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Стор. 2 

Дні науки в ДонНТУ. Фестиваль інноваційної 

освіти «Відкривай Україну» 

Стор. 3 

Наукове стажування студентів ФМЕХТ в Ні-

меччині. Європейське обладнання міжфакуль-

тетського центру сталого розвитку ДонНТУ 

Стор. 4-9 

Новини факультетів. Яскраві свята, Дні нау-

ки, конференції й не тільки 

Стор. 10 

Участь студентів і викладачів ДонНТУ в між-

народній конференції з соціології та всеукраїнсь-

кому форумі студентського самоврядування 

Стор. 11, 19 

Університетське життя. Ярмарок вакансій, 

візит до загальноосвітньої школи, День охорони 

праці та захист докторської дисертації 

Стор. 12-13 

Громадське життя. Динамічний квест від 

ФМЕХТ, круглий стіл до Дня Перемоги, День 

вишиванки та святкування Дня Європи 

Стор. 14, 16 

Талановита молодь. Участь студентів ДонНТУ 

у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах 

Стор. 15, 18 

Участь викладачів ДонНТУ у школах і тренін-

гах професійного розвитку. Відкриття в ДонН-

ТУ лабораторії розробки комп’ютерних ігор 

Стор. 17 

Спортивні новини вишу 

Стор. 20 

Презентація проекту «Метамісто: Схід». 

Науковий пікнік для школярів 

Двадцять третього червня 2017 р. у м. Кра-

маторськ пройшла церемонія нагородження пе-

реможців конкурсу «Молода людина року». 

Даний захід є традиційним і 

проводиться управлінням у 

справах сім'ї та молоді Донець-

кої обласної державної адміні-

страції в межах реалізації дер-

жавної молодіжної політики в 

Донецькій області та з нагоди 

святкування Дня молоді. 

Мета конкурсу – відзначення 

та підтримка найбільш активних молодих людей 

за вагомий внесок у політичне, культурне, соці-

альне життя суспільства, стимулювання позити-

вних зрушень у молодіжному середовищі. 

Приємно відзначити, що І.С. Лактіонов, кан-

дидат технічних наук, доцент кафедри елект-

ронної техніки факультету  комп’ютерно-

інтегрованих технологій, автоматизації, електро-

інженерії та радіоелектроніки ДонНТУ, став пе-

реможцем в номінації «Молодий вчений року». 

Колектив Донецького національного технічно-

го університету щиро вітає Івана Сергійовича та 

бажає нових досягнень на ниві наукової роботи. 
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Університетське життя 

Тридцятого  

травня 2017 р. в 

Донецькому наці-

ональному техніч-

ному університеті 

пройшло пленарне 

засідання до Дня 

науки «ДонНТУ: 

здобутки та пер- 

спективи розвитку 

українсько-німецького співробітництва в освіті та 

науці 

Захід пройшов за участі адміністрації, співробітників і 

студентів вишу, а також запрошених гостей – В. Мьоссін-

ґера, Генерального консула ФРН в м. Донецьк, та Г. Ці-

ммерманн, керівника Інформаційного центру DAAD у 

Києві. 

Після привітальних слів Я.О. Ляшка, ректора ДонНТУ, 

розпочалася найбільш урочиста мить пленарного засі-

дання - церемонія нагородження дипломом почесного 

доктора ДонНТУ Вольфґанґа Мьоссінґера, Генерального 

консула Федеративної Республіки Німеччина в м. До-

нецьк. Після цього пан Мьоссінґер виступив із доповіддю 

щодо інтернаціоналізації системи освіти в Україні. 

Зокрема, з нагоди Дня науки відбулося нагородження 

співробітників університету за багаторічну сумлінну пра-

цю, вагомий особистий внесок у підготовку висококвалі-

фікованих спеціалістів і плідну науково-педагогічну дія-

льність. Виконав цю почесну місію Є.О. Башков, прорек-

тор з наукової роботи. 

Оскільки День науки був присвячений темі українсь-

ко-німецького співробітництва, основною його частиною 

стало заслуховування доповідей з даного питання. 

Так, професор В.А. Святний, завідувач кафедри 

комп’ютерної інженерії, розповів про становлення, роз-

виток і сучасний стан наукового співробітництва ДонНТУ 

з університетами Німеччини. Д-р Гізела Ціммерманн, 

керівник Інформаційного центру DAAD у Києві, детально 

зупинилася на можливостях і особливостях навчання та 

стажування у вишах Німеччини за програмами німецької 

організації академічних обмінів DAAD. 

Професор О.А. Дмитрієва, завідувач кафедри прик-

ладної математики та інформатики, торкнулася питань 

паралельного моделювання динамічних об'єктів із зосе-

редженими параметрами, а завершив серію виступів 

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

інженерії, доповіддю «Паралельне програмування: від 

мікро- до макросистем». 

Окрім пленарного засідання, в рамках Днів науки 

на факультетах Донецького національного технічно-

го університету пройшов ряд всеукраїнських і між-

народних конференцій.  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого 

відділу 

Представники Донецького національного 

технічного університету взяли участь  у 

фестивалі інноваційної освіти «Відкривай Украї-

ну», який відбувся 3 червня в м. Краматорську.  

На майданчику «Освітня виставка» команда  

викладачів і студентів ДонНТУ представляла виш, 

усі можливості та переваги навчання в ньому яск-

равими роздатковими матеріалами, презентацією 

про студентське навчання та дозвілля, а також 

проектами «Розумна теплиця» та браслет «Smart 

care». Варто відзначити, що саме ці проекти при-

ваблювали до нас найбільшу кількість глядачів – 

школярів, їх батьків, вчителів – вони задавали 

безліч питань про функціонування цих пристроїв, 

а також цікавилися нашим вишем, його факульте-

тами та спеціальностями.  

Ще один захід, до якого ми долучилися, – па-

нельна дискусія, на якій ми розповіли про особли-

вості, «родзинки» навчання в ДонНТУ. І знов уча-

сники дискусії дуже високо оцінили нашу «техно-

логічність», залучення студентів до розробки та 

реалізації власних проектів. 

Організатором фестивалю виступила благо-

дійна організація БФ «З країни в Україну», яка до-

бре відома мешканцям Покровська за одноймен-

ним фестивалем, що пройшов минулого літа, а 

також завдяки Coolтурфесту «Навесні». 

Зараз організатори ініціювали масштабний  

проект для підлітків малих міст України (6-11 кла-

си), у якому вони набудуть необхідних вмінь й 

отримають можливість втілити в життя власну ко-

мандну ідею спочатку у школі, а згодом – й у місті. 

Свої проекти діти реалізовували у 6 напрям-

ках: медіа, культура, охорона здоров'я, урбаністи-

ка, соціальний напрям і навколишнє середовище. 

Переглянувши близько 30 відеозвітів, ми вирі-

шили відзначити команду з Новогродівки, яка 

створила шкільний медіа-центр – з радіомовлен-

ням, телебаченням і власною газетою, тому що ця 

ідея молодіжної творчості нам дуже близька. 

Г.В. Лисенко, начальник підрозділу з 

організації виховної роботи студентів 
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Європейське 
У  р а м к а х  п р о е к т у  

TEMPUS HETES «Вища інже-

нерна освіта для еколо-

гічно сталого промислового 

розвитку» Донецький націо-

нальний технічний універ-

ситет отримав найсучас-

ніше обладнання для осна-

щення м і ж ф акультет-

ського центру  з і  ста-

лого еколог ічного ро з -

витку  промисловості. 

Такий центр має стати  

платформою для співпраці 

вищих навчальних  закла-

дів, промисловості, органів 

влади відповідно до потреб 

стійкого суспільства. 

Проект передбачає за-

лучення промислових підп-

риємств вугільної, металур-

гійної та машинобуд івної  

галузей економіки. За умо-

вами грантової угоди, отри-

мане обладнання має бути 

використано для вирішення 

міждисциплінарних проблем 

забезпечення технологічної 

взаємодії, необхідної для 

екологічно-орієнтованих 

промислових перетворень. 

Комп’ютерне та інфор-

маційно-комунікаційне об-

ладнання виготовлено  

провідними європейськими 

виробниками. 

Євген Збиковський, 

завідувач кафедри 

хімічних технологій 

 

Надсилаємо привітання з міс-

та Кайзерслаутерн від студентів 

факультету  машинобудування, 

екології та хімічних технологій. 

Навесні 2016 року ми дізналися  

про можливість здійснити стажування 

за програмою академічної мобільнос-

ті в Технічному університеті міста 

Кайзерслаутерн (Німеччина) з метою 

проведення наукових досліджень, 

передбачених планами магістерських 

робіт. 

Аби скористатися цією можливіс-

тю, нам необхідно було взяти участь 

у конкурсі німецької організації ака-

демічних обмінів DAAD. Результатом 

участі в ньомуу стало отримання гра-

нту DAAD на академічну мобільність 

в університеті Кайзерслаутерна. 

Слід зауважити, що отримати 

такий грант було зовсім непросто, 

але нам вдалося це зробити! Звичай-

но, довелося добре попрацювати та 

провести багато попередніх дослі-

джень в ДонНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увесь навчальний рік ми готува-

лися та з нетерпінням чекали на цю 

подорож. Врешті-решт у квітні 2017 

року ми прибули до Кайзерслаутерна. 

В університеті ми, перш за все, озна-

йомилися з науковими керівника-

ми, навчальними корпусами та лабо-

раторним оснащенням. 

Технічний університет Кайзерсла-

утерна є одним із провідних тех-

нічних вишів Німеччини, що має ве-

личезний потенціал. Сьогодні на двох 

факультетах університету навчають-

ся близько 12,5 тисяч студентів. 

Кожен із нас мав чітко визначені 

завдання на дослідження, над яким 

ми почали працювати ще в Покров-

ську. Валерія Ревіна займається  

 

експериментальними дослідження-

ми з очищення водної суспензії на 

установці кросс-фільтрації. 

Євген Бобровський в системі CFD-

моделювання ANSYS вивчає процеси 

напилення дрібнодисперсних наноча-

сток на різні поверхні. Микола Доро-

шенко займається експериментами з 

напилення дрібнодисперсних наноча-

сток на вогнетривку цеглину з метою 

поліпшення його фізичних властивос-

тей та 3D-моделюванням лаборатор-

ної установки в системі моделювання 

NX Siemens. 

Під час перебування в Технічному 

університеті нас вразила атмосфера 

та організація навчального процесу, в 

якому все чітко регламентовано та 

продумано до дрібниць, а вся робота 

спланована заздалегідь. У той же 

час, всі працівники доброзичливі, від-

криті, кожен співробітник, від завіду-

вача кафедри до лаборанта, завжди 

готовий допомогти та дати пораду. 

Перший місяць в Кайзерслаутерні 

пройшов дуже швидко та насичено 

завдяки дослідженням в університеті, 

подорожам живописною областю 

Рейнольд-Пфальц, і знайомству з 

самобутньою німецькою культурою. 

