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Національний технічний університет Укра-

їни «Київський політехнічний інститут ім. Іго-

ря Сікорського» з 15 по 17 березня 2018 року 

брав участь у конкурсі з номінацій «Лідер нау-

кової та науково-технічної діяльності» та 

«Лідер вищої освіти України» Дев’ятої міжна-

родної виставки «Сучасні заклади освіти» та 

Сьомої міжнародної виставки освіти за кордо-

ном «World Edu». 

У номінації «Лідер наукової та науково-

технічної діяльності» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сі-

корського» був нагороджений вищим призом 

виставки – ГРАН ПРІ. Цю високу нагороду КПІ 

отримав у тому числі за навчальний посібник: 

«Вступ до фаху з електроніки та комп’ютер-

ної інженерії: навч. посіб. / А.А. Зорі, В.М. Лука-

шенко, В.М. Співак та ін.; під заг. ред. О.В. Во-

вни.- Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. - 312 с.». 

Щиро вітаємо співробітників ДонНТУ – 

співавторів навчального посібника: завідувача 

кафедри електронної техніки, д.т.н., доцента 

О.В. Вовну та професора кафедри електрон-

ної техніки, д.т.н., професора А.А. Зорі з висо- 

кою нагородою, 

дякуємо за плід-

ну співпрацю та 

сподіваємося на 

подальшу робо-

ту в освітянсь-

кій і науков ій  

діяльності. 
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  Вибір навчального закладу для абітурієнта – справа не з 

простих. Саме для того, щоб трохи її полегшити, виші регуляр- 

но проводять Дні відкритих дверей, в ході яких майбутні сту-

денти спілкуються з деканами й молоддю, яка вже навчається. 

Одним словом, подібні заходи є чудовою можливістю стати  

ближчим до місця, де 

будеш  отримувати 

омріяну професію, та 

побачити його, як-то 

кажуть, зсередини. 

Певна річ, і Донецький 

національний техніч-

ний університет не 

залишається осторонь. 

Саме тому 17-го березня в ньому пройшов черговий День відк-

ритих дверей. І пройшов він традиційно на високому рівні. 

Розпочався цей день проведенням другого етапу Всеукраїнсь-

кої олімпіади з базових дисциплін, перший тур якої проходив не-

щодавно. Після на всіх охочих чекала насичена програма. Так, 

тільки-но переступивши поріг університету, школярі та їх батьки 

одразу були оточені увагою студентів-екскурсоводів, які радо 

привітали гостей і провели їх аудиторіями та лабораторіями вишу, 

розповіли про університет багато цікавого та відповіли на запи-

тання присутніх. 

Після цього у великій залі відбулася офіційна частина заходу. 

Після ознайомлювальної презентації про університет слово нада-

ли заступнику міського голови м. Покровська Юрію Третяку, який 

наголосив на тому, що ДонНТУ – це шанс навчатися в іменитому 

вищому навчальному закладі, не покидаючи рідного міста. Юрій 

Васильович закликав молодь зробити правильний вибір і скорис-

татися всіма перевагами, які відкриваються перед студентами 

найстарішого вишу Донбасу. 

Далі з роз’ясненнями правил і умов прийому 2018 р. виступила 

Анна Марина, заступник голови приймальної комісії. Зокрема, 

присутні почули інформацію щодо предметів, необхідних  для 

складання ЗНО для вступу на кожну конкретну спеціальність 

ДонНТУ, а також щодо ключових етапів вступної кампанії, порядок 

подачі документів і специфіки розрахунку конкурсного балу.  

Надали слово й деканам і їх заступникам, які коротко охарак-

теризували свої факультети. До того ж, Ірина Данило, аспірант 

факультету МЕХТ, і Софія Гайдаш, заступник голови ради студе-

нтського самоврядування, розповіли про досвід стажування у за-

кордонному виші-партнері та про діяльність ради відповідно, по-

відавши присутнім про численні можливості, які надає університет 

своїм студентам для професійного та особистісного розвитку. 

По завершенні офіційної частини відбулися зустрічі заці-

кавлених осіб із деканами та викладачами факультетів, під 

час яких було надано вже більш детальну інформацію стосо-

вно особливостей навчання, вступу та ін..  

Тож, ДонНТУ чекає саме на вас! Отримайте якісне на-

вчання та насичене студентське життя!  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

З кінця лютого 2018 р. за ініціативи 

декана факультету машинобудуван-

ня, екології та хімічних технологій Анд-

рія Сурженка, за підтримки ректора Дон-

НТУ Ярослава Ляшка та директора НВК 

№1 м. Покровська Любові Воротинце-

вої в ДонНТУ реалізується програма для 

школярів «Один день в університеті». 

Метою програми є надання можливості 

школярам випускних класів зануритися в 

атмосферу університетського життя, ско-

ристатися сучасним лабораторним облад-

нанням кафедри «Хімічні технології» та 

відчути себе студентом вищого навчаль-

ного закладу. 

У рамках цього для учнів під керівниц-

твом викладачів – к.х.н., доцента Ігоря 

Швеця та к.т.н., доцента В’ячеслава Кау-

ліна – було проведено ряд занять з хімії, 

що включали в себе лекційні матеріали та 

проведення дослідів. 

Окрім покровських школярів, до 

програми долучилися й учні інших міст 

Донецької області. 

Так, 27 березня на факультеті МЕХТ 

пройшов ще один етап програми «Один 

день в університеті» - «Сезон №2 – 

«Екологія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 10 та 11 класу Української загаль-

ноосвітньої школи №13 Селидівської 

міської ради під час своїх весняних кані-

кул мали нагоду спробувати себе в ролі 

студентів. 

Гості зі школи побували на розгорнутій 

лекції завідувача кафедри природоохо-

ронної діяльності, д.т.н., професора Вік-

тора Костенка на тему «Розвиток екології 

у східному регіоні України». Окрім того, 

школярі разом із групами ТЗС-16 та ЕКО-

16 відвідали практичне заняття з дисцип-

ліни «Техноекологія», яке проводила  

к.т.н., доцент кафедри природоохоронної 

діяльності Олена Зав’ялова. 

