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Шановні читачі! 

Не дивлячись на те, що у глобальному масш-

табі 2018 рік тільки розпочався, для Донецького 

національного технічного університету він вже 

ознаменувався декількома вагомими здобутка-

ми. Факультети оснащуються новим обладнан-

ням, укладаються нові корисні зв’язки, розвива-

ється співробітництво вишу з міжнародними 

колегами і, найголовніше, – відкриваються все 

нові й нові перспективи. 

Молодь не відстає: після зимових свят і 

напруженої сесії вона майже одразу поринула у 

навчання та громадську роботу: студенти та 

співробітники беруть активну участь у житті 

міста. Одним словом, початок вдалий, і все го-

ворить про те, що далі буде ще цікавіше. Тож, 

успіхів і натхнення всім нам! Вдалої весни!  

З повагою, Катерина Щербакова 

 

 

Стор. 2 

Візит делегації ДонНТУ до Технічного уні-

верситету Кайзерслаутерна 

Стор. 3 

Нові горизонти міжнародного наукового 

співробітництва з питань очищення води. 

Унікальне лабораторне обладнання ФМЕХТ 

Стор. 4 

Ігор Бушуєв: «Завжди потрібно прагнути 

до кращого».  Інтерв ’ю з і  студентом-

спортсменом 

Стор. 5 

Участь науковців ДонНТУ в тренінгах між-

народної мережі EduNet від компанії Phoenix 

Contact. 

Стор. 6-7 

Розширення горизонтів співпраці з Британ-

ською Радою. Самоврядування як стартова 

платформа для активної молоді 

Стор. 8 

Тренінги в рамках проекту GameHUB. Ство-

рення в ДонНТУ стартап-школи «Sikorsky 

Challenge» 

Стор. 9 

Активна молодь ДонНТУ. Участь в освітніх 

конкурсах, стипендіальних програмах і майс-

тер-класах 

Стор. 10 

Життя Покровська. Проведення Wiki-

марафону. Відкриття виставки «Старими 

стежками міста»  

Стор. 11-12 

Святкуємо разом. День рідної мови, День 

закоханих, ювілеї – і не тільки 
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У період з 12 по 15 грудня 

2017 року делегація Донецько-

го національного технічного 

університету у складі ректора 

Я.О. Ляшка, декана факульте-

ту машинобудування, екології 

та хімічних технологій А.М. 

Сурженка та викладачів ка-

федр «Обладнання перероблю-

вальних технологічних ком-

плексів» А.А. Топорова та П.В. 

Третьякова та  «Прикладна 

механіка та матеріалознавст-

во» І.В. Кутняшенка та О.Є. 

Алексєєвої відвідала Технічний 

університет Кайзерслаутерна 

(Німеччина). 

У рамках візиту відбулися 

ділові зустрічі представників 

ДонНТУ з президентом Техніч-

ного університету Кайзерслау-

терна Хельмутом Шмідтом, де-

каном факультету механіки та 

технологій виробництва Йоргом 

Зівігом, керівником Інституту 

технології обробки часток С.І. 

Антонюком і завідувачем ка-

федри термічних технологій 

Хансом-Йоргом Бартом.  

Під час зустрічі ректор Дон-

НТУ Я.О. Ляшок і президент Тех-

нічного університету Кайзерс-

лаутерна Хельмут Шмідт обмі-

нялися подарунками та обгово- 

рили стратег ію й 

можливі напрямки 

співробітництва. На 

зустрічі з деканом 

факультету механі-

ки та технологій ви-

робництва Йоргом 

Зівігом обговорюва-

лися питання обміну 

студентами і викла-

дачами ун іверси-

тетів у рамках про-

грами ERASMUS+, 

 

 

проекту: 01.07.2017 - 30.06.2019 

рр. До речі, цей проект було під-

тримано Міністерством освіти і 

науки України. Про хід виконан-

ня проекту звітували професор 

С.І. Антонюк і доцент А.А. То-

поров, які доповіли про отри-

мання перших результатів. 

Для делегації ДонНТУ про-

фесор Антонюк провів екскур-

сію лабораторіями інституту, під 

час якої аспіранти Технічного 

університету Кайзерслаутерна 

розповіли про виконання ними 

наукових дослідів, ознайомили з 

лабораторним обладнанням і 

його технічними можливостями.  

Робочий візит до Німеччини 

виявився продуктивним. Його 

важливим результатом стало 

налагодження ділових стосунків 

між університетами технічних 

вишів і визначення перспектив-

них напрямків співробітництва.  

Тож, висловлюємо подяку 

керівнику Інституту технології 

обробки часток, професору 

С.І. Антонюку за організацію 

візиту науковців ДонНТУ та 

ділових зустрічей.  

Андрій Сурженко, 

декан факультету 

машинобудування, екології 

та хімічних технологій 

 

 

 

перспективи спільної науко-

вої діяльності. Декани факуль-

тетів Йорг Зівіг і А.М. Сурженко 

домовилися про узгодження 

навчальних планів студентів 

спеціальності «Галузеве ма-

шинобудування». 

Метою узгодження навчаль-

них планів є можливість участі 

студентів факультету машино-

будування, екології та хімічних 

технологій ДонНТУ у програмах 

академічної мобільності. Од-

ним із перспективних напрямів 

має стати викладання спеці-

альних дисциплін викладачами 

кафедри «Обладнання пере-

роблювальних технологічних 

комплексів» в Інституті техно-

логії обробки часток.  

У рамках візиту в Інституті 

технології обробки часток від-

бувся семінар, під час якого 

було підведено підсумки пер-

шого етапу спільного науково-

дослідного проекту. Цей проект 

є частиною стратегії Федераль-

ного уряду Німеччини з інтер-

націоналізації науки та науко-

вих досліджень, що зафіксова-

но у спеціальному Положенні 

п р о  с п р и я н н я  н а у к о в о -

технічному співробітництву з 

Україною. Термін реалізації  

 

 

 

Міжнародне співробітництво 
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каналізаційного господарства, під час якої було 

продемонстровано можливості всебічного контро-

лю та дослідження якості води, що постачається на-

селенню міста Костянтинівка. 