Ми знаходимося в передчутті наступ-

ного місяця перебування в Німеччині 

й вже запланували безліч заходів, 

досліджень і подорожей. 

Наприкінці ми хотіли б висловити 

подяку рідній кафедрі обладнання 

перероблювальних технологічних  

комплексів ДонНТУ та Технічному уні-

верситету Кайзерслаутерна за надані 

великі можливості та перспективи. 

В. Ревіна, Є. Бобровський, 

М. Дорошенко, магістранти ФМЕХТ 

 

Міжнародне співробітництво 
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Дозвольте прокричати: як же здорово все 

вийшло! І конкурси вдалися, і концерт вийшов на 

славу. Одним словом, все сприяло успіху.  

Дозволю собі пояснити настільки бурхливу реак-

цію. 25 травня свій День народження відзначив один 

із найкреативніших і дружних факультетів ДонНТУ, а 

саме - ФКІТАЕР. Так-так, пройшов цілий рік після гуч-

ного святкування 2016 року. Тоді я писав, що гадки 

не маю, що ж може це перевершити. Тепер же я 

прошу вибачення за свою помилку. Свято доповнив-

ся новими конкурсами, а також концертом. Крім того, 

всі, хто прийшов на урочисту частину до великої ак-

тової зали, могли взяти участь у лотереї та отримати 

досить цінні призи від численних спонсорів заходу. 

Але що ж все-таки змінилося в цьому колоритно-

му святі? Конкурсна програма об'єдналася в одну 

велику гру під назвою «Битва курсів». Кожен студент 

міг відстояти честь свого курсу в таких змаганнях, як 

перетягування канату, армспорт, естафети і т.д.. 

Крім цього, були всілякі квести, головоломки, на-

стільні та комп'ютерні ігри. Весь день працювала ім-

провізована фотозона. А навпроти деканату ФКІТА-

ЕР кожен охочий міг залишити своє побажання улю-

бленому факультету. 

 

    Звичайно, не обійшлося і без ексцесів. На жаль, 

через погодні умови довелося скасувати водну битву. 

Але навіть без нього цей день був наповнений радістю 

й позитивом. Ви запитаєте, як вдалося згуртувати на-

стільки різнобічних особистостей і з їх допомогою по-

дарувати всім це незабутнє свято? Я не втомлюся по-

вторювати: ФКІТАЕР - це одна велика сім'я. Всі ми по-

дарували частинку себе нашому улюбленому факуль-

тету. Саме це і є найважливішою цінністю сучасності. 

Підводячи підсумок, хочу сказати: «З нами си-

ла, поки ми єдині». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

 

Новини факультетів 

Двадцять третього травня 

2017 р. на базі факультету комп’-

ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроінжене-

рії та радіоелектроніки пройшла 

ІII Всеукраїнська науково-технічна 

конференція молодих учених, ас-

пірантів і студентів «Автомати-

зація, контроль та управління: 

пошук ідей і рішень» («АКУ-2017»). 

Мета конференції – обмін ідея-

ми, дослідженнями та розробками 

в галузі автоматизованого управ-

ління, контролю, регулювання тех-

нологічних процесів між аспіранта-

ми, магістрантами та студентами.  

До участі в конференції було 

надіслано 60 статей науковцями 

з Покровська, Харкова та Івано-

Франківська. 

Тож, розпочався захід пленар-

ним засіданням. Із вітальним сло-

вом виступила декан ФКІТАЕР В.П. 

Тарасюк і В.В. Поцепаєв, завідувач 

кафедри автоматики та телеко-

мунікацій. Вони наголосили на  

 

Поцепаєв, розповівши присутнім  

про особливості згаданої системи. 

Після пленарного засідання 

конференція продовжила свою ро-

боту вже на секційних засіданнях. 

Зокрема, студенти виступили із 

рядом доповідей, що розкривали 

окремі аспекти автоматизації, 

комп’ютерно-інтегрованих тех-

нологій, впровадження концепції  

Industry 4.0 в промислову автома-

тику, інфокомунікацій і радіотехні-

ки, інформаційно-вимірювальних 

систем, електронних і мікропро-

цесорних приладів, електричної 

інженерії тощо. 

Варто відзначити, що виступи 

доповідачів викликали чимало 

запитань у присутніх і супроводжу-

валися активною дискусією. 

Матеріали ж доповідей будуть 

опубліковані в збірнику наукових  

праць «Автоматизація, контроль та 

управління: пошук ідей та рішень». 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 

актуальності проведення, завдан-

нях і регламенті конференції, після 

чого побажали учасникам плідної 

роботи та успіхів. 

Далі слово надали студентам 

ФКІТАЕР. Двоє з них - Богдан Са-

мойлович і Сергій Нагорний – в 

рамках презентації власного прое-

кту «Road SSL» детально розпо-

віли про систему автоматичного 

управління вуличним освітлен-

ням і вплив вуличного освітлення 

на безпеку дорожнього руху. 

Сергій Демидов виступив з до-

повіддю про SCADA систему мо-

делювання роботи очисного ком-

байну з модулем регулювання на-

вантаження на шнеках. Більш де-

тально на цій темі зупинився В.В. 
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Новини факультетів 

Десятого травня гірничий факультет від-

святкував свій 96-й День народження. Факу-

льтет, чия історія різноманітна, багата на 

події та наповнена безліччю емоцій і досягнень. 

Після привітальних слів ведучих слово надали 

ректору ДонНТУ, а в минулому – випускнику факу-

льтету, Я.О. Ляшку. Ярослав Олександрович зга-

дав свої університетські роки та побажав студен-

там, викладачам і співробітникам, аби всі їх мрії 

здійснювалися, а отриманий досвід і знання 

знадобилися в майбутньому та допомагали руха-

тися вперед. 

Зі словами поздоровлень виступив і декан гір-

ничого факультету, Сергій Вікторович Подкопаєв, 

який побажав усім миру,міцного здоров’я та доб-

робуту, а студентам – успіхів під час складання 

сесій і веселого та насиченого життя. Після цього 

ведучі повідали присутнім про сьогодення факуль-

тету, зазначивши різноманітні аспекти наукової 

роботи викладачів, а також здобутки студентів. 

Самі ж активісти підготували традиційно яскра-

ву та насичену культурну програму. Так, Катерина 

Галуза, Людмила Доля та Христина Маршеруєва 

заспівали чудових пісень, а веселі хлопці потішили 

присутніх запальним номером. Певна річ, не обій-

шлося і без колективних танцювальних постано-

вок. Зворушливим доповненням концерту стало 

відеовітання з щирими побажаннями для гостей. 

До прив і-

тань долучи-

лися й друзі 

ГФ –  танцю -

вальний коле-

ктив «Голден 

старс» і пред-

ставники ЗОШ 

№3, які підго-

тували дв і  

енергійні хореографічні постановки.  

Також в рамках заходу був проведений інтелек-

туальний конкурс для студентів і викладачів, в ході 

якого учасники відповідали на запитання, так чи 

інакше пов’язані з гірництвом, а присутні почули 

чимало цікавих фактів на гірничу тематику. 

Зокрема, за активну участь у житті факультету, 

успіхи в навчанні та за спортивні досягнення ряд 

студентів були нагороджені грамотами. 

В цілому, концерт вкотре довів, що гірничий 

факультет багатий на творчі особистості, а сама 

молодь, незважаючи на серйозність і суворість  

професії гірника, розумна, різнопланова й активна. 

Тож, ще раз із Днем народження, гірничий  

факультет!  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Протягом 24-26 травня 2017 року в Донецькому на-

ціональному технічному університеті на базі гірничого 

факультету відбулася V міжнародна науково-прак-

тична конференція «Технології та процеси в гірництві 

й будівництві» з метою організації обміну науково-

технічною інформацією, визначення перспектив-

них шляхів створення та розвитку нової техніки  й 

технологій в гірництві та будівництві. 

Учасники конфе-

ренції – науковці, 

представники гірни-

чодобувної та буді-

вельної галузей ви-

робництва – пред-

ставили вар іанти 

розвитку співробіт- 

ництва та консолідації вчених і фахівців для сприян-

ня процесу подальшого розвитку техніки, технологій , 

методів управління в умовах кардинальної зміни еконо-

міки нашої країни.  

До участі у конференції було надіслано 63 доповіді, 

тематика яких торкалася широкого кола питань, а саме: 

проблеми розвідки, видобутку й збагачення корисних 

копалин, технології промислового та цивільного будів-

ництва, охорона праці в гірництві та будівництві. Пред-

ставлені розробки містили результати наукових дослі-

джень і перспективи їх впровадження в підприємства 

відповідного сегменту вітчизняного виробництва. 

Активну участь у конференції взяли студенти гірничо-

го факультету, виступи яких викликали чималий інтерес. 

Було організовано оцінювання студентських доповідей і 

презентацій шляхом опитування науковців і керівників 

промислових підприємств регіону, які стали учасниками 

роботи конференції. 

За результатами такої колегіальної об’єктивної оцінки 

найкращим визнано виступ студентки 4 курсу Д. Панько 

за темою: «Методи аналізу та принципи прогнозування 

виробничого травматизму». 

Під керівництвом старшого викладача кафедри охо-

рони праці Неллі Степанівни Білої студентка вивча-

ла технічні, статистичні, ймовірнісні групи методів аналі-

зу травматизму. Дослідження Н.С. Білої та Д. Панько 

дозволяє стверджувати, що багатосторонній аналіз ви-

робничого травматизму може сприяти розробці конкрет-

них профілактичних заходів, застосуванню їх у процесі 

проектування технологічного обладнання та його  

експлуатації з метою підвищення безпеки виробництва 

Після завершення секційних засідань учасники кон-

ференції обмінялися думками щодо прослуханих допо-

відей, поділилися досвідом, сформулювали перспективи 

подальшої роботи, напрямки спільних наукових програм. 

О.В. Сервачак, доцент кафедри історії та права 
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Протягом 25-27 квітня на базі 

Національного технічного універ-

ситету «Харківський політехніч-

ний інститут» відбувся II етап 

Всеукраїнської олімпіади з дис-

ципліни «Німецька мова» для сту-

дентів немовних спеціальностей. 

Донецький національний тех-

нічний університет на ній пред-

ставила студентка 4 курсу фа-

культету комп’ютерних наук і тех-

нологій Галина Нещадіна (група КІ-

13б). 

За традицією, олімпіада від-

бувалася у два тури: письмовий 

й усний. 

У письмовому турі, завданнями 

якого були аудіювання, читання  

мовчки та твір, взяли участь 29 

студентів із 15 міст України. 

До усного ж пройшли лише 12 

найкращих, які продовжили бо-

ротьбу за призові місця у форматі 

парної дискусії на певну тему. 

Представниця Донецького наці-

онального технічного університету 

увійшла до п’ятірки найсильніших 

учасників за результатами обох  

турів і стала одним із переможців у 

категорії «Найкращий твір». 

На церемонії нагородження 

слово було надано лектору DAAD у 

Харкові пану Седрику Райхелю. 