За матеріалами ФМЕХТ 

 

Робота з абітурієнтами 
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німецькому місті Бад-Пірмонт. Враховуючи, що 

серед 24 команд-учасниць було лише 2 предста-

вника з України, команда ДонНТУ може пишати-

ся таким результатом.  

«Безпосередньо ідея проекту спрямована 

на підвищення комфорту пересування в великих 

торгових центрах, оскільки часто відвідувачі не 

знають, де знаходиться необхідний їм магазин, – 

розповідає Владислав Лебедєв. – Дана система 

встановлюється на центральних входах ТЦ і яв-

ляє собою невеликий блок із голографічним по-

мічником, який на вимогу користувача пропонує 

йому оптимальний варіант пересування. 

Коли ж мені повідомили, що проект пройшов 

до фіналу конкурсу й потрібно готуватися до пої-

здки в Німеччину, я відчував стільки захвату, сті-

льки емоцій! Я просто не уявляв, що на мене там 

чекає. Місяць підготовки та очікування пролетіли 

дуже швидко - і ось ми вже летимо до Німеччини. 

Мабуть, найбільш складним для мене було 

спілкування. Хоча мій рівень англійської мови не 

дозволяв вільно розмовляти з іншими учасника-

ми, тим не менш, це було дуже цікаво і це стало 

для мене великим поштовхом до вивчення анг-

лійської. Я отримав багато позитивних емоцій від 

відвіданих місць, від спілкування з іноземцями, 

від усіх заходів і подій, у яких нам випала нагода 

взяти участь. Ця поїздка відкрила мені очі на ба-

гато речей. За все життя я не бачив стільки тех-

нологій, застосованих у повсякденному житті». 

«Коли я тільки-но розпочинав роботу над про-

ектом, я й гадки не мав, що все може зайти так 

далеко, – ділиться враженнями Юрій Аносов. - 

Звісно, було хвилювання, але «старші товариші» 

по команді всіляко підтримували, і я зрозумів, що 

всього можна досягти. Головне - працювати, не 

покладаючи рук». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

 

Знаймо наших! 

Студенти Донецького національного техніч-

ного університету не раз показували гарні ре-

зультати на різних олімпіадах і наукових захо-

дах. Їх творчий підхід і жага до інновацій прино-

сила їм визнання серед оточуючих. Але сьогодні 

ми поговоримо про більш молоде покоління ви-

нахідників, представником якого є Юрій Аносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій – студент другого курсу факультету 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, автомати-

зації, електроінженерії та радіоелектроніки, але в 

нього вже є прагнення до створення чогось ново-

го. Його робота “STЕSHA Project” – голографіч-

ний асистент, який має допомагати користувачам 

зорієнтуватися у великому торговому центрі, ра-

дити оптимальні маршрути, а при виникненні ек-

стреної ситуації – безпечно вивести людей із 

приміщення.  

«На сьогодні торгові центри стали дуже вели-

кими, – говорить Юрій. – У них дуже складно орі-

єнтуватися, особливо, якщо подібний ТЦ знахо-

диться у великому місті. Ми витрачаємо купу до-

рогоцінного часу, аби знайти те, що нас цікавить. 

Це досить незручно». 

У хлопчини була цікава ідея, але недостатньо 

досвіду, аби втілити свій задум у життя. Саме 

тому йому на допомогу прийшли більш досвідче-

ні фахівці. Так, технічну реалізацію проекту взя-

ли на себе Владислав Лебедєв, ст. гр. ЕЛТм-17, 

Максим Бережний, ст. гр. ЕЛТ-16, і Рамін Ахме-

дов, аспірант кафедри електронної техніки. Ке-

рівником проекту виступила Вікторія Павлівна 

Тарасюк, к.т.н., доц., декан факультету КІТАЕР. 

Саме ця команда і представляла проект 

“STЕSHA Project” на фінальному етапі конкур-

су XPLORE New Automat ion  Award 2018 у  
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З грудня 2017 року ДонНТУ 

долучився до проекту «Прогре-

сивне управління університе-

том», ініціаторами якого висту-

пили Університет Томаша Ґар-

ріга Масарика (м. Брно, Чеська 

Республіка) та Асоціація з між-

народних відносин (Чеська Рес-

публіка) за підтримки Чеської 

агенції з розвитку, Американсь-

кої Ради з міжнародної освіти та 

Проекту сприяння академічній 

доброчесності в Україні (SAIUP). 

До проекту залучено 25 про-

відних українських університе-

тів, серед яких три переміщених, 

у тому числі – ДонНТУ. На почат-

ку грудня відбулася перша тиж-

нева сесія у м. Брно, яка була 

присвячена інтернаціоналізації 

діяльності університетів. 

Друга сесія відбулася у період 

з 26 лютого по 3 березня 2018 

року на базі Центру дослідниць-

ких інститутів і докторських студій 

(CVIDOS) та Реєстру мистецьких 

творів (РМТ) педагогічного фа-

культету Університету Т. Гаррі-

га Масарика. Сессія була прис-

вячена ознайомленню зі стандар-

тами забезпечення якості у євро-

пейському просторі вищої освіти 

та організацією внутрішньої сис-

теми забезпечення якості вищої 

освіти університету. Делегатом 

від ДонНТУ став перший про-

ректор Леонід Бачурін. 

Впродовж тижня українська 

делегація взяла участь у низці 

практичних семінарів, які про-

водили провідні фахівці та керів-

ники педагогічного факультету 

Університету Масарика. Перший 

день сесії було присвячено озна-

йомленню із системою освіти у 

Чеській Республіці, історією її 

реформування, сучасним ста-

ном та викликами, які постають 

перед нею. Окрему увагу Петр  

кар’єри. В центрі уваги були пи-

тання проведення маркетингових 

досліджень, організації профе-

сійної практики студентів, спри-

яння працевлаштуванню, органі-

зації взаємодії із роботодавцями. 

Ведучою семінару була Андреа 

Спокова – дизайнер подій, моде-

ратор і радник з питань кар’єри. 