Цікавим і корисним була розповідь Олени Широко-

ступ про різні технології очищення води на реконстру-

йованих очисних спорудах компанії та можливості  

використання закордонного досвіду, зокрема, наших 

польських сусідів. Фахівці компанії продемонстрували 

не тільки сучасне обладнання, а й експериментальну 

установку, на якій відпрацьовуються технологічні ре-

жими новітньої технології біохімічної очистки стічних 

вод. Представники компанії виявили зацікавленість у 

співробітництві з науковцями ДонНТУ у сфері моніто-

рингу якості води та розробки нових технологій очи-

щення стічних вод і підготовки питної води до спожи-

вання. Була досягнута домовленість про подальші 

напрямки співпраці, у тому числі – про можливість 

участі магістрантів у дослідженнях якості води та її 

очищення на об’єктах компанії «Вода Донбасу». 

Євген Збиковський, 

завідувач кафедри хімічних технологій 

 

Двадцятого січня 2018 р. на кафедрі «Хімічні технології» ДонНТУ в рамках по-

чатку роботи за державною науковою темою Д-02-18 «Розробка науково-

технологічних основ ресурсозберігаючого й екологічно безпечного способу  

створення сучасних вуглецевих композитів» (керівник – д.т.н., професор В.К. 

Костенко) було здійснено запуск у експлуатацію найновітнішого обладнання – 

приладу ІІРТ-АМ, придбаного в рамках міжнародного проекту TEMPUS RETHINK. 

Прилад ІІРТ-АМ використовують для дослідження швидкості витікання розплав-

леного термопласта при заданій температурі та тиску. Найбільш важливим є мож-

ливість визначення індексу плинності розплаву у відповідності до стандарту ISO 

1133. Ця унікальна установка визначає потік розплаву будь-яких полімерів, як-от 

поліетилен, поліпропілен, пластик з нейлону тощо. Використання приладу надасть 

можливість виконувати унікальні лабораторні дослідження в рамках навчального 

процесу для студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія». А для аспі-

рантів і магістрів кафедри «Хімічні технології» відкриваються нові можливості про-

ведення сучасних наукових досліджень із розробки нових наукоємних матеріалів – 

вуглецевих композитів. У найближчих перспективах кафедри хімічних технологій – 

співробітництво з науковими установами та підприємствами-партнерами. 

Євген Збиковський, завідувач кафедри хімічних технологій 

В’ячеслав Каулін, доцент кафедри хімічних технологій 

Нові перспективи 

Дев’ятнадцятого січня в рамках міжнародно-

го науково-практичного співробітництва з ре-

гіональною компанією КП «Вода Донбасу» відбулася 

робоча зустріч у Костянтинівській філії компанії. 

Від Донецького національного технічного універси-

тету в зустрічі взяли участь Ірина Швець, проректор з 

міжнародних зв’язків, і Євген Збиковський, завідувач 

кафедри «Хімічні технології», від КП «Вода Донбасу» 

– Олена Широкоступ, завідувач центральної лабора-

торії, та Артур Ковалішен, головний інженер філії, а 

також представники місії ОБСЄ на чолі з Террі Мак-

Намарою. Під час зустрічі було обговорено перспек-

тиви та напрямки науково-технічного співробітництва 

з питань очищення води в рамках міжнародних проек-

тів. Представники ДонНТУ ознайомили присутніх 

із можливостями новоствореної на базі кафедри 

хімічних технологій ДонНТУ лабораторії води. 

Учасники зустрічі ознайомилися з функціонуван-

ням лабораторії якості води та очисних споруд Кос-

тянтинівського виробничого управління водопровідно- 
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У житті Ігор Бушуєв, 

студент першого курсу  

факультету комп’ютерно- 

інтегрованих  техноло-

гій, автоматизації, елек-

троінженерії та радіое-

лектроніки Донецького 

національного  техніч-

ного університету,  ве-

селий, доброзичливий і 

розсудливий юнак. Але на 

ринзі  в ін  зовсім інший. 

Адже Ігор – кікбоксер, і, 

попри свій юний вік, хлоп-

чина має вже чимало на-

город. Сьогодні ми зно-

ву зустрілись, аби пого-

ворити про його перемо-

гу на чемпіонаті Донець-

кої області з кікбоксингу. 

– Отже, Ігорю, новий 

виклик – чергова пере-

мога. Яких зусиль вона 

коштувала? Як про-

ходили тренування? 

Особисто для мене під- 

готовка проходила у важких  

умовах, адже головною проб-

лемою було позбутися зайвої 

ваги.  Тому й ставився  до  

цього дуже серйозно. 

– Боротьба із зайвою  

в а г о ю … Користувався  

якимись дієтами чи про-

сто відвідував тренажер-

ний зал? 

Усього потроху. Мій тренер 

говорив дуже слушну річ: «Ва-

га зменшується завдяки збіль-

шенню навантаження на тре-

нуваннях і зменшенню кількос-

ті спожитої їжі». Взагалі, так 

воно і є. 

– І  б а г а т о  в д а л о с я  

«с к и н у т и »?  

турнір Wizard Open. Із бійців 

нікого відомого я не бачив, 

але й вони були професіона-

лами своєї справи. Кожен по-

казав свої здібності, свою 

майстерність і бойовий дух. 

До таких якостей має праг-

нути кожен. 

– А всі ці змагання не 

відобразилися на успіш-

ності? До речі, як пройш-

ла перша сесія? 

Що стосується успішності – 

навпаки. Спорт – це кращий 

відпочинок для мене після 

навчання, бо йде чергування 

р о з у м о в о ї  т а  ф і з и ч н о ї  

д і я л ь н о с т і .   

Хоча я не згоден, що спорт 

– це лише фізичні наванта-

ження. Стратегія із тактикою 

– це результат  усе-таки 

розумової діяльності. 

Що ж до першої сесії… 

Чесно, я дуже хвилювався. 

Сумлінно готувався до кож- 

ного іспиту. Непогано склав 

німецьку мову. Нам її дуже 

добре викладали,  тому із  

задоволенням вивчав пред-

мет. З іншими дисциплінами 

також справи йшли добре. За-

галом, сесія складена успішно. 

– Наостанок, розкажи про 

свої плани на майбутнє. 

Хотілося  б у повній мірі 

показати себе на чемпіонаті 

України й отримати довгоо-

чікуваного КМС, але на цьо-

му я не збираюся зупиняти-

ся. Завжди потрібно прагну-

ти до кращого – і я дотри-

муюся цього плану. 