Він висловив подяку фіналістам 

олімпіади, подарував пам’ятні 

сувеніри від Німецької служби ака-

демічних обмінів і нагадав про 

існуючі можливості отримання сти-

пендій на навчання чи освітні курси 

в Німеччині. 

Галина Нещадіна, 

студентка гр. КІ-13б 

 

Одинадцятого травня в ВНЗ пройшов урочистий захід, прис-

вячений 45-річчю факультету комп’ютерних наук і технологій. 

Окрім студентів та викладачів на свято завітало багато гос-

тей, зокрема - майбутні випускники однієї з Покровських шкіл. 

Розпочав свято словами поздоровлення декан ФКНТ С.О. Ковальов. 

Він пригадав про створення самого факультету та з великою повагою 

розповів про його перших деканів. З натхненням студентів і гостей при-

вітали представники всіх кафедр: О.А. Дмитрієва, Є.Є. Федоров, В.А. 

Святний, А.М. Фесенко. 

Студенти ФКНТ – творчі, розумні, цілеспрямовані. Тому за особливі 

наукові успіхи у навчанні та за активну участь в житті факультету най-

кращих було нагороджено почесними грамотами. Ще одним подарун-

ком була нова відео-візитівка факультету. В ній викладачі та студенти 

розповіли про життя факультету, його наукові та спортивні досягнення. 

Незважаючи на те, що багато студентів беруть участь у різних олім-

піадах і наукових проектах, у багатьох залишається час на творчість. В 

якості привітання для всіх присутніх Олександр Мінзоров продемонст-

рував свій танцювальний талант, а Катерина Мась просто приголомши-

ла виконаною піснею. В цілому ж, свято пройшло в теплій і невимуше-

ній атмосфері, і звичайно, кожен студент ще раз переконався в тому, 

що навчається на кращому факультету ВНЗ! 

У цей святковий день для учнів старших класів також був проведе-

ний майстер-клас з інструменту для розробки двох- і тривимірних дода-

тків - Unity. Було розглянуто безліч різних технологій, якими володіє 

даний ігровий движок, висвітлено основні переваги Unity, а також об-

ґрунтовано, чому має сенс обрати саме його для розробки ігор, особли-

во, якщо раніше ніколи не стикалися з цією областю. Головний плюс 

при створенні проекту в цій сфері інтерактивних розваг - це дуже низь-

кий поріг входження, на чому і було сконцентровано увагу. 

Присутнім був продемонстрований процес створення своїх матеріа-

лів для розробки гри. Всі, хто брав участь у майстер-класі, окрім гене-

рації даних, отримали навички використання наявних матеріалів, ство-

рених іншими людьми, на різних сторінках Інтернету й магазину Unity 

Asset Store, що знаходиться в самому ігровому движку. 

Для прикладу розроблялася комп'ютерна гра в жанрі «Racing», за-

вдяки якій учні змогли самі потренуватися на практиці використовувати 

отримані знання в конкретному проекті з визначеними цілями. Всі учас-

ники були розбиті на групи й їм було пояснено, чому командна робота 

вкрай важлива у створенні того чи іншого додатка. Всі присутні, деякі з 

маленькими підказками, а деякі – й без, впоралися із завданням і отри-

мали масу задоволення та нових знань. Найкращій команді були вруче-

ні стильні брелоки «ФКНТ», зроблені на 3D-принтері. 

Колектив факультету комп’ютерних наук і технологій 

 

 

Новини ФКНТ 
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Наукові заходи ФМЕХТ 

Трид-

ц я т ь  

першого 

травня в 

Донець-

кому на-

ці о н а -

льн о м у  

техніч-

ному уні-

ве р с и -  

теті на базі факультету машинобудування, екології 

та хімічних технологій відбулася III Міжнародна нау-

ково-практична конференція «Проблеми техніки та 

технології переробних виробництв». 

До участі в конференції було надіслано 40 допові-

дей із ряду українських і закордонних вишів (ДонНТУ, 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Дніпровського націона-

льного університету ім. О. Гончара, Херсонського на-

ціонального технічного університету, Технічного уні-

верситету Кайзерслаутерна (Німеччина), Білоруського 

національного технічного університету, індустріально-

го інституту ДонНТУ, Бахмутського індустріального 

технікуму), а також  Авдіївського коксохімічного 

заводу. 

З привітальним словом виступив А.А. Топоров, до-

цент кафедри ОПТК, і А.М. Сурженко, декан ФМЕХТ. 

Андрій Анатолійович і Андрій Миколайович наго-

лосили на актуальності та важливості проведення  

 

подібних заподів, а також побажали учасникам успіхів 

і плідної роботи. 

Що ж до виступів, теми доповідей охоплювали ши-

рокий спектр сучасних проблем перероблювальних 

технологічних виробництв і розглядали, зокрема, на-

ступні питання: очищення води, що подається на ту-

шильні вежі, від дрібнодисперсних шламів; сучасні 

конструкції кривошипно-шатунного механізму та їх 

обслуговування; обладнання для очищення газових 

середовищ від твердих і рідких домішок; теоретичні 

аспекти питного водопостачання Донецького регіону 

та сусідніх областей; огляд санітарно-технологічного 

стану питної води та нових підходів її механічного 

очищення; аналіз сировинної бази для газифікації  

твердого палива; перспективи використання продуктів 

переробки промислових відходів у якості будівельних 

матеріалів тощо. 

Також у роботі конференції взяли участь предста-

вники ВАТ «Збагачувальна фабрика «Свято-Варва-

ринська», які ознайомили присутніх з діяльністю підп-

риємства й активно задавали питання доповідачам. 

По закінченні заходу оргкомітет відзначив грамо-

тами найкращі студентські виступи, після чого викла-

дачі ФМЕХТу мали змістовну бесіду з гостями зі зба-

гачувальної фабрики, на якій було обговорено техніч-

ні аспекти функціонування підприємства та можливо-

сті подальшої співпраці. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

 

 

 

Протягом 26-28 квітня 2017 р. у м. Миколаїв проходив Всеукраїнський форум 

студентів політехнічних вишів. Донецький національний технічний університет 

на заході представляли Микита Лефтеров (ФКНТ) і двоє студентів кафедри 

«Інженерна механіка» ФМЕХТ Марія Тупікіна та Володимир Дрюк. Також у форумі 

брали участь студенти з Вінниці, Харкова, Миколаєва, Києва, Тернополя тощо. 

Учасники представили роботи з вирішення актуальних проблем сучасності, зок-

рема - виробничі, екологічні, транспортні, медичні ідеї, що в майбутньому можуть 

мати своє продовження. Так, інноваційні розробки студентів були високо оцінені 

журі, а їх автори - нагороджені грамотами та медалями. Робота ж Марії Тупікіної 

«Засоби підвищення ефективності процесів механічної обробки виробів з крихких 

неметалічних матеріалів» посіла 3 місце на форумі. 

Також в програму форуму входили 2 екскурсії: містом і на підприємство з вироб-

ництва газотурбінного устаткування, що є одним зі світових лідерів у цій сфері. На 

заводі проектуються та виготовляються газові турбіни для морських кораблів і су-

ден, для електроенергетики та газотранспортних магістралей. 

Побувавши в Миколаєві, ми не могли не відвідати один із найкращих зоопарків в 

Європі. Дуже вразило різноманіття тварин, велика доглянута територія зоопарку. 

Це подарувало багато яскравих емоцій і спогадів. 

В цілому, форум показав нам, яким чином студенти можуть представити свої 

ідеї, дуже важливі й актуальні в наш час. 

Марія Тупікіна, студентка ФМЕХТ 
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На факультеті економіки та 

менеджменту 25-го травня від-

бувся традиційний щорічний 

День науки, який є справжнім 

святом як для викладачів, так і 

для починаючих свій шлях у науці 

студентів. 

Початок заходу дуже вразив: 

студентів прийшло настільки 

неочікувано багато, що навіть 

запланована для проведення 

пленарного засідання аудито-

рія виявилася занадто малою –  

прийшлося терміново «рятува-

ти ситуацію», переходячи в ін-

шу, більшу за площею. 

Відкрив пленарне засідання 

декан факультету Олександр 

Анатолійович Олейніков, який 

розповів про історію проведен-

ня Днів науки та, звісно, поба-

жав студентам успіхів на нау-

ковій стезі; пісня чого від імені 

кожної кафедри факультету (а 

їх налічується 6) студентів вітали 

завідувачі чи відповідальні за на-

уково-дослідну роботу студентів. 

Після невеличкої перерви, як і 

передбачалося планом роботи, 

почали працювати тематичні нау-

кові секції. 

В міжкафедральній науковій 

секції двох кафедр - «Обліку, фі-

нансів та економічної безпеки» та 

«Економічної теорії, державного 

управління та адміністрування» – 

присутніми були 45 студентів пе-

рших-четвертих курсів бакалаврі-

ату та студенти-магістранти, ви-

кладачі обох кафедр: доценти 

В.М. Антоненко, Н.О. Оленцевич, 

Н.К. Ющенко, О.В. Вітренко, О.Є.  

 

 

 

Хочеться подякувати студе-

нтам за їх інтерес до науки, їх 

бажання працювати, їх вміння 

відстоювати свої погляди та ідеї. 

Підводячи підсумки роботи мі-

жкафедральної секції, хотілось б: 

- привітати студентів першого 

курсу бакалавріату, які тільки-но 

почали своє навчання в універси-

теті та вже спромоглися провести 

й підготувати професійно вагомі 

наукові результати; 

- відзначити особливий інтерес 

студентів спеціальності «Облік 

і аудит» до аудиту й побажати 

їм професійних успіхів у цьому 

напрямку; 

- окремо зупинитися на темі 

корупці ї  (допов ідь студен т-

ки  гр. АМм-16 Ірини Колісник). 

Попри те, що ця проблема є 

найактуальнішою для України, 

все ж таки вона (корупція) зали-

шається ще неперебореною та 

живучою, на превеликий жаль, 

вона є і у навчальних закла-

дах. Для протидії таким явищам 

в університеті пропонуємо розро-

бити відповідну програму антико-

рупційних заходів, залучаючи до 

цього викладачів і студентів уні-

верситету, а також скорегувати 

таку програму з відповідною про-

грамою СБУ. 

Повертаючись до теми Дня 

науки, усім студентам бажаємо 

успіхів у науці, вдалої сесії та за-

хисту дипломних робіт і проектів! 

В.М. Антоненко, 

доцент кафедри обліку, 

фінансів та економічної 

безпеки  

 

 

Бурцева, Л.Л. Катранжи, А.С. 

Марина. 

Протягом трьох годин було 

презентовано 17 наукових дос-

ліджень студентів за темати-

кою проблем розвитку держав-

них фінансів, корупції та лобію-

вання, формування середнього 

класу в Україні, лізингу та амор-

тизаційної політики; 5 доповідей 

було присвячено різним аспек-

там організації аудиту на вітчиз-

няних підприємствах. 