9 факультетів Університету 

Масарика готують щороку близь-

ко 9000 фахівців. Для сприяння їх 

працевлаштуванню  Ц е н т р  

кар’єри використовує широкий 

асортимент засобів: організа-

ція прямих зустрічей з робото-

давцями – як на рівні окремої 

компанії, так і галузевих; органі-

зація культурних, світських і 

спортивних подій, що проводять-

ся за підтримки роботодавців; 

надання консультацій та порад 

студентам/випускникам; рекру-

тингові послуги – підбір кадрів 

для роботодавців і, навпаки, – 

п ідбір  вакансій  для студен-

тів/випускників. Останнє реалі-

зується через університетський 

портал JobCheckIn. 

Другою темою дня було вико-

ристання нових технологій при 

навчанні та в науці. Доповідач 

доктор Міхал Черни, фахівець 

Кабінету інформаційних студій 

і бібліотекарства Філософсько-

го факультету (KISK), проде-

монстрував учасникам засоби 

загальноуніверситетської інфор-

маційної системи, які забезпечу-

ють розміщення у мережі катало-

гу курсів, створення та супрово-

дження сайтів дисциплін, облік 

успішності та комунікацію «сту-

дент-викладач». Цікавим прик-

ладом використання політики від-

критості як засобу запобігання 

академічної недоброчесності та 

підвищення якості студентських 

робіт, став вдалий експеримент з 

 

Черніковски, директор відділу з 

питань якості  Ун іверситету 

Масарика, приділив питанням 

управління та оцінки академічної 

якості, підтримці процесів акре-

дитації освітніх програм, ме-

тодичної підтримки створення, 

розвитку та оцінювання освіт-

ніх програм. 

Жвавий інтерес учасників ви-

кликали нормативно-правові та 

організаційно-фінансові аспекти 

чеської системи освіти, аналоги 

яких наразі запроваджуються 

в Україні. Серед актуальних пи-

тань стали такі: ступенева се-

редня освіта, акредитація за-

кладів вищої освіти незалежною 

агенцією, працевлаштованість 

випускників як один із основних 

якісних показників діяльності 

університету. Учасники семінару 

активно обговорювали питан-

ня фінансування закладів ви-

щої освіти з окремих фондів, а 

саме – базове фінансування, 

соціальний фонд, фонд розвитку 

та фонд державної цільової 

підтримки. 

Наступного дня відбулося 

знайомство з діяльністю Центру 

Міжнародне співробітництво 
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Міжнародне співробітництво 

публікації текстів студентів у від-

критому доступі у форматі блог-

платформи. Згодом цей формат 

трансформувався в якісний про-

ект, де статті студентів обгово-

рюються та рецензуються широ-

кою спільнотою – за участю як 

самих студентів і викладачів, так і 

сторонніх фахівців. 

Наступного дня доктор Дослід-

ницького інституту шкільної осві-

ти Петр Кнехт висвітлив питання 

творчої та наукової діяльності як 

найбільш вагомого показника 

якості, стратегії публікацій, навів 

приклади порушення етики публі-

кацій та їхні наслідки. У доповіді 

було розглянуто низку цікавих 

прикладів з практики побудови 

системи запобігання проявам 

академічної недоброчесності се-

ред науково-педагогічних праців-

ників і деякі проблеми, пов’язані 

із рейтинговими показниками дія-

льності. Однією з таких став при-

клад із постійним підвищенням 

значущості англомовних публіка-

цій у виданнях, що індексуються 

в наукометричних базах даних 

Scopus і Web of Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор Сімона Коричанкова, 

заступниця декана Педагогічного 

факультету, презентувала органі-

заційну структуру та проектну ді-

яльність факультету. Учасників 

вразила кількість проектів, у яких 

бере участь лише один із фа-

культетів – 26 дослідницьких (в 

тому числі одна – за програмою 

Horizon 2020), та 41 освітній (в  

 

педагогіки та проектного відді-

лення педагогічного факультету, 

розповіла про творчі індикатори, 

формування вибіркової части-

ни навчального плану студента. 

Тематика останнього дня на 

контрасті з вітчизняною прак-

тикою у питаннях організації 

освітнього процесу визвала жва-

ву дискусію учасників і безліч 

запитань до ведучих семінару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами проходження 

програми стажування учасники 

отримали сертифікати та поділи-

лись враженнями. Програма бу-

ла дуже насиченою, продуктив-

ною й цікавою та викликала жи-

вий інтерес у всіх учасників. 

Жодна тема не залишалась 

без активного обговорення, зіс-

тавлення отриманого досвіду із 

вітчизняними реаліями, маси за-

питань до доповідачів. У свою 

чергу, організатори та ведучі се-

мінарів були навзаєм задоволені 

позитивним відкликом і реакцією 

аудиторії. 

Протягом тижня у Чехії, зви-

чайно, неможливо було оминути 

увагою саме місто Брно з його 

старовинною арх ітектурою , 

хоча погода не надто сприяла 

екскурсіям. 

Час минув дуже швидко , 

адже перебування у Брно було 

дуже продуктивним , насиче-

ним новими враженнями, іде-

ями та знайомствами. 

Леонід Бачурін, 

перший проректор 

 

тому числі – 11 за програмами 

Erasmus+). Як наслідок, май-

же третину річних надходжень 

коштів на факультеті забезпечує 

саме проектна діяльність. За-

вершив робочу програму дня 

доктор Їржі Нємец, декан педа-

гогічного факультету, який пре-

зентував на прикладі п’ятирічної 

стратегії Університету особ-

ливості стратегічного управ-

ління та планування. 

Українська делегація від-

відала також Центрально-

європейський інститут тех-

нологій (CEITEC – Central 

European I n s t i t u t e  o f  

Technology) – сучасний нау-

ково-дослідний центр, ство-

рений у 2011 році консорці-

умом університетів і нау-

ково-дослідних інститутів 

на чолі з Університетом 

Масарика. 

CEITEC проводить дослі-

дження в області наук про життя 

(структурна біологія, генетика та 

протеоміка рослин, молекуляр-

на медицина, дослідження моз-

ку та мислення) і – матеріало- 

знавства (нові матеріали, 

нано- та мікротехнології). 