Сергій Білянський, 

ст. гр. СУА-15 

 

 

За тиждень  напруженої 

роботи – 4 кілограми. 

– Досить вражаючий ре-

зультат. Із таким важ-

ким розкладом ти  хоч 

зміг насолодитися духом 

Різдва та Нового року? 

Я відношусь до цього  

скептично.  Для мене це  

звичайні  дні .   

– Ти взяв участь у бага-

тьох змаганнях. А скіль-

ки було боїв, де ти був у 

якості глядача? 

Таке було лише одного ра-

зу – на чемпіонаті України у 

Києві. Ми тоді вже закінчили, 

а в останній день проходив 

в ідкритий  всеукраїнський  

 

 Особиста думка 
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Міжнародне співробітництво 

Для професійного росту викладачів 

міжнародна мережа EduNet постійно на-

дає можливість підвищення кваліфікації. 

Аспірантка кафедри «Автоматика та 

телекомунікації» факультету комп’ю-

терно-інтегрованих технологій, ав-

томатизаці ї, електроінженерії та 

радіоелектроніки Дар’я Жуковська взяла 

участь у серії тренінгів EduNet Training. 

Програма тренінгів передбачала на-

вчання з програмування на професій-

ному обладнанні, яке було надано ком-

панією Phoenix Contact Донецькому наці-

ональному технічному університету. 

EduNet – міжнародна освітня мережа 

університетів і промисловості в області 

технології автоматизації. Мережа сприяє 

міжнародній передачі знань і співробіт-

ництву в галузі промислової автоматиза-

ції й об’єднує провідні університети світу. 

Метою тренінгів було навчання новітнім 

технологіям в області автоматизації ви-

робничих процесів, програмування об-

ладнання автоматизації Phoenix Contact; 

створення на базі університетів-учасників 

прикладних лабораторій, оснащених су-

часними навчальними модулями. У по-

дальшому співробітництво з Phoenix 

Contact спрямовано на здійснення спіль-

них досліджень; проведення семінарів  

і конференцій; професійні обміни студен-

тами та викладачами. ДонНТУ долучив-

ся до мережі EduNet у 2010 році, і з 

того часу на базі університету функціонує 

лабораторія та відкритий центр про-

мислової автоматизації. 

Мені випала нагода відвідати профе-

сійний тренінг, який пройшов у штаб-

квартирі компанії в німецькому місті Бад-

Пірмонт. Тренінг складався з двох теоре-

тично-практичних блоків: PC WORX «The 

application programmer» і мережні інфор-

маційні технології «Ethernet, Profinet, 

Wireless LAN». Ці курси були створені  

безпосередньо викладачами на базі 

практичного обладнання. В першому 

блоці навчання ми розглянули теми, при-

свячені таким питанням, як інтерфейс 

системи програмування PCWORX і кон-

цепції програмування, апаратна конфігу-

рація й перевірка сигналу за допомогою 

PCWORX, покрокове створення контро-

льного рішення та візуалізація системи 

за допомогою Visu+. Під час тренінгу я 

отримала перший практичний досвід у 

роботі з контролерами та поповнила тео-

ретичні знання у сфері автоматизації 

процесів на виробництві. 

Другий блок навчального матеріалу 

висвітлював теми з питань обладнання 

зв ’язку Ethernet ,  запуску мереж і  

PROFINET за допомогою PCWORX, кон-

фігурації обладнання Ethernet, антенних 

технологій, налаштування бездротової 

мережі. Цей матеріал став суттєвим до-

повненням моєї дисертаційної роботи. 

Кожен блок матеріалу завершувався тес-

туванням. А після складання іспиту 

відбулося офіційне вручення отрима-

них сертифікатів і прощальна вечеря. 

Перші дні тренінгу видалися для мене 

досить складними: нове оточення, не-

знайома культура, робота з обладнанням 

промислової автоматизації та шалений 

темп. Були труднощі з переходом на мо-

ву викладання, тому що іноземці гово-

рять дуже швидко, через що іноді вини-

кали труднощі у перекладі та розумінні. 

Але, коли пройшов період адаптації, все 

стало набагато простіше. Викладачі та 

організатори теж докладали зусиль, про-

водячи для нас різноманітне культурне 

дозвілля для налагодження відносини 

між учасниками через неформальне 

спілкування. 

Загалом, поїздка – це можливість 

пройти навчання в Німеччині, дізнати-

ся про особливості освітнього процесу, 

отримати новий досвід. Тренінги дали 

мені можливість впроваджувати набуті 

знання в навчальному процесі для сту-

дентів ДонНТУ, оскільки вони мають змо-

гу працювати з продукцією від Phoenix  

Contact як у навчальному контексті, так і 

для власних стартапів і проектів. 

Дар’я Жуковська, аспірант кафедри 

автоматики та телекомунікацій 

 

   Стипендіальна прог-

рама Леонарда Ейлера 

існує з 1998 р. і спря-

мована на молодих  

науковців переважно 

інженерних і природни-

чих наук, які зайняті 

написанням диплому 

чи дисертації. 

Метою програми є 

поглиблення зв’язків 

молодих дослідників з 

України, Білорусі, Мол-

дови, Росії, Середньої 

Азії, Південного Кавка-

зу та Західних Балкан 

із німецькими вишами 

для здійснення спіль-

них двосторонніх дос-

лідницьких проектів і 

сприяння збережен-

ню молодих вчених 

у в ідпов ідних  ун і -

верситетах .  

Цього року стипен-

діатами програми Лео-

нарда Ейлера стали 

магістранти і старший 

викладач кафедри  

комп’ютерної інженерії 

факультету  комп’ю-

терних наук і техноло-

гій Ілля Береза, Галина 

Нещадіна, Артем Лю-

бимов і Юлія Дікова.  

У період з 1 по 31 

березня вони працю-

ватимуть над наукови-

ми роботами в Центрі 

високопродуктивних 

обчислень при Штут-

гартському університе-

ті (Німеччина) під ке-

рівництвом професора 

кафедри комп’ютерної 

інженерії Володимира 

Андрійовича Святного. 

Галина Нещадіна, 

магістрант кафедри КІ 
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Активні громадяни 

Учасники всіх трьох етапів Програми розвитку  

лідерського потенціалу університетів України вперше 

зустрілися разом під час церемонії Конвокації – під-

сумкового заходу, що відбувся 7 лютого в Києві. 