Тематика доповідей була, по-

перше, широкою й, по-друге, – 

актуальною, що в цілому впли-

нуло на те, що доповіді були ці-

кавими (принаймні для викла-

дачів, сподіваюсь, що і для 

студентів). 

Вважаю за необхідне  на-

звати студентів, які підготува-

ли свої презентації та достой-

но їх представили: Павло Па-

хомов (гр. АПУ-16), Марина 

Самсонова (гр. ЕКіВМ-16), Вік-

торія Долга (гр. АПУ-16), Оле-

ксандра Кліперт (гр. ЕПР-16), 

Оксана Штамбург (гр. ФБС-16), 

Ірина Колісник (гр. АМм-16), 

Вікторія Дердель (гр. МПП-14), 

Марина Ковальова (гр. ФПР-

14), Ірина Левчук (гр. ФПР-14), 

Євгенія Пономарьова (гр. ОА-

13), Олена Іваничко (гр. ОА-13), 

Микола Арабаджі (гр. ОА-13), 

Олександр Власов (гр. ОА-13), 

Анастасія Пахомова (гр. ЗЕД-14), 

Анастасія Клімова (гр. ОА-15), 

Валерія Мацькевич (гр. ОАм-

15), Вікторія Устич (гр. ОАм-15), 

Раїса Сафонова (гр. МОАм-15). 

 

 

Конференції ФЕМ 
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Університетське життя 

 

Факультет економіки та менеджменту 23 

травня 2017 р. яскраво та масштабно відсвят-

кував свій 48-й День народження. Розпочавши 

свою історію в далекому 1969 році як інженерно-

економічний, переживши численні зміни у назві, на 

сьогоднішній день він здійснює підготовку фахів-

ців у галузі управління та адміністрування.  

Вже традиційно свято розпочалося із поздоров-

лень декана. Олександр Анатолійович Олейні-

ков нагадав присутнім дещо з історії ФЕМу, поба-

жав викладачам і студентам всього найкращого й 

висловив надію, що всі випускники гордо нести-

муть знамено свого факультету. До слів привітань 

приєднався і Л.Л. Катранжи, заступник декана. Се-

ред іншого, Леонід Леонідович побажав всім при-

сутнім успіхів і мирного неба над головою. 

Що ж до свят-

кової  програми  

заходу, то він був 

справжнім концер-

том у широкому 

сенсі цього слова: 

ліричні та емоційні 

п ісенні  номери  

змінювали один  

одного, а про тан-

цювальні постано-

вки годі й казати:  

своєю енергетикою та драйвом вони наповнювали 

кожного глядача та дарували гарний настрій усім 

присутнім. 

Не і обійшлося і без жартів: факультетська ко-

манда КВК представила ряд гумористичних мініа-

тюр, а безпосередньо виступи молоді органічно 

перемежовувалися з цікавою вікториною про ФЕМ. 

Оскільки День народження – це час подарунків і 

привітань, до поздоровлень долучилися й гості за-

ходу – студент КІІ Денис Денисюк, Єлизавета Га-

нич і колектив МС+, які виконали декілька творчих 

номерів. І, звичайно, не забули відзначити почес-

ними грамотами та солодкими подарунками досяг-

нення найбільш активних студентів. 

Кульмінацією ж концерту став надзвичайно ене-

ргійний і позитивний танець від усіх курсів і спеціа-

льностей ФЕМ, родзинкою якого стала поява весе-

лого ведмедика, який викликав захоплення на по-

смішки на обличчях гостей. 

Без зайвих слів, свято економістів, фінансистів і 

менеджерів вдалося на славу, а найяскравіший 

доказ цього – численні оплески вдячної публіки. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

 

Кожного року у травні в ДонНТУ традицій-

но проводиться Всеукраїнська (із зарубіжною 

участю) наукова конференція студентів і моло-

дих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінан-

сів і фінансової науки: ідеї та їх впровадження». 

Цього травня відбулася ювілейна деся та 

конференція. Безпосереднім організатором заходу 

є кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки. 

Тематичними секціями конференції були: 1) 

управління фінансами як функціональна сфера 

менеджменту підприємств; 2) вирішення про-

блемних питань у сфері оподаткування; 3) про-

блеми розвитку страхової та кредитної сфери в 

Україні й за кордоном; 4) проблеми управління 

державними фінансами: теоретичний аспект і 

практичний досвід; 5) облік, аналіз і аудит в си-

стемі фінансового менеджменту; 6) економічна 

безпека господарюючих суб'єктів і шляхи її за-

безпечення в умовах кризи. 

Із кожним роком інтерес молоді до наукових до-

сліджень зростає. Незважаючи на складне політич-

не становище в країні та пов’язані з цим об’єктивні 

й суб’єктивні умови, студенти, аспіранти й ви-

кладачі нашого й інших українських вишів виявля-

ють все більше зацікавленості до актуальних про-

блем розвитку фінансів і фінансової науки. 

У цьому році найбільшу увагу привернула тема-

тика проблем управління державними фінансами: 

мабуть, це пояснюється тими процесами, що від-

буваються зараз в Україні у сфері бюджетних від-

носин, державного боргу, державного фінансуван-

ня соціальних програм тощо. У збірник матеріалів 

конференції увійшли 64 наукових публікації, що, 

звісно, можна визнати гідним результатом науково-

дослідницької роботи молодих сучасних науковців. 

Окрім ДонНТУ, учасниками конференції були 

студенти, аспіранти та викладачі інших вишів Укра-

їни, зокрема: Донбаської національної академії бу-

дівництва та архітектури (м. Краматорськ), Донець-

кого національного університету ім. В. Стуса (м. 

Вінниця), Луцького національного технічного  

університету, Полтавської державної аграрної ака-

демії та 9 – з Білоруської державної сільськогоспо-

дарської академії (м. Горки, Республіка Білорусь). 

Кафедра ОФЕБ вже третій рік активно й плідно 

працює з колегами з Білорусі в науковій галузі; сту-

денти та викладачі кафедри також беруть участь у 

наукових заходах вказаних білоруських навчальних 

закладів. 

В.М. Антоненко, доцент кафедри ОФЕБ 
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Активне студентство 

 

Протягом 18-19 травня 2017 р. 

в НТУУ «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського» відбу-

лася VIІІ Міжнародна науково-прак-

тична конференція з соціології 

«Капіталізм, популізм і модерн». 

Початок пленарного засідан-

ня поклав декан факультету соціо-

логії та права КПІ А.А. Мельничен-

ко, який привітав гостей і пояснив 

концепцію конференції. П.В. Куту-

єв, завідувач кафедри соціології та 

права КПІ, подякував за участь усіх 

присутніх і розпочав роботу конфе-

ренції, запросивши до мікрофона 

першого доповідача – О.Г. Злобіну, 

доктора соціологічних наук, завіду-

вача відділу соціальної психології 

Інституту соціології НАН України, з 

темою «Народ vs влада: популізм в 

оцінках та очікуваннях населення». 

 

технічного університету взяли  

активну участь у цьому науковому 

заході, а саме – підготували і пре-

зентували на роботі секцій конфе-

ренції доповіді, тематика яких ви-

світлювала найактуальніші питання 

сучасності, різні перспективні аспе-

кти суспільно-політичних реалій: 

– С.В.  Гераськов,  к .філ.н . : 

«Ukraine's image in Japan: Forming 

factors (experts' vision)»; 

– О.О. Яхно, к.пол.н.: «Система 

національних держав і недержавні 

фактори в глобальній поліархії 

С. Брауна»; 

– І. Коваленко, А. Макарова: 

«Постправда як «гра людською 

свідомістю»; 

– Х. Тютюнник: «Український 

сепаратизм у контексті регіональ-

них трансформацій». 

Конференція була корисною як 

студентам, так і досвідченим нау-

ковцям, тому що вона торкалася 

питань сучасного українського со-

ціуму, динаміки змін у країні в пері-

од постсоціалістичних трансфор-

мацій, публічного адмініструван-

ня та публічної політики, питання 

глобалізації, а також, звісно, склад-

ного феномену популізму, його 

чинників, форм і наслідків. 

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 

 

Далі виступали: Сальваторе 

Бабонес, професор Університе-

ту Сіднея, Іренєуш Садовский, 

науковий співробітник Інституту 

політичних досліджень Польської 

академії наук, Кріс Вестон, доктор 

економіки, Президент «Вестон 

консалтінг», Варшава, Польща, 

Войцех Рафаловський і Миколай 

Павляк, асистент-професори соці-

ології Варшавського університету. 

На другий день пленарного за-

сідання з доповідями виступили: 

Андре Хертель, викладач міжна-

родних відносин в Йенському уні-

верситеті імені Фрідріха Шиллера, 

Німеччина, С.В. Костюкевич, про-

відний науковий співробітник, к.с.н. 

Інституту соціології НАН Білорусі, 

Кріс Вестон, Сальваторе Бабонес. 

Також виступив й  ідейний  

натхненник та ініціатор конферен-

ції – Дон Кальб, професор соціо-

логії, завідувач кафедри соціології 

та  соц іальної  антрополог і ї  

Центрально-Європейського уні-

верситету (Будапешт). Презентації 

завершувалися великою кількістю 

питань від слухачів, що нерідко 

призводило до емоційної науко-

вої дискусії. 

Студенти-соціологи та викла-

дачі Донецького національного  

 

 Протягом 4-7 травня 2017 р. у місті Суми 

проходив Х Всеукраїнський форум студентсько-

го самоврядування. Учасниками заходу стали 

студенти вишів усіх областей, в тому числі – і 

представник ДонНТУ Маргарита Біленська.  

Ці чотири дні запам’яталися багатьма моментами, 

зокрема, нон-стоп симуляційною грою тривалістю 24 

години. Ми спробували себе у різних ролях. Ця гра 

змушувала діяти швидко і приймати спільні рішення. 

Симуляція вийшла дуже повчальною для всіх, то-

му що дала зрозуміти, наскільки відрізняється функ-

ціонування ОСС у кожному ВНЗ. Найбільша користь 

від гри - це те, що в таких непростих умовах я більше 

дізналася про свої права. 

Досвідчені спікери з різних сфер діяльності поді-

лились власними поглядами та відповіли на купу за-

питань від молоді. 

 

Що ж до культурної програми, вона також була ве-

льми насиченою. Екскурсія на тролейбусі відкрила Суми 

з його унікальними пам'ятками та атмосферою. 

Учасники обміняли-

ся досвідом роботи у 

студентському самов-

рядуванні, здобули но-

ві навички у відстоюва-

нні своїх прав і знайш-

ли багато нових друзів.  

Студенти висловлюють окрему вдячність організато-

рам форуму, які зробили його незабутнім і надали нових 

знань. Дуже гарно, що є такі спонсори, як British Council. 

Сподіваюсь, отримана інформація допоможе нам ство-

рити щось гарне. Та й взагалі, це було дуже мотивуюче 

й повчально. 