Під час зустрічі у CEITEC 

завітав Посол України в Че-

ській Республіці Євген Пе-

ребийніс, який зустрівся з 

делегацією. 

В останній день тижневої 

програми, 2 березня, ведучі 

– головний економіст Алек-

сандра Песхлова та секре-

тар-адміністратор Даніела 

Нємцова –  ґ р у н т о в н о   

розглянули елементи струк-

тури У н і в е р с и т е т у ,  його 

бюджету,  ф і н а н с у в а н н я ,  

взаємозв’язок між якістю та 

фінансами, фінансову страте-

гію кафедр, планування робо-

ти кафедр, роботу проектного 

відділення. 

Доктор Ленка Ґулова, керів-

ник  к а ф е д р и  с о ц і а л ь н о ї   
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Талановита молодь 

Троє студентів-магістрів гірничого факультету  

– Аліна Зубенко (гр.ОПГм-17), Микита Качалов (гр. УГПм-

17) і Анастасія Пастух (гр. Шм-17) – взяли участь у ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з професій-

но-орієнтованої дисципліни «Цивільний захист», що про-

ходив у Києві 22-23 березня 2018 р. на базі Національного 

авіаційного університету. 

Всього  учасниками   

олімпіади стали більше 

100 студентів зі всієї Укра-

їни. Всі вони були розділе-

ні на 5 категорій залежно 

від напряму підготовки мо-

лоді. ДонНТУ відносився 

до категорії «Університети  

з профільним напрямом «Охорона праці». 

Олімпіада проходила у два етапи. Перший із них вклю-

чав тестові завдання, а другий –  вирішення задач. За сло-

вами учасників, вона була доволі цікавою, адже містила 

різноманітні завдання. До речі, підготовка молоді до олім-

піади відбувалася шляхом самостійного опрацювання сту-

дентами навчальної літератури під керівництвом старшого 

викладача кафедри охорони праці Євгена Тюріна. 

Як розповіли учасники, рідний виш надав їм можливість 

не лише показати високий рівень знань, а й відвідати сто-

лицю України й побачити студмістечко НАУ. Дуже вразив 

політехніків масштаб університету та заходу в цілому. Не 

дивно, що по завершенні в учасників залишилася маса 

вражень і корисних знайомств. 

Що ж до результатів, то вони доволі вагомі. Так, Микита 

Качалов став переможцем і був нагороджений дипломом 

першого ступеня. Аліна Зубенко відзначена подякою  

за наполегливість у розв’язанні тестових завдань, а Євген 

Тюрін – подякою за активну участь в олімпіаді. Тож, вітає-

мо талановиту молодь Донецького національного техніч-

ного університету та бажаємо й надалі гордо нести знаме-

но свого вишу! 

 

Каріна Чурсінова, студентка гр. ГЕО-16 

гірничого факультету ДонНТУ, посіла 2 

місце у Всеукраїнському конкурсі студент-

ських наукових робіт зі спеціальності  

«Науки про Землю» (геологія), що прохо-

див на базі ДВНЗ «Криворізький націона-

льний університет». Каріна захищала ро-

боту «Геологічні мезоструктури Карпат  

річки Тисмениця (околиці м. Борислав, Східні Карпати)». 

Науковий керівник – В.І. Альохін, завідувач кафедри геоло-

гії, розвідки та збагачення корисних копалин. 

Не дивлячись на те, що основну масу учасників конкур-

су становили студенти старших курсів, дівчина гідно пред-

ставила Донецький національний технічний університет і 

була нагороджена дипломом ІІ ступеня. 

Руслан Киященко, студент гр. РККм-16 гір-

ничого факультету ДонНТУ, посів 2 місце у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності  «Гірництво» в 

номінації «Шахтне та підземне будівництво». 

Конкурс проходив у м. Кривий Ріг на базі 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» і 

проводився у наступних номінаціях: підземна 

розробка родовищ корисних копалин; відкриті 

гірничі роботи; шахтне та підземне будівництво; 

маркшейдерська справа; охорона праці в гірниц-

тві; збагачення корисних копалин; гірнича елект-

ротехніка та  електромеханіка. 

Другий тур конкурсу проходив у два етапи: 

спочатку учасники подавали роботи на конкурс, 

після чого на них чекало заочне рецензування, 

підведення попередніх підсумків і відбір найкра-

щих робіт для участі в очному етапі ІІ туру; дру-

гий етап включав у себе публічний захист най-

кращих студентських наукових робіт їх автора-

ми, визначення переможців і їх нагородження. 

Руслан захищав проект  

«Розробка ресурсозберігаю-

чих технологій охорони під-

готовчих виробок із підви-

щеною несучою здатністю». 

Науковий керівник – С.Г. 

Негрій, доцент кафедри ро-

зробки родовищ корисних 

копалин. Всього в номінації 

«Шахтне та підземне буді-

вництво» брало участь 12 

студентів із різних вишів України. Як зазначає 

сам Руслан, учасники були достойні, конкуренція 

- доволі значною, проте це не завадило дружній 

атмосфері заходу в цілому. Під час захисту журі 

задавало багато запитань, однак, хлопець гідно 

на них відповідав, результатом чого і стало за-

служене 2 місце і значний відрив від найближчих 

опонентів за кількістю балів. 

Окрім конференції, для учасників конкурсу 

було організовано екскурсію на кар'єр ПАТ «Пів-

денний гірничозбагачувальний комбінат» і відві-

дування музею того ж підприємства. 

По завершенні заходу у молоді залишило-

ся багато приємних вражень і спогадів. Теп-

лий прийом і гарна організація сприяли цьо-

му. За словами Руслана, він дізнався багато но-

вої цікавої інформації та набув корисних зв’язків. 

Своїм результатом хлопець задоволений і щиро 

вдячний рідному вишу за надану можливість  

представити власний науковий проект  

на Всеукраїнському рівні. 

Катерина Щербакова, фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Шостого березня в Молодіжному Хабі пройшов літературний вечір #ТГШ, який 

зібрав в одному місці молодь, школярів, викладачів і просто тих, хто щиро захоп-

люється поезією. Захід став першою подією нещодавно започаткованого руху 

«1921», спрямованого на розвиток культурного життя у нашому місті.  