14 університетів, які приєдналися до програми мину-

лого року, презентували успішно реалізовані проекти – 

креативні простори, сучасні хаби, а також нові підходи 

до забезпечення академічної доброчесності та розвитку 

партнерства з місцевими громадами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А випускники першого етапу Програми провели мо-

тиваційну сесію, аби підбадьорити й надихнути новачків, 

які тільки розпочинають навчання та роботу над проек-

тами розвитку. Від команди лідерів ДонНТУ до участі у 

Конвокації була запрошена Олександра Следь. 

Команда ДонНТУ є випускником першого циклу Про-

грами лідерства, що впроваджується Британською Ра-

дою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти 

НАПН України, Фундацією лідерства для вищої осві-

ти (Велика Британія) та за підтримки МОН України. 

Метою Програми є підготовка агентів змін серед уні-

верситетської спільноти в Україні для здійснення довго-

очікуваних реформ вищої освіти. У 2016 році представ-

ники ДонНТУ залучилися до Програми, яка розпочалася 

з навчання за модулями «Лідерство», «Академія змін» і 

«Центр розвитку» і завершилася у 2017 р. незабут-

нім візитом до Університету Брайтона (Велика Бри-

танія). Проте для команди ДонНТУ Програма лідерства 

не завершилася лише одним роком участі та вико-

нанням проекту – вона надихнула на подальший розви-

ток, відкрила нові можливості, дала імпульс наступним 

змінам і подарувала нових друзів і партнерів для 

майбутніх проектів. 

Наразі всі члени команди лідерів успішно засто-

совують у своїй діяльності отримані під час навчальних 

модулів знання та навички, втілюють у життя нові креа-

тивні ідеї, змінюють світ на краще та з гордістю несуть 

звання випускників Програми розвитку лідерського 

потенціалу університетів України.  

Олександра Следь, докторант ДонНТУ 

 

 

Британська Рада в Україні у партнерстві  зі 

Школою гіперлокальних ком’юніті-медіа у ме-

жах програми ’’Active Citizens’’ розпочала новий 

проект «Медіа для молодіжних центрів» задля 

підвищення обізнаності громадян у сфері громад-

ської журналістики. Проект спрямований на роз-

ширення взаємодії та комунікації з громадою че-

рез використання сучасних цифрових технологій. 

До проекту було залучено 80 учасників із різних 

регіонів країни, серед яких були і представники  

Донецького національного технічного університету: 

Яна Кот, заступник начальника підрозділу з вихов-

ної роботи студентів, Сергій Білянський, студент 3 

курсу, та Максим Мостицький, студент 1 курсу. 

Учасники активно долучилися до навчання  

основам стратегічного планування діяльності своїх 

організацій у соціальних медіа, менеджменту роз-

робки сайтів, створення якісних інтерв’ю за журна-

лістськими стандартами. 

Програма навчання містила два триденні трені-

нги та серію вебінарів. Друга частина тренінгу була 

спрямована на отримання практичних навичок у 

соціальних медіа та Інтернеті, використання он-

лайн і мобільних технологій. Програма також пе-

редбачала розвиток креативного мислення, роботу  

з медіа-аналіти-

кою, SEO, ство-

рення фото- та 

відео-контенту в 

соціальних мере-

жах і за допомо-

гою спец іал ізо-

ваних сайтів. 

У рамках про-

екту Британською 

Радою спільно з 

ДонНТУ було ор-

ган ізовано для  

місцевої громади 

Покровська три-

денний трен інг  

«Активні громадяни», фасилітатором якого ви-

ступив Антон Кольвах. Тренінг був направлений  

на активізацію громади, виявлення сучасних  

громадських проблем, налагодження взаємного  

діалогу та підготовку мініпроектів. 

У цілому, участь у проекті Британської Ради 

дозволила всім учасникам отримати корисні 

знання та навички для втілення нових цікавих 

ідей  у життя в нашому виші та місті!  

Яна Кот, 

заступник начальника підрозділу з виховної 

роботи студентів 
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 мові професійного спілкування. Якщо  перший етап 

тренінгу, який відбувся в Києві у липні 2017 р., був 

присвячений загальним питанням викладання англій-

ської мови професійного спрямування, то другий мав 

більш практичну спрямованість і включав наступ-

ні модулі: «Граматика», «Лексика», «Функції», 

«Аудіювання», «Читання», «Письмо», «Говорін-

ня» і «Навички ХХІ століття». 

Тренерами нашої групи викладачів були талано-

виті англомовні українські тренери, підготовлені Бри-

танською Радою спеціально для проекту «Англійська 

мова для університетів» Анастасія Сизенко (м. Київ) 

та Марія Ісакова (м. Дніпро). Вони не тільки добре 

обізнані в теорії викладання англійської мови профе-

сійного спрямування, але й глибоко розуміють прак-

тику та проблеми викладачів вишів, оскільки самі 

працюють в українських університетах . Тренінг був 

побудований таким чином, що виклад і засвоєння 

матеріалу відбувалися у формі дискусій, обговорень, 

групової та парної роботи, симуляцій, рольових ігор, 

презентацій з метою вирішення проблемних ситуацій, 

аналізу конкретних ситуацій і пошуку відповідей 

на запитання, які турбують усіх викладачів англійсь-

кої мови у вишах. Усі завдання передбачали розроб-

ку частин або цілих занять, спрямованих на розвиток 

рецептивних і продуктивних навичок володіння 

англійською мовою майбутніми фахівцями. 

Знання та навички, отримані учасниками тре-

нінгу, допоможуть зробити заняття з англійської 

мови для студентів ДонНТУ більш цікавими, ефек-

тивними для формування іншомовної компетент-

ності та корисними з точки зору  профес ійної  

компетентності та конкурентоздатності студентів 

ДонНТУ як майбутніх фахівців. 

Марина Кабанець, 

завідувач кафедри мовної підготовки 

 

З 19 по 25 лютого співробітники кафедри мов-

ної підготовки взяли участь у черговій Зимовій 

школі професійної майстерності для викладачів 

англійської мови професійного спрямування.  