Маргарита Біленська, студентка гр. УПЕП-16м 
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Робота з молоддю 

 

Двадцять четвертого травня в Донецько-

му національному технічному університеті за 

сприяння центру кар’єри та маркетингу для 

студентів  і  випускник ів  був проведений  

«Ярмарок вакансій - 2017». 

Цьогорічний захід дещо змінив свій формат. Так, 

перед початком для всіх охочих у холі біля актової 

зали 3-го корпусу було організовано експозицію ін-

новаційних науково-технічних досягнень студентів. 

Зокрема, серед найбільш масштабних  на розсуд 

гостей було представлено три проекти: «розумну» 

теплицю, систему адаптивного освітлення доріг  і 

браслет «Smart Care», що слідкує за станом 

здоров’я. Варто відзначити, що роботи талано-

витої молоді викликали непідробний інтерес з боку 

публіки. До того ж, вони були представлені й від-

значені на ряді міжнародних виставок. 

Після перегляду студентських проектів безпосе-

редньо у великій залі розпочалася зустріч з пред-

ставниками провідних підприємств і компаній регіо-

ну, зацікавлених у працевлаштуванні перспективних 

студентів і молодих фахівців. Приємно відзначити, 

що кількість потенційних роботодавців, які беруть 

участь у ярмарку вакансій, постійно збільшується та 

розширюється. 

Після ві-

тальних слів 

проректора з 

науково-пе-

дагог ічно ї  

роботи Дон-

НТУ В.Я Во-

ро п а є в о ї  

слово нада- 

ли представникам організацій, серед яких – співро-

бітники Донецького, Покровського та Мирноградсь-

кого центрів зайнятості, ПАТ «ШУ «Покровське», 

ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод», збагачу-

вальної фабрики «Свято-Варваринська», компа-

нії «Дейта експрес» і «Quartsoft», ВАТ «Часовояр-

ський вогнетривкий завод», а також головного  

управління державної служби України з надзвичай-

них ситуацій у Донецькій області. 

Фахівці центру зайнятості надали практичні 

поради щодо пошуку роботи та написання різ-

них видів резюме, а запрошені представники ком-

паній коротко охарактеризували їх діяльність, озву-

чили інформацію про наявні вакансії, а також про 

можливості стажування та проходження практики. 

По закінченні презентацій всі зацікавлені 

особи могли задати запитання гостям і отрима-

ти від них вичерпну інформацію.  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

П’ятнадцятого  

травня представни-

ки Донецького наці-

онального технічного 

університету в скла-

ді завідувача кафедри 

історії та права І.О. 

Дмитрик, доцента кафедри О.В. Сервачак  і сту-

дентів-соціологів першого та другого курсів завітали 

до Покровської ЗОШ №4, щоб ознайомити старшок-

ласників із можливістю вступу на навчання до ДонН-

ТУ. А також, звісно, аби більш детально ознайомити 

майбутніх абітурієнтів зі спеціальністю «Соціологія».  

Спочатку Олена Вікторівна запропонувала учням 

своєрідну гру-симулятор, яка дозволила їм за макси-

мально короткий термін прожити все своє життя: отри-

мати освіту, влаштуватися на роботу, відкрити власний 

бізнес, завести сім’ю, друзів, а також робити такі бу-

денні речі, як купувати їжу, вирушати на відпочинок, 

ходити в кіно, навіть, брати гроші в кредит в імітовано-

му «банку». За все це учні мали платити  паперовими 

бонусами, що символізували їх життєві сили, знання, 

здоров’я, власні намагання й підтримку батьків і близь-

ких. Ця гра мала наочно показати старшокласникам, як 

насправді швидкоплинне життя і як багато треба встиг-

нути зробити. За космічними мірками людське життя 

триває всього-на-всього не більше, ніж три секунди! 

Перше, що вирішили зробити майже більшість учнів 

у грі, – отримали освіту. Їм потрібно було обрати з пе-

реліку професію й відповісти на просте запитання, щоб 

отримати диплом. На запитання «Чи може хтось уже 

визначився з професією заздалегідь?», частина шко-

лярів опустила голови, інша – просто всміхалася.  

Та ми спробували допомогти їм вирішити цю про-

блему, а саме – презентували факультети ДонНТУ та 

спеціальності, пропоновані ними. Значну увагу також 

приділили актуальній і перспективній спеціальності  

«Соціологія». Ірина Олександрівна розповіла про осо-

бливості цьогорічної вступної кампанії, специфіку соці-

ологічної освіти та про майбутнє працевлаштуван-

ня. Студентки першого курсу поділилися власним дос-

відом і враженнями від навчання в університеті. Після 

чого школярі змогли поставити запитання, які повсяк-

час виникали під час презентації. 

Як результат, учні, зацікавившись перспективою на-

вчання в ДонНТУ, підходили до викладачів після захо-

ду з додатковими питаннями. А, отже, ми приходи-

ли недаремно! Сподіваємося, що таких заходів буде 

проводитися набагато більше, бо вони, безпереч-

но, корисні як для школярів, так і для університету, 

який може в результаті таких зустрічей привабити яко-

мога більше талановитої й активної молоді. 

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 
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Громадське життя 

Студентський актив факультету 

машинобудування, екології та хімічних 

технологій в рамках святкування Дня 

ФМЕХТ вирішив відійти від традиційно-

го концерту й провів для студентської 

молоді ДонНТУ цікавий квест у дусі при-

год юного чарівника Гаррі Поттера. 

Після озвучення правил учасники бу-

ли розділені на дві групи й відтоді розпо-

чалася череда цікавих головоломок. Но-

востворені команди змагалися не тільки 

у фізичній спритності, але й кмітливості 

та вмінні знаходити відповіді на незви-

чайні завдання. 

Зокрема, деякі з них включали еле-

менти ігор, деякі – виконання хімічних 

дослідів, однак, найголовніше, що ви-

магалося від студентів – злагоджена 

робота всіх учасників і вміння прихо-

дити до компромісу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом всієї гри молодь супро-

воджували магічні істоти, таємні пос-

лання та підказки на стінах, що ще 

більше допомагало поринути у непо-

вторну атмосферу квесту. 

Що ж до загальних результатів ко-

манд, вони відрізнялися всього на 

один бал, що свідчило про приблизно 

рівні сили та жагу до перемоги. 

Закінчилася ж гра врученням учасни-

кам солодких подарунків і спільним фото 

на згадку про незвичайні пригоди. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого 

відділу 

 

Студенти, викладачі та співробітники Донецького на-

ціонального технічного університету та індустріального 

інституту ДонНТУ 18 травня взяли участь у флешмобі, 

присвяченому Дню вишиванки, що проводиться щороку в 

третій четвер травня. 

День вишиванки — міжнародне свято, покликане зберег-

ти споконвічні народні традиції створення та носіння етніч-

ного вишитого українського одягу. Тож, вдягнувшись у те-

матичні сорочки різного фасону, учасники флешмобу зро-

били чимало яскравих фото на фоні університету. 

 

 

З нагоди Дня Перемоги в Молодіжному Хабі Покровська 

пройшов круглий стіл на тему: «Пам'ятаємо, перемагає-

мо», в якому взяли участь ветерани Великої Вітчизняної 

війни, воїни АТО, студенти та викладачі ДонНТУ та ін-

дустріального інституту. 

Під час заходу 

студенти  висту-

пили з доповідями 

про окупацію наци-

стами Покровська 

(Красноармійська) 

та про долю до-

нецьких ВНЗ, що  

були евакуйовані під час Другої світової війни. Також 

був представлений уривок військового фільму про зві-

льнення України. Після перегляду кінострічки ветерани 

розповіли власні історії участі у воєнних діях, дали напуття 

молодому поколінню, висловили свою точку зору щодо ни-

нішньої ситуації в нашій країні. 

Воїни АТО активно спілкувалися зі студентами, розпові-

ли про те, яким було їх життя до війни, що стало причиною 

вступу до рядів армії та захисту України, а також вислови-

ли своє бачення, як можливо вирішити конфлікт на Сході. 

Захід пройшов неформально: всі присутні мали можли-

вість поспілкуватися та задати свої питання. Ми сподіває-

мося, що війна скоро закінчиться й над нашими головами 

буде мирне небо. 

Семен Лойко, ст. гр. МБ-13 
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Святкуємо разом 

Площу Шибанкова тепер мож-

на по праву назвати Європейсь-

кою. Судіть самі: всього лише за 

один день жителі міста Пок-

ровська змогли познайомитися 

зі звичаями, культурою та навіть 

кухнею багатьох країн Європи. По 

всьому периметру вулиці вста-

новили намети, що представляли 

європейські країни - від 28 команд-

учасниць з усієї Донецької облас-

ті, а також від 16 загальноосвіт-

ніх навчальних закладів Покровсь-

ка, індустріального інституту й 

міського педагогічного училища. 

Але ж зовсім недавно, в 2012 

році, Україна приймала футболь-

ний чемпіонат Євро-2012. Тоді-то 

в наших краях можна було почути 

незвичні слуху «Where I am» і  

«Cuál es tu nombre». Зараз же все 

набагато простіше. До того ж, піс-

ля введення безвізового режиму з 

країнами ЄС у людей з'явилася 

можливість не чекати відкриття 

віз багато тижнів, а безпосеред-

ньо поїхати до тієї чи іншої країни. 

Забігаючи трохи назад, можу 

сказати, що цей місяць, починаючи 

з травня, й так був насичений єв-

ропейським колоритом. По-перше, 

домашнє Євробачення. Особисто 

я був заінтригований подальшим 

розвитком подій, і, як багато хто, з 

нетерпінням чекав на фінал. А, по-

друге, ми спостерігали європейські 

баталії на футбольних полях. Фі-

нали Ліги Чемпіонів і Ліги Європи 

так і прикували багатьох українсь-

ких фанатів до телеекранів, зму-

шуючи й понервувати, й голос зір-

вати… Але повернемося безпосе-

редньо до теми нашої розмови. 

З самого ранку погода не дуже 

тішила: повіяло прохолодою після 

жарких днів, та ще й небо затягну-

ло сірими хмарами - як би дощ не 

пішов. Але, як виявилося, заготов-

лена парасолька мені так і не зна-

добилася, а лише заважала. 

 

лише яскраві спогади та цін-

ні фотографії. 

І хоч я не зміг дочекатися 

вечірньої  частини свята , 

отриманих й до цього вражень 

мені вистачить надовго. 

Сергій Білянський, 

ст. гр. СУА-15 

 

Опинившись на площі, я був 

вельми здивований великим 

напливом людей. Такої кількос-

ті я не бачив в минулому році, 

тому з нетерпінням чекав на по-

чаток свята. І, до речі, буквально 

через двадцять хвилин заграли 

приємні та веселі музичні мотиви, 

потім на сцену вийшли танцюрис-

ти в народних костюмах. 

Додам, що, йдучи на площу, я 

вже зустрів два народних колек-

тиви на кшталт «Бурановских ба-

бушек». Насолодившись подібним 

розігрівом-розспівуванням, я за-

зирнув до розкладу свята. Що там 

далі? Парад? Що ж, подивимося... 

