу зустрічала гостей яскра-

вим тематичним оформленням: сріблястими зірками, дзвони-

ками, сніжинками, різнокольоровими вогниками гірлянд, дарую-

чи всім відчуття справжньої новорічної казки. 

Зі словами привітань до присутніх звернулася В.Я. Воропає-

ва, проректор з науково-педагогічної роботи, після чого нагоро-

дила грамотами вишівських громадських активістів, а також 

призерів і переможців змагань із жиму лежачи, що були прове-

дені в ДонНТУ нещодавно. 

Що ж до концертної програми, запальний танок від студенток 

факультету МЕХТ задав тон всьому заходу. Лірично-

новорічні пісні линули одна за одною, а енергійні танцювальні 

постановки не давали сумувати. В перерві між номерами ведучі 

провели веселий новорічний конкурс за участю глядачів. 

Останній, до речі, пройшов за дуже активної участі залу, що ще 

більше сприяло створенню дружньої та невимушеної атмосфе-

ри на святі. 

Приємно відзначити, що до організації та підготовки концер-

ту долучилися студенти всіх факультетів. Більше того, із твор-

чими номерами виступив також танцювальний колектив 

МС+ і студентка КІІ ДонНТУ. 

Завершилося ж яскраве дійство привітаннями з наступаю-

чим Новим роком і побажаннями щастя та радості, а також вже 

традиційними фото на згадку. Тож, зі святом! 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 