Завідувач ка-

федри М а р и на  

Миколаївна Каба-

нець і заступник 

декана ФКІТАЕР, 

доцент кафедри 

Оксана Вікторівна 

З о л о т а р ь о в а  

пройшли тренінг у 

рамках проекту  

«Англійська мова для університетів» Британської Ради 

в Україні. Захід відбувся у Львові, де протягом тижня 

викладачі провідних університетів України опрацьову-

вали сучасні підходи до викладання англійської мови 

майбутнім фахівцям різних спеціальностей. 

У вступній промові менеджери проекту Саймон 

Етертон (Велика Британія) та Жанна Севастьянова 

(Україна) ознайомили учасників тренінгу із роллю Бри-

танської Ради у трансформації вищої освіти в Україні і, 

зокрема, діяльністю Ради, спрямованою на зміну під-

ходів до вивчення англійської мови викладачами і сту-

дентами. Нові професійні навички та знання нададуть 

їм можливість брати участь у міжнародних проектах. 

Методика викладання англійської мови професій-

ного спрямування істотно відрізняється від методи-

ки викладання загальної англійської мови, навіть ви-

кладання для кожної спеціальності має свої особливо-

сті, які необхідно враховувати для досягнення кінцевої 

мети – ефективного функціонування фахівця в іншо-

мовному професійному середовищі. Це другий 

етап загального курсу CiVELT (Certificate in Vocational 

English Language Teaching), який був присвячений   

 

Громадське життя 

 

 Представники студентського самоврядування – Маргарита Біленська, 

Богдан Панасенко, Анастасія Клімова, Антон Бензар і Анастасія Моісеєнко – 

взяли участь у тренінгах «Молодіжне самоврядування як стартова навчальна 

платформа для активних громадян» та «Розвиток молодіжного самовряду-

вання на Сході та Півдні України як стартової навчальної платформи для ак-

тивних громадян», що відбулися 7 і 8 лютого в Краматорську та Слов’янську. 

Учасники тренінгів отримали нові знання щодо законодавчої бази органів сту-

дентського самоврядування, проектної діяльності та ресурсного забезпе-

чення діяльності організацій, підвищення професіоналізму активістів . Дуже 

надихаючим і мотивуючим виявилося спілкування з тренером Юлією Мархель, 

лауреатом премії Кабінету Міністрів «За особливі досягнення молоді у розбудові 

України», президента громадської організації "Let's do it, Ukraine". Вона розповіла 

про свій важкий шлях до успіху: від успішного івент-менеджера в Полтаві – до 

громадського діяча всеукраїнського масштабу. Її розповідь дуже вплинула на 

студентів, адже вони також прагнуть успішно втілити свої проекти у життя! 

Маргарита Біленська, студентка ФЕМ 
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Нові горизонти 

П’ятого  лютого  2018 року новий 

семестр в ДонНТУ розпочався не лише 

для  студентів. У рамках виконання 

проекту «GameHUB: Співробітницт-

во між підприємствами та університе-

том в області ігрової індустрії в Украї-

ні» на базі лабораторії, обладнаної за 

рахунок проекту, з 5 по 10 лютого було 

проведено тренінги для навчання осіб, 

які знаходяться на обліку в Покровсь-

кому районному центрі зайнятості. 

Тема тренінгів – «Вступ до побудови 

комп’ютерних ігрових додатків», розра-

ховані тренінги на 62 години аудиторних 

занять. 

Структура тренінгів передбачала ви-

вчення трьох модулів: «Основи створен-

ня ігрових додатків» – 16 годин, «Основи 

створення ігрових додатків на базі 

GameMaker Studio» – 30 годин, «Особ-

ливості тестування ігрових додатків» – 

16 годин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході тренінгів було прочитано лекції 

та проведено практичні заняття викла-

дачами кафедр прикладної математики 

та інформатики та комп’ютерної інжене-

рії: професором Є.О. Башковим, доцен-

тами Н.О. Масловою, Н.С. Костюковою 

та С.О. Цололо, старшим викладачем 

Є.В. Павловським, асистентом П.О. 

Ануфрієвим. 

Від Покровського районного центру 

зайнятості отримали направлення на 

тренінги 10 осіб, регулярно відвідували 

заняття лише шестеро з них. Навчання 

4-х осіб завершилось успішно: на прак-

тичних заняттях було створено прості  

комп’ютерні ігри, які було презентовано 

на заключному семінарі. За результата-

ми навчання учасникам тренінгів було 

вручено сертифікати. 

Наталя Костюкова,  

доцент кафедри прикладної 

математики та інформатики 

 

відзначити і привілеї, що отри-

мує виш-учасник, а також очіку-

вані кількісні результати роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після невеликої перерви роз-

почалася друга частина заходу, 

під час якої Ігор Пеер, ментор 

школи, торкнувся більш практич-

них аспектів реалізації стартапів. 

Так, він розповів, з чого взагалі 

розпочинається стартап, які іс-

нують варіанти бізнес-моделей, 

озвучив статистику вірогіднос-

ті успішної реалізації старта-

пу, а також наголосив на тих 

моментах, які потребують особ-

ливої уваги під час виходу на 

ринок нового товару чи послуги. 

У ході всього тренінгу ауди-

торія мала змогу задавати запи-

тання, тому захід більше нагаду-

вав діалог, аніж просто звичайну 

доповідь. Так, змістовні та наси-

чені корисною інформацією ви-

ступи зробили тренінг цікавим 

для слухачів, окресливши за-

гальний вектор роботи стартап-

школи в ДонНТУ та припіднявши 

завісу на основні моменти її 

функціонування в цілому.  

Попереду – набір учасників, 

офіц ійне в ідкриття  школи , 

проведення комплексу різно-

манітних тренінгів і місяці плідної 

роботи, результатом чого стане 

поява цікавих проектів, участь 

випускників у конкурсах, по-

шук інвесторів і відкриття стар-

тап-компаній. Тож, слідкуйте за 

новинами та долучайтеся до ро-

дини стартаперів ДонНТУ! 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-

видавничого відділу 

Донецький  національний 

технічний університет став 

учасником проекту «Модель 

стартапів «Sikorsky Challenge» 

об’єднує Донбас», що розпочав-

ся на Сході України з 20 лютого 

2018 року. Проект фінансово й 

організаційно підтримала Аген-

ція США з міжнародного роз-

витку USAID у рамках про-

грами UCBI  I I  «Зміцнення 

громадської довіри». 