У ході під звуки барабанщиць 

взяли участь як представники зга-

даних вище загальноосвітніх на-

вчальних закладів, так і гості міс-

та. Мангуш, Новоселівка, Новог-

родівка, Краматорськ... І всі йшли 

в національних костюмах довіре-

ної їм країни. Я навіть одразу й не 

скажу, хто запам'ятався більше. 

Ну, а оскільки Покровську діста-

лася Швеція - будьте ласкаві - на-

віть мер убрався в костюм старо-

давнього воїна-вікінга. 

Після закінчення параду наре-

шті почалася віртуальна екскурсія 

Європою. Кожне місто представи-

ло візитну картку своєї країни та 

розкрило її культуру в народних 

танцях і піснях. 

Концерт вийшов дуже насиче-

ним і цікавим, повним диму, кон-

фетті і веселощів. В середині за-

ходу площу прикрасив великий 

прапор Євросоюзу, що в черговий 

раз підтвердило єдність Європи 

та України. 

І, знаєте, я анітрохи не шко-

дую, що провів майже весь день 

на площі. Я навіть не помітив, як 

пролетіли ці майже десять годин. 

Атмосфера була такою насиче-

ною та цікавою, що час пролетів 

непомітно, залишивши по собі 
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Досягнення студентів 

 

З 19 по 21 квітня на базі Університету імені 

Альфреда Нобеля, м. Дніпро, відбувся II етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціа-

льності «Облік і аудит». 

В олімп іад і  взяли  

участь 122 особи з різних 

ВНЗ України. ДонНТУ  

представляли Валерія 

Мацькевич і Вікторія Ус-

тич, студенти кафедри 

обліку, фінансів та економічної безпеки факультету 

економіки та менеджменту. 

Учасників зустріли дуже добре. У день проведен-

ня олімпіади, в залі нобелівських лауреатів відбулися 

загальні збори учасників олімпіади, в ході якого кері-

вництво привітало усіх з прибуттям, побажало успіхів 

у виконанні завдань і надало консультацію щодо 

окремих аспектів проведення олімпіади. 

Безпосередньо ж олімпіада тривала чотири годи-

ни. За цей час студенти повинні були пройти 

комп’ютерне тестування та вирішити задачі з  ря-

ду дисциплін («Фінансовий облік», «Управлінсь-

кий облік», «Аналіз господарської діяльності», «Ау-

дит», «Звітність підприємства», «Управлінські інфор-

маційні системи в обліку й аудиті»). 

Підведення підсумків і нагородження учасників 

олімпіади відбулося 21 квітня. На жаль, призових  

місць студенти ДонНТУ не привезли, однак, відзна-

чили для себе аспекти, над якими ще необхідно поп-

рацювати. Головне, що магістранти набули досвіду й 

готові передати його наступним учасникам, які, спо-

діваємось, привезуть призові місця наступного року. 

Валерія Мацькевич, Вікторія Устич, 

учасниці олімпіади 

Студентка гірничого факультету Ірина Піц взя-

ла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці», що 

проходила 25-26 квітня 2017 р. в м. Луцьк. 

Науковий керівник дівчини – Неля Степанівна Бі-

ла, старший викладач кафедри охорони праці. 

На олімпіаді були представники 38 вишів України. 

І хоча завдання були доволі складні, а супротивники 

– сильні, Ірина показала гідний результат і була від-

значена двома грамотами: «За досягнення у навчанні 

з охорони праці та високий рівень теоретичної підго-

товки» та «За глибокий аналітичний підхід до 

розв’язання практичних завдань». 

Протягом 6-7 квітня на базі Луцького національ-

ного технічного університету відбувся ІІ етап Все-

української студентської олімпіади з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент»,  в  якому  взяли  

участь магістранти Донецького національного 

технічного університету кафедри обліку, фінансів 

та економічної безпеки Оксана Палець і Лілія Обо-

довська під науковим керівництвом к.е.н. доцента 

Валентини Миколаївни Антоненко.  

Урочисте відкриття олімпіади відбулося 6 квітня 

2017 року. З вітальним словом виступив проректор 

Луцького НТУ, к.е.н., доцент В.І.Талах, який наголо-

сив на значимості олімпіади та ознайомив присутніх 

із членами організаційного комітету, персональним 

складом журі й апеляційної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зі словом також виступила голова журі, завідувач 

кафедри фінансів, д.е.н., професор І.М. Вахович, ак-

центувавши увагу присутніх на організаційних аспек-

тах проведення олімпіади, зокрема, на програмі , 

правилах і критеріях оцінювання конкурсних завдань. 

Цього року участь в олімпіаді взяло 126 знавців 

фінансового менеджменту з 50 вишів України, які 

протягом 3 годин вирішували 20 непростих тестових 

завдань і 7 складних задач, аби набрати максималь-

ну кількість із можливих 100 балів.  

За результатами ІІ етапу Всеукраїнської студент-

ської олімпіади фінансового менеджменту Лілія Обо-

довська нагороджена грамотою у номінації «За креа-

тивній підхід до розв’язку фінансових задач», а Окса-

на Палець виборола диплом IV ступеня. 

Взагалі, слід відзначити високий професіоналізм, 

об’єктивність, доброзичливість членів журі, а та-

кож високий рівень організації конкурсу. 

По завершенні учасники повернулися до рід-

них вишів із новими враженнями, знайомствами 

та корисним досвідом. 

Оксана Палець, Лілія Ободовська, 

учасниці олімпіади 
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Нові можливості 

 

Протягом 13-14 травня 2017 

року в Харківському національному 

університеті міського господар-

ства ім. О. М. Бекетова відбувся 

дводенний  трен інг  на тему: 

“Academic writing: tools for Integrity” 

(“Академічне письмо як інстру-

мент академічної доброчесності”). 

Від Донецького національного 

технічного університету у тренінгу 

взяла участь завідувач кафедри 

мовної підготовки Марина Микола-

ївна Кабанець. Організатори тре-

нінгу – Регіональний офіс з питань 

викладання англійської мови Посо-

льства США в Україні та Американ-

ська Рада в рамках проекту спри-

яння академічній доброчесності в 

Україні SAIUP. 

Англійська мова як мова міжна-

родного наукового спілкування до-

зволяє студентам, магістрантам і 

науковцям знаходити, розвивати та 

просувати свої наукові ідеї через 

міжнародну співпрацю. 

Професор В іктор ія  Тейлор 

(США) ознайомила викладачів анг-

лійської мови як іноземної з теорі-

єю написання академічних текстів, 

 

стилю, змісту, складності та органі-

зації тексту, а також редагування 

та підготовки публікацій до друку в 

зарубіжних наукових виданнях. 

Протягом другого дня тренінгу 

були розглянуті питання плагіату в 

студентських і наукових роботах, 

його причини, етичні аспекти 

плагіату, правила цитування, поси-

лань на першоджерела, а також 

заходи для запобігання плагіату, 

які кожен викладач може застосо-

вувати за або без підтримки освіт-

ньої установи, в якій він працює. 

Використання запропонованої 

програми, методики проведення  

курсу ―Academic writing‖, інформа-

ційних ресурсів, якими організато-

ри заходу поділилися з усіма учас-

никами,  дозволить поліпш и-

ти якість наукових робіт студентів, 

аспірантів і викладачів університе-

ту, що збільшить вірогідність публі-

кацій у рецензованих зарубіжних 

наукових виданнях і підвищить 

стандарти та  як ість  наукових 

досліджень. 

М.М. Кабанець, завідувач 

кафедри мовної підготовки 

 

з методами збору інформації для 

наукових робіт; презентувала про-

граму курсу ―Academic writing‖, який 

вона викладає протягом багатьох 

років. 

Вікторія поділилася власною 

докладною методикою навчання 

студентів академічному письму, 

починаючи з формулювання те-

ми письмової роботи, написання 

чернетки, редагування виклада-

чем першої та наступних версій 

тексту студентського дослідження. 

Учасникам тренінгу, що за фор-

мою більше нагадував практичний 

семінар, ніж лекцію, довелося по-

бувати в ролі студентів, аби засвої-

ти техніку перефразування, аноту-

вання, узагальнення, оцінювання 

 

 

На кафедрі прикладної математики та 

інформатики ДонНТУ відкрито лаборато-

рію розробки комп’ютерних ігор.  

Обладнання лабораторії отримано за підтри-

мкою гранту Erasmus+ ―GameHub: University-

enterprises cooperation in game industry in 

Ukraine‖. У лабораторії встановлено технічні за-

соби фірм Hewlett Packard, LG, Samsung та ін. 

 

Метою проекту є забезпечення конкурентоздатності 

та самодостатності студентів через надання їм системи 

знань і навичок, необхідних для успішної роботи в індус-

трії комп’ютерних ігор, а також допомоги у працевлашту-

ванні ветеранів АТО й безробітних, багато з яких потре-

бують додаткового навчання чи перекваліфікації.  

Лабораторія орієнтована на забезпечення підготовки сту-

дентів спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедій-

них систем для ігрових додатків» у рамках спеціальності «Ін-

женерія програмного забезпечення». Під час навчання мо-

лодь отримує навички роботи в середовищах Blender, Unity, 

GameMaker і розробки ігрових додатків для Microsoft Xbox, 

Sony PlayStation, платформи Open Source Virtual Reality. 

«Пуск» лабораторії викликав значне зацікавлення з боку 

студентів і співробітників університету. Протягом червня 2017 

року пройшли захисти випускних кваліфікаційних робіт бака-

лаврів і магістрів, дипломних проектів спеціалістів, частина з 

яких була присвячена розробці ігрових додатків. Демонстра-

ція отриманих результатів стала можливою завдяки новіт-

ньому обладнанню лабораторії. 

За інформацією факультету КНТ 
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Талановита молодь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двадцять дев’ятого травня в столиці України 

пройшов фінал  вже традиційного щорічного конкур-

су «Професіонали майбутнього» від компанії Vodafone 

серед студентів провідних університетів країни, які 

навчаються за напрямком «Телекомунікації».  

11 команд презентували свої наукові проекти на розг-

ляд журі, у склад якого увійшли представники вищів і фа-

хівці телекомунікаційної галузі. Конкурсна комісія оціню-

вала розробки команд, виходячи з їх інноваційності, прак-

тичного значення, швидкості реалізації та економічної 

ефективності, однак, не менш важливими були й презен-

таційні навички. 

Цього року публічний захист робіт відбувся у незвичній 

локації – в конференц-залі НСК «Олімпійський». 

ДонНТУ представляли п’ятеро студентів 4 курсу факу-

льтету КІТАЕР: Катерина Єлагіна, Артем Гвоздьов, Свято-

слав Якименко, Олександр Мірошниченко та Максим 

Лебединський. Куратор проекту – Гліб Володимиро-

вич Ступак. 