Ідейним натхненником створення руху та проведення літературної зустрічі став 

Богдан Мироненко, студент групи МЕН-17 факультету економіки та менеджменту 

ДонНТУ. Основна тема заходу – Тарас Шевченко та його творчість, а також нефом-

мальне спілкування учасників і презентація власних поетичних доробків. Так, гості 

згадали основні моменти з біографії митця, подискутували про його постать, життя 

та літературну спадщину. І, звичайно, не обійшлося без декламування віршів: влас-

них поезій і творів улюблених поетів, після чого за чашкою кави присутні поспілку-

валися на тему літератури в цілому та подальшої діяльності руху «1921».  

Варто відзначити, що серед учасників заходу було чимало талановитих і неор-

динарних особистостей (це і школярі, і студенти, і представники більш старшого 

покоління), вірші яких вразили та зачепили, як-то кажуть, «за живе». Все це гово-

рить про те, що сучасна молодь багата на справжні таланти, тому вкрай важливо 

підтримувати та розвивати їх поетичні здібності, об’єднуватися та згуртовуватися 

заради того, щоб підняти культурне життя вишу та міста на новий рівень. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тридцять першого березня в ДонНТУ завіта-

ли Сергій Калінін і Ксенія Київська, регіональні 

координатори ВІ «Активна Громада», які прове-

ли для студентів вишу та активної молоді Пок-

ровська дебатний турнір з політичних реформ. 

Всеукраїнська ініціатива «Активна Громада» - 

об’єднання людей і громадських рухів задля самоор-

ганізації й участі у вирішенні місцевих проблем. Ініціа-

тива створена в рамках діяльності Інституту «Респуб-

ліка». Проект «Активна Громада: право вибору» впро-

ваджується за підтримки Національного демократич-

ного інституту (NDI) за фінансової підтримки Агентст-

ва США з міжнародного розвитку (USAID). 

День видався надзвичайно насиченим і ефектив-

ним. Всі учасники були активні, а два студенти – Ігор 

Чельтер і Всеволод Севрюков – дуже яскраво себе 

проявили під час виступів і саме вони поїдуть на На-

ціональний дебатний турнір, що відбудеться у Києві! 

Бажаємо хлопцям виступити на гідному рівні й вира-

жаємо щиру подяку Сергію та Ксенії за чудовий захід! 

Яна Кот, заступник начальника відділу з 

організації виховної роботи студентів 

 

Кафедра електронної техніки факультету  

КІТАЕР Донецького національного технічного 

університету відсвяткувала свій ювілей – 25 

років. З цієї нагоди студентський актив факульте-

ту підготував яскраву концертну програму. 

Кожен, хто був присутнім на святі, вкотре переко-

нався, що ФКІТАЕР – це одна велика дружня родина, 

де панує злагода, взаємопідтримка та гарний настрій. 

Так, студенти потішили глядачів талановитим ви-

конанням пісень, блискучими тематичними висту-

пами КВК і просто своєю харизмою та щирістю.  

Справжньою «родзинкою» концерту став жартів-

ливий відеоролик за участі студентів і викладачів про 

життя факультету. І тут організатори влучили, як-то 

кажуть, в десятку: відео цілком заслужено припало 

усім до вподоби,  

а д ж е  г л я д а ч і  н е  

приховували своїх 

посмішок і не жал-

кували оплесків. Од-

ним словом, свято 

вдалося на славу. 

Тож, ще раз вітає-

мо колектив кафедри 

з ювілеєм і бажаємо 

миру, успіхів і підко-

рення нових висот! 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно- 

видавничого відділу 

 

Активна молодь 
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З 15 по 17 березня в 

м. Запоріжжя відбувся 

національний навчаль-

ний в ізит «Student  

Action – ефективні сту-

дентські організації», 

який проводився Бри-

танською Радою в Укра-

їні. До складу 30 учасни-

ків візиту ввійшли двоє 

студентів ДонНТУ – 

Едуард Романченко (гір-

ничий факультет) і 

Маргарита Біленська 

(факультет економіки 

та менеджменту). 

Під час візиту активіс-

ти отримали поради від 

студентського самовря-

дування Запорізько-

го національного уні-

верситету стосовно про-

ектної діяльності. Окрім 

участі у навчальних за-

ходах, учасники програ-

ми побували також у За-

порізькому обласному 

молодіжному центрі, На-

ціональному заповіднику 

України «Хортиця». Най-

більше враження спра-

вило відвідування най-

потужнішого в Україні 

металургійного комбіна-

ту ПАТ «Запоріжсталь». 

 

З 6 по 9 березня в Луцьку відбулися тренінги 

учасників програми  «Active Citizens Ukraine». 30 

представників із різних університетів України, 

молодіжних центрів і громадських організацій при-

їхали на Волинь для участі у тренінгу та знайом-

ства з успішним досвідом реалізації громадських 

та культурних ініціатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецький національний технічний університет 

представляла студентська команда у складі Софії 

Гайдаш (ФМЕХТ), Анастасії Малапури (ФЕМ), Ігоря 

Чельтера (ФКНТ), Анни Удинської та Антона 

Бензаря (ФКІТАЕР). 

За три дні команда поспілкувалися з представ-

никами міської влади та громадських організацій. 

Студенти взяли участь у навчальних тренінгах і 

дискусіях, обговорювали тему гендерної нерівнос-

ті, шукали зв’язок між локальними та глобальними 

проблемами, створювали свої міні-громади. Дуже 

сподобалося, що навчання проходило в нефор-

мальній обстановці. Цікавими та корисними були 

зустрічі у студентській раді Луцького національного 

технічного університету, Молодіжному центрі Во-

лині, де молодь займається проектною діяльністю. 

Вік і посади учасників були різними: студенти, шко-

лярі, викладачі, громадські активісти, але спілку-

вання завжди було щирим і відкритим. 