Місія проекту – перетворити 

перспективний, але знесилений 

війною східний регіон України на 

вітчизняну «Кремнієву долину», 

розбудувати мережу інновацій-

них кластерів, у яких молодь 

Донбасу зможе навчатися інно-

ваційному підприємництву та 

перетворювати свої креативні 

ідеї в успішні стартап-компанії. 

Тож, 26 лютого в ДонНТУ 

пройшов перший захід із серії 

тренінгів «Створення стартап-

школи «Sikorsky Challenge» у 

ВНЗ» для адміністрації та ви-

кладачів. Їх мета – підготувати 

адміністраторів стартап-школи 

та тренерів з інноваційного 

підприємництва. 

Розпочала захід Інна Малю-

кова, керівник проекту «Мережа 

стартап-шкіл «Sikorsky Challen-

ge». Вона розповіла присутнім 

про структуру цієї інноваційної 

системи, історію її створення та 

традиції, напрями діяльності, 

цілі та задачі, озвучила склад 

команди проекту та поділилася 

досвідом відкриття подібних  

кластерів у інших країнах. 

Після цього мова зайшла про 

реалізацію проекту «Створення 

стартап-школи «Sikorsky Chal-

lenge» безпосередньо в Дон-

НТУ. Пані Інна ознайомила при-

сутніх із термінами реалізації, 

учасниками та вишами-парт-

нерами, а також – з особливос-

тями й тонкощами організації та 

проведення навчання студен-

тів у цих школах. Не забули  
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Активне студентство 

 

Восьмого лютого пройшов другий  етап 

Всеукраїнського конкурсу «Авіатор 2018». 3200 

конкурсантів, які подолали перший тур, тепер 

показували свої знання з технічної англійської 

мови, що є міжнародною у світовому авіацій-

ному співтоваристві. 

Протягом години студенти виконували творчі за-

вдання та проходили тести, підготовлені експерт-

ною радою проекту. Окрім того, неформально пере-

вірили ерудованість конкурсантів і в авіабудівництві: 

одне із завдань потребувало знання будови літака.  

«Я дуже довго не вірила, що пройшла до другого 

етапу конкурсу. Дуже не хотіла йти на другу його 

частину, тому що не була впевнена у своїх силах, 

але за підтримки близьких для мене людей я нава-

жилась, – ділиться враженнями Євгенія Караба-

джак, студентка гр. ЕЛТм-16 ФКІТАЕР. – Деякі зав- 

дання для мене бу-

ли важкі, а інші, нав-

паки, було дуже  

цікаво виконувати. 

Дуже рада була взя-

ти участь у заході та 

отримати незабутній 

досвід».  

Наступний етап – перевірка організаторами, на-

скільки добре юні авіатори знають теорію й історію 

авіації. Нагадаємо, у 2017 році 100 фіналістів пот-

рапили до Франції, на авіасалон у Ле-Бурже. Тепер 

же головна нагорода – квиток до Лондона, на авіа-

салон Фарнборо, що пройде у липні. 
 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

З ініціативи професора Е.-Д. Гілеса в 2001 р. 

заснована наукова програма з технічної кіберне-

тики Pro3. Ця стипендія, розрахована на півроку, 

передбачає виконання студентом наукової роботи 

в одному із науково-дослідних закладів Німеччини. 

Цього року стипендіатами програми Pro3 стали 

аспірант і магістрант кафедри комп’ютерної інжене-

рії факультету комп’ютерних наук і технологій Геор-

гій Маргієв і Олена Крюковська. 

З 1 лютого студенти відправилися до Макс-

Планк-Інституту динаміки складних технічних 

систем і до Технічного університету Гамбург-

Харбург для проведення наукових досліджень. 

Олена Крюковська, студент-магістр 

кафедри комп’ютерної інженерії 

 

 
 

На базі Донецького наці-

онального технічного уні-

верситету вже другий рік 

поспіль проходить ІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослід-

ницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

Викладачі факультету машинобудування, екології та 

хімічних технологій брали участь у роботі наступних 

секцій: «Хімія», «Екологія», «Охорона навколишнього 

середовища та раціональне природокористування». 

Загальна кількість робіт у трьох секціях склала 22. Їх 

тематика була різноманітною та стосувалася різних  

сфер нашого життя. Учні дуже впевнено захищали свої 

праці, брали участь в обговоренні робіт і дискусіях. Пе-

реможці другого етапу будуть захищати свої роботи у 

вирішальному ІІІ етапі. Бажаємо їм успіхів і гідно пред-

ставити Донецьку область у фіналі. 

Ігор Швець, доцент кафедри хімічних технологій 
 

Студенти-першокурсники ФКНТ і ФЕМ Ігор Чель-

тер, Владислав Сушин, Богдан Мироненко та Воло-

димир Дерев'янко, а також студент четвертого кур-

су ФМЕХТ Юрій Моделкін взяли участь у триденному 

воркшоп і   «Основи відеозйомки та монтажу» на  

базі платформи ініціатив «Теплиця» у Слов'янську. 

Тренерами заходу стали професіонали своєї спра-

ви, відеографи зі Львова, які навчали використовувати 

камеру, чергуючи теорію та практику. Після цього на 

учасників чекало незвичне завдання: кожна команда  

повинна була відзняти казку-короткометражку «Коло-

бок» у стилі хорор/комедії/фантастичного фільму. Хоча, 

на перший погляд, здавалося, що це 

легке завдання, але воно зайняло  

декілька годин, адже постійно необ-

хідно було регулювати світло, нала-

штовувати фокус, попередньо проси-

дівши півгодини, обдумуючи сюжет. 

В останній день не хотілося пове-

ртатися додому, адже, окрім самого 

воркшопу, у команди була змога пос- 

пілкуватися з іншими учасниками, серед яких були сту-

денти Слов'янська, учні Миколаївки, підприємець-

гончар і волонтер з організації "People in need". 

Тепер, маючи досвід зйомки відео, учасники ворк-

шопу будуть активно застосовувати отримані знання на 

практиці та працювати над розвитком Студ-ТВ ДонНТУ. 

Богдан Мироненко, студент групи МЕН-17 
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Тридцяте  січня – День народження 

української Вікіпедії. Саме цього дня до 

Покровська завітав один із волонтерів 

Вікіпедії Антон Обожін.  