За призові місця тривала запекла боротьба, адже ви-

ступи багатьох команд були талановитими та професій-

ними: кожен показав хороше володіння матеріалом, своє 

вміння творчо підійти не тільки до презентації, але й до 

відповідей на запитання. 

Партнером цьогорічного заходу стала компанія Huawei, 

що нагороджувала переможця в спеціальній номінації. 

Протягом всього заходу всі бажаючі учасники також мали 

можливість поспілкуватися з HR-працівниками компанії 

Vodafone щодо практики і можливого працевлаштування. 

Команда ДонНТУ символічно виступала останньою – 

11 в 11 сезоні конкурсу й представляла роботу, над якою 

працювала протягом 5 місяців ,а також демонструвала її 

практичну реалізацію – інноваційний сервіс SmartCare для 

медичної галузі ,що дозволяє відстежувати стан здоров’я 

пацієнтів дистанційно. Достойний виступ і змістовна пре-

зентація дали свої результати – перемогу в номінації «За 

переконливість демонстрації та цікаву ідею» та заохочу-

вальні подарунки для всіх учасників команди. Сподіває-

мось, що це не остання успішна робота наших студентів і 

бажаємо їм ще більше перемог та натхнення! 

Марина Курило, ст. гр. ТКС-15 

 

 

 

 

«Ми дуже хвилювалися перед фіналом 

«Професіоналів майбутнього». І головний урок, 

який я виніс після виступу, - це те, що хвилюва-

тися, навпаки, треба менше. Ми представили 

університет на достойному рівні, зрозуміли, що 

ми не слабші, а в деяких моментах – навіть си-

льніші за деякі «непереміщені» та навіть імениті 

ВНЗ. Наші керівники, Гліб Володимирович і Вік-

торія Яківна, а також ментори, які нас підтриму-

вали, – Андрій Заікін та Ілля Дегтяренко, – най-

крутіші! Багато над чим ще треба працювати, але 

я дуже вдячний Vodafone та нашому університе-

ту за надану можливість». 
 

«Коли я брала участь у відбірковому етапі ще 

в грудні, до кінця не розуміла, який обсяг роботи 

ще треба буде зробити. Здавалося, що попереду 

ще багато часу й можна не поспішати. Однак, 

травень настав дуже скоро, а разом із ним – і 

день виступу на конкурсі «Професіонали майбу-

тнього». І ось команда у Києві, в НСК «Олімпійсь-

кий». Всі учасники готуються, хвилюються учас-

ники, а разом із ними – і їх куратори, яким було 

особливо складно: вони не повинні були показу-

вати хвилювання, а, навпаки, підтримувати ко-

манду, додавати впевненості. Нам випало висту-

пати останніми. І, хоча призового місця ми не 

зайняли, команда ДонНТУ була однією з найяск-

равіших в цьому сезоні». 

 

«Традиційно конкурс був проведений на висо-

кому рівні. Все більше команд демонструють на-

очні приклади, або ж програми, що дозволяють 

реалізувати ідеї. Нашим би студентам я побажа-

ла трохи більше впевненості в собі. Представле-

ний ними проект – гарний, однак, саме впевнено-

сті при відповідях на запитання не вистачало. 

Що ж до оцінювання, жодного тиску серед жу-

рі не було, адже за свої виші не голосували. Од-

нак, організаторам необхідно перевіряти проекти 

на плагіат та патентну чистоту. Безпосередньо 

конкурс гарний тим, що дає можливість працюва-

ти в команді. До того ж, компанія Vodafone фі-

нансує його та надає можливість представити 

свої напрацювання в Києві, побачити свої сильні 

та слабкі сторони порівняно зі студентами з ін-

ших вишів. В цілому, на фоні іменитих універси-

тетів наші студенти виглядали дуже достойно». 
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ДонНТУ спортивний 

Перемога збірної ДонНТУ в літній 

універсіаді 2017 з футзалу 
 

Щиро в ітаємо зб ірн у  

команду Донецького наці-

онального технічного уні-

верситету й індустріаль-

ного інституту у складі: 

- Артема Андросяна (ФКНТ); 

- Микити Кисельова (ГФ); 

- Святослава Криваня 

(ФКІТАЕР); 

- Владислава Ліщука (ФМЕХТ); 

- Сергія Ляха (ФКНТ); 

- Івана Рашкова (ФМЕХТ); 

- Кирила Севостьянова (ФКІТАЕР); 

- Єгора Тарасенка (ФМЕХТ); 

- Владислава Шульженка (ФТіОВ); 

- Андрія Карманова (ФТіОВ) 

з перемогою в чемпіонаті Донецької об-

ласті з ф утзалу серед вишів  III-IV 

рівнів акредитації, що проходив у рам-

ках другого етапу XIII літньої універсіади 

України в м. Краматорськ. 

Бажаємо хлопцям успіхів і якнайбільше спортивних перемог 

у майбутньому! 

 

На чемпіонаті Європи з пауерліфтин-

гу, що проходив з 7 по 15 травня 2017 

року в м. Малага (Іспанія), серед юнаків 

Донецьку область представляв Артем 

Шевченко, студент факультету маши-

нобудування, екології та хімічних тех-

нологій, тренер – Костянтин Бордюг. 

Участь у міжнародному чемпіонаті 

стала для Артема дебютом, тим не мен-

ше, його виступ порадував всю команду. 

Хлопець змагався у ваговій категорії  

до 93 кг і показав наступні результати:  

– присідан-

ня (260 кг) - 

2 місце; 

– жим ле-

жачи (135  

кг) - 3 місце; 

– станова 

тяга (257,5 

кг) - 2 місце; 

– загальний 

підсумок (652,5 кг) - 3 місце. 

Також Артем зайняв 1 місце на чемпі-

онаті Донецької області з класичного па-

уерліфтингу серед юнаків у ваговій кате-

горії 93 кг з результатом 500 кг. Змагання 

проходили з 19 по 22 травня в Краматор-

ську на базі «ФОК» Донбаської державної 

машинобудівної академії та зібрали най-

сильніших пауерліфтерів регіону. 

Колектив Донецького національного  

технічного університету щиро вітає Арте-

ма та його тренера з першими значними 

досягненнями на міжнародному та обла-

сному рівнях! 

 

Щиро в ітаємо призер ів  т урн ір у  

Донецького національного технічного  

університету з настільного тенісу:  

1 місце – Дмитро Туцький (ГФ); 

2 місце – 

Євген  

Сух ін ін  

(ФЕМ) ;  

  3 місце - 

Артем 

Андросян 

(ФКНТ). 

 

В Донецькому національному технічному університеті 

вже вдруге пройшов турнір із жиму лежачи. Учасниками  

змагання стали студенти ДонНТУ та індустріального  

інституту. 

Традиційно хлопці були розділені за п’ятьма ваговими ка-

тегоріями й мали три спроби, аби показати свою фізичну міць. 

Що ж до 

результатів, 

переможця-

ми з м а г а н ь  

стали: 

– Євген Ан-

д р у с е н к о  

(КІІ ДонНТУ) 

- категорія 95 

кг і більше; 

– Ярослав  

Стецюра (гр. ІМ-14 ФМЕХТ ДонНТУ) - категорія 82,5 – 95кг; 

– Андрій Шишов (гр. ГМКс-16 ФМЕХТ ДонНТУ) - категорія 

75 – 82,5 кг; 

– Олексій Останко (гр. РКК-13 ГФ ДонНТУ) - категорія 

67,5 - 75 кг; 

– Владислав Іванов (гр. СУА-15 ФКІТАЕР ДонНТУ) - кате-

горія до 67,5 кг; 

Вітаємо призерів і бажаємо подальших спортивних  

перемог! 

Дмитро Туцький, ст. гр. ЗКК-13 
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ДонНТУ отримають нові знання, 

навички та додаткову  мотива-

цію, що дасть їм змогу подолати 

мовний бар’єр і сприймати анг-

лійську мову не як навчальний 

предмет, а як засіб спілкування 

та отримання нової інформації.  

Викладачі кафедри мовної під-

готовки висловлюють щиру вдяч-

ність ректору ДонНТУ Я.О. Ляшку, 

декану ФКІТАЕР В.П. Тарасюк і 

всім колегам, які дали можливість 

взяти участь у літній школі Посоль-

ства США в Україні в гарячу пору 

літньої екзаменаційної сесії. 

М.М. Кабанець, завідувач 

кафедри мовної підготовки 

 

З 15 по 17 червня 2017 р. в 

Одесі Посольство США в Украї-

ні проводило літню школу про-

фесійного розвитку для викла-

дачів англійської мови. Цього 

року  вона  була п р и с в я ч е н а  

включенню американської куль-

тури до навчальних планів. 

Від ДонНТУ в роботі літньої 

школи взяли участь завідувач ка-

федри мовної підготовки М.М. Ка-

банець і старші викладачі кафедри 

– С.М. Половін і О.В. Золотарьова. 

Тренінг проводили досвідчені 

тренери з США William Wolf і Joey 

Fordyce. Учасники літньої школи 

дізналися багато цікавих фактів  

про Сполучені Штати Америки, а 

саме: відомі та мальовничі місця 

США, популярні види спорту, ліде-

рів країни та національних геро-

їв, важливі для американців свя-

та, популярні літературні та кі-

нематографічні жанри та твори, 

ЗМІ, яким можна довіряти, а та-

кож повсякденне життя в США.  

 

Окрім фактичної інформації, ви-

кладачі почули про новітні підходи 

у викладанні англійської мови як 

іноземної, ознайомилися з ціка-

вими методами залучення сту-

дентів до групової, проектної робо-

ти, можливостями застосування 

Інтернету, соціальних мереж і мо-

більних додатків на заняттях зі 

студентами. Особливо захопив 

учасників семінар із розвитку нави-

чок говоріння за допомогою ігрових 

технік, коли викладачам довелося 

відчути себе студентами. 

В цілому, триденний тренінг ви-

явився надихаючим, захоплюючим, 

насиченим чудовим гумором і спіл-

куванням з цікавими людьми. Не-

забутні враження залишаться в 

учасників також від вечірніх прогу-

лянок визначними місцями Одеси. 

Чекаємо на новий навчальний 

рік, коли з’явиться можливість 

впровадити в практику нові ідеї 

та методики, якими поділилися 

американські тренери, а студенти  
 

Незабутні враження 

 

Перш за все, приголомшує своєю грандіозністю виставка авіа-

ційної та космічної техніки, польотні програми з елементами вищо-

го пілотажу, інноваційні зразки, наприклад, аеромобіль. Дуже при-

ємно було побачити в компанії провідних світових фірм техніку й 

українських виробників (Антонов, Прогрес, МоторСіч). Мені навіть 

вдалося посидіти за штурвалом нового українського літака АН-

132Д і подивитися на його демонстраційний політ. 

Також я назавжди запам'ятаю оглядову екскурсію містом Па-

риж, де я на власні очі побачив Ейфелеву вежу, Собор Паризької 

Богоматері, Тріумфальну арку, Лувр, пройшовся Єлисейськими 

полями. І тепер я з гордістю можу сказати, що для мене це не про-

сто красиві слова з телерепортажу, а незабутні враження. 