Під час поїздки представники ДонНТУ отримали 

не тільки нові знання та нових знайомих, а й встиг-

ли побачити Луцьк туристичний. Ми відвідали ціка-

ві місця: замок Любарта – неофіційний символ міс-

та, виставку картин, музей технічного розвитку, мі-

ську раду та Молодіжний центр Волині, кафе «Inner 

space», хлібозавод «Теремно». Насичена програма 

візиту та численні зустрічі й спілкування надихають 

на подальшу роботу та саморозвиток. 

Анастасія Малапура, Софія Гайдаш, 

Антон Бензарь, студенти ДонНТУ 

 

Представниця Бри-

танської Ради в Україні 

Юлія Власенко ознайо-

мила учасників візиту з 

активістами підприємст-

ва, які поділилися зі сту-

дентами своїм досвідом 

громадської діяльності. 

Активісти дізналися, що 

на цьому підприємстві 

дуже велику увагу приді-

ляють молодіжний полі-

тиці. Щорічно на підпри-

ємстві проводиться бі-

льше 70 різноманітних 

культурних заходів.  

Молодіжний центр сво-

єю діяльністю покращує 

соціальний стан міста, а 

адміністрація піклуєть-

ся про індивідуальний 

розвиток працівників. 

Перебування у Запо-

ріжжі минуло дуже швид-

ко. Три дні навчального 

візиту були дуже продук-

тивними та ефективними 

на нові знайомства, но-

вих друзів, нові знання. 

Дякуємо організаторам 

за ці насичені дні й чека-

ємо на нові заходи Бри-

танської Ради. 

Маргарита Біленська, 

студентка ФЕМ 

Активні громадяни 
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Шістнадцятого березня в ДонНТУ пройшло офіцій-

не відкриття стартап-школи «Sikorsky Challenge». 

Захід відбувся у рамках проекту «Модель старта-

пів «Sikorsky Challenge» об’єднує Донбас», що розпоча-

вся на сході України з 20 лютого 2018 року.  

Зі вступним словом до присутніх звернулася Вікторія 

Воропаєва, проректор ДонНТУ з науково-педагогічної 

роботи, після чого Інна Малюкова, керівник проекту 

«Мережа стартап-шкіл «Sikorsky 

Challenge», розповіла про школу 

в цілому та особливості навчання в 

ньому. Також пані Інна поясни-

ла, чому в нашому регіоні важ-

ливо створювати інноваційний 

кластер саме на базі ДонНТУ й 

які перспективи це відкриває. 

Юрій Третяк, заступник міського 

голови 

голови Покровська, у своїй промові виразив надію, 

що функціонування стартап-школи допоможе мо-

лоді втілювати в життя свої ідеї, а також запевнив, 

що влада міста готова співпрацювати з авторами 

цікавих проектів і допомагати реалізовувати їх у 

рамках різноманітних підприємницьких програм. 

Завершальною частиною відкриття став виступ 

Ігоря Пеера, співзасновника школи. Він коротко ро-

зповів, як потрібно розвивати свій стартап, як зна-

ходити можливості для його реалізації на місцях і 

які інструменти при цьому використовувати. 

Після цього Ігор провів для молоді тренінг «Ос-

нови інноваційного підприємництва. Практика  

запуску стартапа», в ході якого вже більш детально 

пояснив, з чого розпочинається стартап і на що 

потрібно звернути увагу при його запуску.  

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

 

 
П’ятого березня в ДонНТУ пройшов другий тренінг у рамках від-

криття у виші стартап-школи «Sikorsky Challenge». Перед ауди-

торією виступили двоє доповідачів: Олексій Струцинський, дирек-

тор інноваційного холдингу «Sikorsky Challenge», та Валерій Пичко, 

тренер стартап-школи. 

Так, Олексій продовжив розповідь про те, що являє собою стар-

тап-школа «Sikorsky Challenge» та як вона функціонує. Зокрема, при-

сутні почули, які існують програми навчання у ній, на кого вони роз-

раховані та які відмінності мають. Також Олексій Струцинський дета-

льно розповів про те, які заходи проводяться у школі стартапів, після 

чого окрему увагу звернув на роз’яснення ряду практичних питань, 

серед яких були наступні: як залучити до навчального процесу експе-

ртів і фахівців, як розподіляти час між теоретичними і практичними 

заняттями, яким чином проходить шлях від ідеї до реалізації проекту 

й як організувати роботу з меценатами й інвесторами. 

Другою частиною заходу став виступ Валерія 

Пичка, який логічно продовжив виклад матеріалу 

попереднього доповідача. Серед іншого, він розіб-

рав з аудиторією, якими повинні бути навички лю-

дини в епоху цифрових комунікацій, які існують 

форми надання інвестиційної підтримки проектів і 

які сильні та слабкі сторони кожної з них. 

    Значну увагу було присвячено темі «Маркетинг 

освітніх послуг». Валерій Пичко детально показав, як поширювати 

інформацію щодо проекту в мережі Інтернет у цілому та за допомо-

гою соціальних мереж – зокрема. Тренер детально роз’яснив, як за-

безпечується технічна реалізація цього та поділився низкою корисних 

сервісів і порад, проілюструвавши їх використання прикладами із дія-

льності безпосередньо стартап-школи «Sikorsky Challenge». 

Завершальною частиною заходу стала розповідь Олексія Стру-

цинського щодо реальних історій успішних проектів, з якими йому до-

водилося мати справу в ході своєї професійної діяльності, які ще раз 

показали, що цілеспрямовані та працьовиті завжди досягають поста-

вленої мети. 

Катерина Щербакова, фахівець редакційно-видавничого відділу 

Першого березня відбувся третій 

етап Всеукраїнського конкурсу «Аві-

атор 2018». Участь у ньому взяли 

1000 студентів із 23 вишів країни, у 

тому числі – і представники ДонНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

У третьому турі учасники демон-

стрували свої знання з теорії та історії 

авіації – фундаментальних дисциплін 

для кожного фахівця цієї сфери. 