Антон – не перший вікіпедист, який за-

вітав до Донецького національного техніч-

ного університету. У період з 2 по 3 грудня 

2017 року Левон Азізян, Леонід Овчаренко 

та Ігор Туржанський вже розповідали про 

історію розвитку цього джерела та про-

вели перший тренінг із користування 

Вікіпедією. 

Знайомство Антона з містом розпоча-

лося з екскурсії місцевою шахтою. «Я дуже 

вражений колоритом міста. Є різноманітні 

містечка з різною інфраструктурою. Пок-

ровськ відноситься до містечок шахтарсь-

кого типу. Тут багато підприємств, які спів-

працюють із шахтами. Це цікаво, це за-

хоплює», – поділився своїми вражен-

нями волонтер. 

Під час тренінгу Антон, попри свій до-

волі молодий вік, вільно спілкувався із ау-

диторією, легко доносив інформацію до 

слухачів. «Я проводив тренінги у Києві, 

але це мій перший досвід роботи в іншому 

місті, в іншій частині України. Якщо чесно, 

я дуже задоволений результатом», – під-

сумував гість по закінченні заходу.  

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

 

Першого лютого 2018 року в Покровському міському 

музеї відбулося відкриття виставки «Старими стежками 

міста» у межах проекту «Жовта лінія», продовження 

проекту «Заново відкриваємо історичну спадщину Східної 

України – Музей відкрито на ремонт ІІ». Відвідала захід і 

делегація  Донецького національного технічного  

університету. 

Організатором виставки став мистецький напрямок 

Українського кризового медіа-центру за фінансової підтри-

мки проекту «Зміцнення громадської довіри», що фінансу-

ється Агентством США з міжнародного розвитку. 

Проект «Жовта лінія» – це документація об’єктів архіте-

ктурної та монументально-декоративної спадщини 19-20 

століття на території Донецької та Луганської областей. 

Його мета – привернення уваги до важливих і недостат-

ньо актуалізованих на сьогодні архітектурних явищ. Фото 

та відеодокументація, представлена у форматі музейної 

виставки, не тільки наголошує на необхідності архівування 

та систематизації даних про важливі об’єкти, а й покликана 

популяризувати їх серед місцевого населення та просувати 

ідею збереження таких пам’яток. 

Під час заходу, який зібрав істориків, краєзнавців, пред-

ставників навчальних закладів, студентів і просто охочих, 

для гостей зробили невеличкий історичний екскурс мину-

лим нашого міста, зазначивши основні віхи його створення 

та розвитку. Коли ж мова перейшла до обговорення безпо-

середньо проекту, організаторами та волонтерами було  

більш детально 

озвучено  його 

особливості та 

прокоментова-

но деякі з пред-

ставлених робіт. 

По закінченні 

присутні  мали  

можливість поб-

лижче ознайоми- 

тися із фотографіями минулих часів і порівняти їх з тим, як 

виглядає місто сьогодні. Цікаво відзначити, що деякі архі-

тектурні пам’ятки протягом часу майже не зазнали змін, а 

деякі, навпаки, трансформувалися докорінним чином. Так 

чи інакше, процес розглядання зацікавив багатьох, а іноді 

навіть викликав міні-дискусії з приводу зображених на 

ньому об’єктів. 

До речі, окрім Покровська, відкриття виставок прой-

шло також у ряді міст Донецької та Луганської облас-

тей. Функціонували вони протягом двох тижнів за розк-

ладами роботи музеїв.  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Життя міста 
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Святкуємо разом 

 

Міжнародний день рідної мови ‒ 

день, який відзначають 21 лютого, 

починаючи з 2000 року. Про «підт-

римку мовного та культурного різ-

номаніття та багатомовності» 

було оголошено на ХХХ 

сесії Генеральної конфе- 

ренції ЮНЕСКО, що відбу- 

лася 26 жовтня ‒ 17 лис- 

топада 1999 року в Парижі. 

Витоки  відзначення 

дня рідної мови  

1952 року тогочасна  

влада Пакистану прого-

лосила урду єдиною дер- 

жавною мовою, рідною вона була 

лише для 3% населення. Це було 

негативно сприйнято, особливо на 

сході, де майже виключно розмов-

ляли бенґальською мовою. 

21 лютого 1952 року, під час де-

монстрації протесту в Дацці, поліція 

та військові вбили кількох студентів-

демонстрантів. Після проголошен-

ня незалежності Східного Пакис-

тану (Бангладеш) 1971 року цей день 

відзначають у країні як день мучени-

ків. За пропозицією Бангладеш , 

ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 

Міжнародним днем рідної мови. 

Студенти Донецького національно-

го технічного університету (м. Пок-

ровськ) долучилися до відзначення 

Дня рідної мови, виклавши свої думки 

про рідну мову у творчих роботах. 

Пропонуємо вашій увазі фрагмен-

ти з них.  

Олександр Жабко, ст. гр. ТКР-17 

«…Людям часто бракує розуму 

оцінити, наскільки рідна мова пов’-

язана з історією народу, чому вона 

може навчити та від чого застерегти. 

Тільки егоїзм і власна недолугість  

стають на заваді її вивчення…» 

Лілія Роменська, ст. гр. АКТ-17 

«…Немає поганої мови, є ті, хто її 

не любить, не хоче пізнавати духов-

ний світ своєї Батьківщини!» 

Олексій Негрій, ст. гр. ГС-17 

«…У нашій країні чимало українців  

розмовляють не рідною, а іноземною 

мовою, і через це Україна не може 

стати самодостатньою державою, 

бо кожна держава –  це люди , 

громадяни…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангеліна Степанова, ст. гр. МІТ-17 

«…Вірю у майбутнє мови нашої, у 

світлу долю народу, бо мова – це 

найвищий дар людини й народу!» 

Юлія Михалко, ст. гр. ТЗС-17 

«…Я вважаю, що кожен народ 

повинен бути відданий рідній мові, 

тому що без неї він втрачає свою 

вартість…» 

Марія Жабська, ст. гр. ХТ-17 

«Мова – це скарбниця народу. Во-

на увібрала весь його пекучий біль, 

страждання й поневолення, та, не-

зважаючи на це, живе та іскриться 

своєю красою…» 

Максим Андреєв,  ст. гр. ГКЗ-17 

«Чим більше ми спілкуємося укра-

їнською у побуті, тим легше нам, 

українцям, порозумітися, позбути-

ся таких серйозних розбіжностей у 

політичних поглядах..» 