Крім того, я вдячний організаторам за день, проведений в 

паризькому Діснейленді, де я, вже будучи студентом, здійс-

нив свою дитячу мрію. 

Незважаючи на те, що я був у Франції всього 3 дні, для себе я 

відзначив, що європейці набагато добріше ставляться до оточую-

чих. Коли я намагався задати ті чи інші питання, мені завжди пос-

пішали допомогти. Так було і в літаку по дорозі в Париж, так було в 

Мюнхенському аеропорту, і так було на вулицях Парижа. 

Однак, нам дуже не пощастило з погодою: в Парижі стояла фе-

номенальна спека. Я отримав сонячні опіки й дуже втомився. Тим 

не менше, всі ці неприємності швидко забуваються, а в пам'яті за-

лишаються тільки позитивні спогади від Парижа, Франції, 

авіашоу». 

 

Студент ФКНТ Андрій Бардаков 

(гр. КІ-14б) став одним зі 100 переможців 

конкурсу «Авіатор 2017», де головним 

призом сала поїздка до Франції. Хло-

пець вже вдома й поспішає поділитися 

своїми враженнями. Далі - з перших вуст. 

«Я тільки-но повернувся з Парижа, 

де відвідував авіасалон Ле Бурже у 

складі делегації переможців конкурсу 

«Авіатор», організатором якого став 

фонд Бориса Колесникова. Не дивно, 

що я й досі перебуваю під незабутнім 

враженням від побаченого. 
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За період з 2014-2016 років і 

за 6 місяців 2017 року в універ-

ситеті відсутній виробничий 

травматизм співробітників, про-

фесійні захворювання, нещасні 

випадки під час навчально-

виховного процесу.  

Згідно з Планом заходів із 

відзначення Дня охорони праці 

в Україні у 2017 р., в ДонНТУ 

проведені відповідні заходи: 

  – на сайті вишу розміщено 

інформацію щодо відзначення 

Дня охорони праці в ДонНТУ 

та відповідне звернення Орг-

комітету; 

  – організовано виставку за-

собів навчання та пропаган-

ди, нормативно-правової лі-

тератури з питань охорони 

праці у бібліотеці; 

  – проведено бесіди з учасни-

ками навчально-виховного про-

цесу на тему: «Удосконалення 

збору та використання даних 

про безпеку та гігієну праці»; 

  – підготовлено тематичні 

презентації з актуальних про-

блем охорони праці, промис-

лової безпеки, а також про 

мету проведення в Україні 

Дня охорони праці та Всесві-

тнього дня охорони праці в 

інших країнах з використан-

ням мультимедійних засобів; 

  – проведено відкриті заняття: 

«28 квітня – Всесвітній день 

охорони праці» для студентів 

університету, спрямованих на 

роз’яснення удосконалення 

збору та використання даних 

про безпеку та гігієну праці; 

  – оформлено розділи «Пото-

чна інформація», «Здоров’я 

молоді – здоров’я нації» на 

стенді «Безпека життєдіяль-

ності» наочними посібниками 

і тематичними матеріалами; 

  – підведено підсумки щодо 

реалізації заходів із відзна-

чення Дня охорони праці в 

ДонНТУ в 2017 р. 

В.Я. Григоренко, начальник 

відділу з охорони праці 

За ініціативи  

Міжнародної організації праці 

 (МОП) з метою привернення 

уваги світової спільноти до  

питань охорони праці та сме-

ртності працівників на робочо-

му місці щорічно 28 квітня, по-

чинаючи з 2002 року, понад 100 

країн світу відзначають Всес-

вітній день охорони праці. На-

ша держава підтримала цю іні-

ціативу і визначила 28 квітня 

як День охорони праці в Україні. 

У 2017 році Всесвітній день 

охорони праці за рекомендацією 

МОП відзначився під девізом 

«Удосконалення збору та вико-

ристання даних про безпеку та 

гігієну праці» та згідно зі звер-

ненням Оргкомітету з підготовки 

та проведення у 2017 році захо-

дів з нагоди Дня охорони праці в 

Україні. 

В ДонНТУ постійно прово-

диться робота, спрямована на 

забезпечення прав працівників 

на охорону праці, на запобіган-

ня травматизму та професійних 

захворювань згідно з «Компле-

ксними заходами відносно дося-

гнення установлених нормати-

вів безпеки, гігієни праці та ви-

робничого середовища, підви-

щення існуючого рівня охорони 

праці, запобігання випадків тра-

вматизму виробничого та неви-

робничого характеру, професій-

них захворювань і аварій у Дон-

НТУ на 2016-2017 рр.» (заходи з 

охорони праці, пожежної безпе-

ки та санітарно-гігієнічні), пе-

редбачені рішення та заходи 

з питань безпеки життєдіяль-

ності, профілактики травма-

тизму виробничого характеру. 

 

 

Двадцять дев’ятого червня на за-

сіданні спеціал ізовано ї  вченої ради 

Д11.052.02 ДонНТУ пройшов захист ди-

сертації А.П. Нікіфорова на здобуття 

наукового ступеню доктора техніч-

них наук за спеціальністю 05.14.02 на 

тему: «Розвиток теорії та методів 

захисту та управління розподільних  

електричних мереж смарт-грид». 

Науковий консультант – доктор техні-

чних наук, професор В.Ф. Сивокобилен-

ко, ДонНТУ, професор кафедри «Елект-

рична інженерія» ФКІТАЕР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дисертації тривав більше 

трьох годин та включав у себе традиційні 

для даного заходу елементи: безпосере-

дньо короткий огляд роботи, відповіді на 

запитання, виступи наукових опонен-

тів дисертанта, заслуховування зовніш-

ніх рецензій і таємне голосування. 

Склад вченої ради відзначив, що в 

дисертації А.П. Нікіфорова вирішено ва-

жливу науково-технічну проблему - під-

вищення ефективності функціонування 

розподільних мереж смарт-грид напру-

гою 6–35 кВ на основі розвитку теорії та 

методів їх захисту та управління; її акту-

альність, рівень виконаних досліджень, 

повнота вирішення наукових і практичних 

задач, новизна та обґрунтованість отри-

маних результатів і практичних висновків 

не викликають сумнівів. Сама ж дисер-

таційна робота відповідає вимогам щодо 

докторських дисертацій, а її автор (за 

результатами голосування) заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора 

технічних наук за спеціальністю «Елект-

ричні станції, мережі та системи». 

Тож, вітаємо Андрія Петровича та ба-

жаємо подальших успіхів на ниві науко-

вої роботи. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 
Університетське життя 
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Цікава сторінка 

Тринадцятого червня в Молодіжному Хабі ДонНТУ прой-

шла зустріч представників громадської організації «Гараж Генг» 

в рамках проекту «Метамісто: Схід» з адміністрацією, співро-

бітниками та студентським активом вишу. Гості презентува-

ли проект створення майбутнього публічного простору та 

ознайомили присутніх із його особливостями.  

«Метамiсто» – програма для невеликих міст, що допомагає ви-

явити напрями культурного, урбаністичного, економічного, особи-

стісного розвитку міста та мешканців. 

Варто відзначити, що програма «Метамісто: Схід» відбувається 

з грудня 2016 року в ряді міст Луганської та Донецької областей: 

Костянтинівці,  Покровську,  Добропіллі,  Бахмуті,  Сєвєродонець-

ку,  Лисичанську. 

Під час втілення урбаністичного напрямку проекту в Покровсь-

ку організаторами (ГО «Гараж Генг», ГО «Urban Curators» і архіте-

ктурна студія «Formografia») за сприяння Покровської міської ад-

міністрації було вирішено співпрацювати із Донецьким національ-

ним технічним університетом над створенням публічного простору 

в центрі міста. 

Локація, яку обрано для цього, – зелена зона (сквер) біля при-

міщення ДонНТУ. Проект розроблявся на основі попереднього 

якісного дослідження міста: глибинного інтерв’ювання мешканців, 

екскурсій, брейншторму ідей, консультування з експертами – за 

участі урбаністів, архітекторів, проектних і культурних менеджерів, 

громадських активістів і представників органів державної влади та 

культурних інституцій міста. 

Безпосередньо майбутній публічний простір планується зроби-

ти із використанням металевих арок, що знаходяться на задньому 

дворі університету. Його користувачами стануть студенти та ви-

кладачі ДонНТУ та інших навчальних закладів міста, громадські 

організації, офіційні структури, які бажають провести там свій за-

хід/подію, та просто мешканці Покровська, які можуть проводити  

час у просторі. 

Зокрема, на території май-

данчику можуть проводитися 

наступні активності: 

- лекторії, воркшопи, майстер-

класи, заняття, обговорення; 

- кінопокази, концерти, літе-

ратурні/мистецькі заходи, 

виставки; 

- зона відпочинку та спілкування. 

Під час зустрічі учасники детально відвідали основну локацію й 

можливі альтернативні місця, де може бути реалізований задум, 

паралельно обговорюючи плюси та мінуси кожної із ділянок. 

В цілому ж, наразі триває процес вирішення організаційних пи-

тань, після чого протягом декількох місяців планується реалізація 

проекту. Хочеться вірити, що вже восени простір розпочне своє 

функціонування та зробить життя місцевих мешканців більш яск-

равим і насиченим. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

Тридцятого червня колектив спів-

робітників Донецького національного 

технічного університету провів чер-

говий науковий пікнік для школярів 5-

9 класів навчально-виховного ком-

плексу №2 м. Покровська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі трьох факультетів вже тра-

диційно підготували насичену та різноп-

ланову програму заходів. 

Так, розпочався пікнік серією яскравих 

і видовищних хімічних експериментів. 

Діти із захопленням спостерігали за 

ефектними, проте незвичними проце-

сами, при цьому із чисто дитячою цікавіс-

тю запитували, як же все це робиться і, 

де це можливо, так і норовили доторкну-

тися до незвичної субстанції. 

Після серії експериментів дітей ро-

зділили на групи й їх захоплююча по-

дорож університетом продовжилася.  

Факультет КІТАЕР, розмістившись 

у приміщенні Молодіжного Хабу, в до-

ступній формі розповідав про роботів 

і пішов навіть далі, запропонувавши 

зібрати власну «робо-іграшку». 

Факультет КНТ долучив дітей до 

створення ігрового простору, після чого 

всім гостям було продемонстровано 

сучасне обладнання новоствореної ла-

бораторії розробки комп’ютерних ігор. 

Долучилися до наукового пікніку і 

співробітники бібліотеки, провівши для 

школярів захоплюючу економічну гру. 

В цілому ж, діти із захватом брали 

участь у всіх запропонованих ним актив-

ностях, тому можна сміливо сказати, що 

головна місія наукового пікніку – зробити 

дозвілля школярів змістовним і цікавим – 

повністю досягнута, а сам захід ще 

неодноразово буде реалізований в 

майбутньому. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 