«У цьому етапі конкурсу підіймали-

ся питання, що стосувалися різномані-

тних аспектів історії авіації: від перших 

польотів – і до сучасності. Я намагався 

впоратися зі всіма запропонованими 

завданнями, - розповідає Сергій Білян-

ський, студент третього курсу факуль-

тету КІТАЕР. – Взагалі, як людині, яка 

вперше є учасником подібного заходу, 

мені було надзвичайно цікаво отрима-

ти такий досвід. Тепер, успішно подо-

лавши декілька етапів, вже хочеться 

не просто брати участь, а дійти до фі-

налу та ввійти до числа переможців, 

які відвідають авіасалон Фарнборо у 

Лондоні. Докладу максимум зусиль для 

того, аби моя мрія стала реальністю». 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 

Нові можливості 
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Тринадцятого березня 2018 року відбула-

ся зустріч студентів Донецького національ-

ного технічного університету з представни-

ками обласного управління АТ «Ощадбанк». 

Організатором заходу виступив центр кар’єри 

та маркетингу ДонНТУ, а його слухачами стала 

студентська молодь факультету економіки та ме-

неджменту та факультету комп’ютерних наук і 

технологій. 

Під час зустрічі Марія Приходько, регіона-

льний тренер, розповіла присутнім, що являє 

собою Ощадбанк, якою була його історія та 

яким він є сьогодні. 

Основними питаннями, які підіймалися під час 

виступу Марії, стали продукти та послуги банку, 

існуючі програми підтримки підприємництва та 

захист клієнтів від випадків шахрайства. 

Наталя Комар, спеціаліст з підбору персоналу, 

познайомила аудиторію із системою навчання та 

наставництва, а також розповіла про можливості 

кар’єрного зростання та існуючі системи мотива-

ції.  А Тетяна Фелоглу, головний економіст обла-

сного управління АТ «Ощадбанк», розповіла про 

систему «Ощад 24/7», про всі його особливості та 

переваги. 

По завершенні заходу гості відповіли на запи-

тання студентів і запрошували майбутніх випуск-

ників долучитися до величезної команди Ощад-

банку. 

В цілому, подібні зустрічі студентів із потенцій-

ними роботодавцями проводяться систематично, 

адже вони є одним із ефективних шляхів допомо-

ги молоді у вирішенні питань майбутнього праце-

влаштування. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Чотирнадцятого березня до Донецько-

го національного технічного університету 

завітало керівництво кадрової служби ПАТ 

«МК «Азовсталь» (група «Метінвест»).  

На зустрічі були присутні студенти факуль-

тетів КІТАЕР і МЕХТ, представники адмініст-

рації вишу, викладачі, співробітники, а також 

делегати з Індустріального інституту. 

Мета заходу – донесення інформації про 

можливості працевлаштування й налагоджен-

ня договірних відносин комбінату з ДонНТУ. 

Так, у вступній промові Вадим Кочетков, на-

чальник відділу кадрів, розповів про підприєм-

ство та його діяльність в цілому, зокрема, про 

особливості виробництва та трудового проце-

су. Окремо Вадим Миколайович торкнувся пи-

тань щодо умов праці, рівня заробітної плати і 

загалом тих переваг, які отримують особи при 

працевлаштуванні на металургійний комбінат. 

Також із доповіддю виступила Олена По-

лякова, начальник відділу моніторингу ос-

вітніх потреб. Вона детально розповіла про 

навчання працівників та про сутність про-

грами кадрового резерву. 

По закінченні виступу викладачі університе-

ту задали гостям ряд запитань щодо працев-

лаштування й роботи студентів, а також – про 

можливості проходження ними практики. 

Завершився захід закликом молоді роз-

починати свою трудову кар’єру в ПАТ «МК 

«Азовсталь» і переговорами між представ-

никами комбінату та адміністрації щодо 

подальшої співпраці. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

Виробничі зв’язки 
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Нові знання 

 

В ДонНТУ для студентів і викладачів ФКНТ і 

ФКІТАЕР 21.03.18 р. пройшов черговий семінар від 

фахівців компанії «QuartSoft», із якою виш уклав 

договір про партнерство у вересні 2017 р.. 

Тема семінару – «Архітектура ігрових додатків». 

У якості доповідачів виступили техлідери відділу 

GameDev компанії Артем Пащенко і Павло Бурлей. 

Артем розпочав семінар із розповіді про те, що 

таке архітектура додатків і детально зупинився на 

тому, які існують її види. Після цього мова пішла 

про декомпозицію на модулі, в ході чого було з’ясовано ознаки гарних 

модулів. Павло Бурлей продовжив виклад матеріалу й розповів ауди-

торії про сутність коду та способи його вимірювання, про причини, які 

провокують появу «поганого» коду, а також про принципи та правила 

«чистого» кодування. Окремо торкнулися теми рефакторингу – покра-

щення існуючого коду. Павло навів приклади шаблонів рефакторингу, 

його можливі способи, а також пояснив суть і значення проведення 

модульних тестів. Наостанок він порекомендував молоді дещо з 

навчальної літератури з даної тематики. 

По завершенні семінару Марина Борисенко, менеджер з персоналу 

«QuartSoft», в цілому охарактеризувала діяльність компанії й наголо-

сила на тому, що вона зацікавлена в молодих і здібних фахівцях. Тож, 

студенти ДонНТУ можуть розглядати роботу в компанії як один із 

можливих шляхів свого працевлаштування.  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

В ДонНТУ пройшов навчальний 

семінар-практикум на тему «Алго-

ритм успішної реформи для май-

бутніх реформаторів».  

Організатор семінару – громадська 

організація «Платформа «Громадський 

контроль» – офіційний куратор із 

впровадження електронної системи публічних закупівель «ProZorro» в 

Дніпропетровській області. У ролі доповідачів виступили Денис 

Баранець і Денис Селін, експерти з «ProZorro».  

Так, в ході семінару учасники почули, яким був  шлях системи 

«ProZorro» від стартапу до повноцінної реформи державних закупі-

вель: експерти розглянули хронологію впровадження системи та тран-

сформації, яких вона зазнала. Окремо торкнулися особливостей функ-

ціонування «ProZorro» та процедури проведення аукціонів. Наостанок 

було коротко охарактеризовано, які знання необхідні для працевлаш-

тування у сфері публічних закупівель і надано список ресурсів, де  

можна більш детально ознайомитися з даною тематикою. 