Максим Гелетій, ст. гр. ЕЛК-17 

«Любов до Батьківщини почина-

ється з любові до рідної мови… Мо-

жемо назвати мову перлиною вікової 

мудрості, бо вона пройшла крізь ти-

сячоліття й несе в собі культурну й 

духовну цінність народу…» 

Владислав Храпач, ст. гр. ЕЛК-17 

«Мова... Це не просто слово чи те, 

за допомогою чого спілкуються люди. 

Це щось більше. Те, що об’єднує лю-

дей, робить їх єдиним народом…» 

Наталія Клименко, доцент 

кафедри мовної підготовки 

До Міжнародного дня 

рідної мови в Донецько-

му національному тех-

нічному університеті 

відбувся конкурс «Най-

кращий знавець рідного 

слова». У ньому взяли 

участь студенти 1-4 

курсів усіх факультетів. 

Кафедра мовної під-

готовки ДонНТУ дякує 

небайдужій молоді за 

активну участь у цьому 

випробуванні. 

Після підбиття підсум-

ків виявилося, що на пе-

реможне перше місце 

претендують три студен-

ти: Дарина Підбуцька  

(група ХТ-16, ФМЕХТ), 

Олександр Жабко (гру-

па ТКР-17, ФКІТАЕР), 

Максим Гелетій (група 

ЕЛК-17, ФКІТАЕР).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рішенням журі пе-

ремогу з незначним від-

ривом здобув  студент 

першого курсу факуль-

тету КІТАЕР Максим Ге-

летій. Після цього від-

булося нагородження 

переможців.  

Дякуємо керівництву 

університету за спри-

яння в орган ізаці ї  та 

проведенні конкурсу. 
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Цікава сторінка 

Преграды для Костенко 

жизнь строила зазря – 

Он с ходу сносит 

стенки, дипломами 

пестря. 

То в ритме пятилеток 

борясь за коммунизм, 

То, после смены 

меток, шагал то  верх, 

то вниз 

По жизненным ступеням 

различной ширины. 

Готовый к переменам, в душе - без седины. 

Без колебаний горный закончил факуль-

тет, 

Упорный и задорный, хотел больших побед. 

Пришел на «Респиратор», амбиций – через 

край, 

Учёный-терминатор, пожар – не возникай!  

Он кандидат и доктор - с разбежкой в 

двадцать два, 

Вкрутить умеет штопор, но лишку –  

чёрта с два! 

На тихую турбазу он любит заглянуть, 

Камин, коктейли, стразы и лекцию загнуть. 

В периоде отчётном набрал широкий шаг – 

Лауреат - почётно, на лекции - аншлаг! 

Пожарный и эколог, поборник чистых вод, 

И путь в науке долог, привала нет - вперёд! 

Но для детей и внуков достаточно тепла, 

Профессор вскинул руку – сейчас пойдут 

дела. 

Студенты и доценты, министры и князья, 

Друзья и конкуренты – без них прожить 

нельзя 

На длинном марафоне научного пути. 

Скрипит перо в вагоне, безделья не снести-  

В квартире, в кабинете, в архиве и в саду, 

Во мраке и при свете не пишет ерунду. 

Копятся фолианты в стенах библиотек, 

Сегодня бьют куранты – родился 

ЧЕЛОВЕК! 

Каких-то семь десятков всего тому назад. 

Бокалы без остатка мы пьём за Ваш 

парад! 

Вячеслав Каменец, 

доцент кафедры геодезии и 

строительства подземных сооружений 

21 февраля 2018 г. 

 

 

Чотирнадцятого лютого, у День святого Валентина, 

в Донецькому національному технічному університеті не 

обійшлося без святкувань. Студенти заздалегідь підго-

тувалися до цього особливого дня та доклали зусиль, 

аби зробити його яскравим і незабутнім.  

Так, вже традиційно радою студентського самоврядування 

було облаштовано тематичну фотозону у холі першого корпу-

су. Молоді прийшлося до вподоби оформлення: яскраві кульки,  

безліч кольорових сердечок і зворушливих зображень – все це 

тішило око й ставало гарним антуражем для фотографування. 

Не забули і про конкурс на кращу закохану пару. Також функці-

онувала святкова пошта, де можна було написати побажання 

та поздоровлення зі святом. 

До речі, окрім загальноуніверситетських заходів, факультет 

КІТАЕР додатково оформив ще одну фотозону та запрошував 

усіх охочих до участі у конкурсі із солодкими подарунками. 

Користуючись нагодою, ми вирі-

шили запитати студентів, що вони 

думають з приводу святкування Дня 

Валентина та кохання в цілому. І 

ось, що ми почули.  

Надія Кірєєва, ст. гр. КІ-15 

ДонНТУ: «Для мене, за великим 

рахунком, 14-те лютого – це зви-

чайний день. Інша справа – під-

готовка до свята. Вона зажди на-

дихає та дарує радість». 

Світлана Дорох, ст. гр. ГСм-17 Індустріального 

інституту: «Цей день створений для того, щоб кожна люди-

на, яка знайшла свою «половинку», могла подарувати їй час-

тинку радості та якимось особливим чином привітати. На жаль, 

у повсякденному житті на це не завжди вистачає часу». 

Ілля Ільїн, ст. гр. ГС-16 ДонНТУ: «Кохання – це добре, 

особливо, коли воно взаємне. Воно не має меж і кордонів». 

Певна річ, не обійшлося і без приємних побажань. 

Христина Маршеруєва, ст. гр. ГКЗ-16 ДонНТУ: «Кохай-

те та будьте коханими! Це прекрасно!» 

Дмитро Анікєєв, ст. гр. ГС-16 ДонНТУ: «Я хочу побажа-

ти всім великого, щирого та довгого кохання!» 

Варто відзначити, що окрім Дня закоханих, 14-го лютого від-

значається День дарування книг. Іншими словами, бібліотека 

теж не залишилася осторонь. Так, директор Індустріального 

інституту Світлана Лисенко подарувала бібліотеці ДонНТУ іс-

торичну книгу. Долучився до акції й завідувач кафедри приро-

доохоронної діяльності ФМЕХТ Віктор Костенко, який також 

презентував декілька тематичних видань. 

Отже, як бачимо, день пройшов насичено та цікаво, 

подарувавши всім його учасникам гарний настрій і заряд 

позитивних емоцій. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

 

 

 