По завершенні доповідної частини присутні мали змогу задати свої 

запитання гостям. Вони стосувалися переваг і недоліків системи, а та-

кож проблемних моментів, з якими стикаються бухгалтери в ході гос-

подарської діяльності організацій внаслідок використання «ProZorro». 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

Двадцять восьмого березня у  

приміщенні Молодіжного Хабу для 

студентів, викладачів і співробіт-

ників Донецького національного  

технічного університету, а також 

для підприємців міста і зацікавлених 

городян було проведено тренін-

говий курс «Фандрейзинг, або Як 

використати можливості». 

Зі вступним словом виступив  

Олексій Кокорін, менеджер проекту 

«Місто-сад», який коротко охаракте-

ризував його та розповів про прик-

лади успішної діяльності організації. 

Що ж до тренін-

гу, в ролі допові-

дача виступив Ро-

ман Британчук, ек-

сперт із залучення 

ресурсів, роботи з 

партнерами і нет-

воркінгу. 

Під час заходу учасники розгля-

нули, які бувають проекти, що являє 

собою фандрейзинг, які існують 

стратегії залучення партнерів і їх 

можливості, особливості фандрей-

зингу для проектів у сфері благоуст-

рою, а також кейси успішних і неу-

спішних практик залучення фінан-

сових й інших ресурсів. 
 

Зокрема, Роман розповів, з яких 

проектів краще розпочинати спів-

працю з бізнесом й іншими ресурсо-

давцями, яким чином можна залучи-

ти кошти в різні події та проекти, як 

проводити успішні краудфандингові 

кампанії й що для цього необхідно. 

Окремо зупинилися на питаннях по-

шуку осіб, зацікавлених у співпраці, 

на ролі нетворкінгу в залученні ре-

сурсів і особливостях роботи з парт-

нерами та спонсорами. 

Під час практичної частини було 

змодельовано процес переговорів із 

партнером, а також був проведений 

розбір фандрейзинг-плану на декіль-

кох учасниках, після чого всі охочі 

могли задати свої запитання. 

Тож, хочеться вірити, що отрима-

ні під час тренінгу знання та навички 

допоможуть молоді  втілити в життя 

всі свої задумки. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 
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Спортивні новини 

Збірна команда ДонНТУ зай-

няла 1 місце в чемпіонаті До-

нецької області з баскетболу 

серед студентів універси-

тетів, академій та інститу-

тів (закладів вищої освіти ІІІ-IV 

рівнів акредитації), що проходив у Краматорську 20-22 

березня на базі Донбаської державної машинобудів-

ної академії (ДДМА). 

Окрім ДонНТУ, учасниками змагань стали коман-

ди ДДМА, Донецького національного медичного універ-

ситету, Донбаського державного педагогічного універси-

тету та Донбаської національної академії будівництва й 

архітектури. 

Політехніки показали яскраву технічну гру, тож, цілком 

заслуговано одержали перемогу у змаганнях із рахунком 

81:75, що є досить високим результатом. До того ж, рі-

шенням головної суддівської колегії кращим гравцем  

чемпіонату визнали Євгена Кміта, студента факультету 

МЕХТ ДонНТУ. Він був нагороджений дипломом, кубком і 

цінним подарунком від Донецького обласного відділення 

(філії) комітету з фізичного виховання та спорту  

Міністерства освіти і науки України.  

Вітаємо хлопців і бажаємо подальших спортивних 

перемог! 
 

В Донецькому національному технічному  універ-

ситеті 22 березня завершилася спортивна першість з 

футзалу. Всього у змаганнях брало участь шість  

команд, які протягом трьох 

тижнів мірялися силами та 

вправністю. 

 Результати змагань наступні: 

1 місце – збірна ДонНТУ; 

2 місце – збірна гірничого 

факультету ДонНТУ; 

3 місце – «Мальта» (збірна 

старшокурсників ДонНТУ). 

«Усі учасники були силь- 

ними та боролися до останнього, – ділиться враженнями 

Артем Андросян, капітан збірної ДонНТУ. – Наша коман-

да, певна річ, також прагла до перемоги, і, на мою думку, 

наш результат цілком заслужений. Всі ми дуже раді, що 

зайняли перше місце». Що ж до особистих  номінацій, 

кращим бомбардиром першості став гравець збірної 

ДонНТУ Владислав Ліщук (ст. гр. ХТ-14 ФМЕХТ), який 

забив аж 10 голів. По завершенні змагань відбулася це-

ремонія нагородження учасників грамотами й медалями. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

 

Шостого березня 2018 р. у великій спор-

тивній залі ДонНТУ пройшов турнір з арм-

спорту «Козацька сила», присвячений Дню 

народження Т.Г. Шевченка. 

Організаторами заходу виступила кафедра іс-

торії та права ДонНТУ та кафедра загальнонау-

кової підготовки ІІ. До речі, турнір проводиться 

вже третій рік поспіль і дає можливість молоді  

помірятися фі-

зичною  силою  

та поборотися  

з а  з в а н н я  

найкращого . 

Т у р н і р  б у в  

відкритим, тож, 

участь у ньому 

взяли студенти ДонНТУ, ІІ, Покровського ліцею 

«Надія», а також хлопці із числа городян міста. 

Що ж до організації, молодики традиційно змага-

лася у 4-х вагових категоріях: до 65 кг, до 75 кг, 

до 90 кг і 100+. Після цього всі охочі, незале-

жно від ваги, могли взяти участь в абсолют-

ній категорії.  

Переможці ж за категоріями наступні: 

До 65 кг: 

1 – Олексій Брацило (ліцей «Надія») 

2 – Олександр Башлаєв (ліцей «Надія») 

3 – Станіслав Борисов (ліцей «Надія»). 

До 75 кг: 

1 – Вадим Никитенко 

2 – Максим Гомозов 

3 – Сергій Пономарьов (ІІ). 

До 90 кг: 

1 – Максим Гомозов 

2 – Сергій Стребіж (ДонНТУ) 

3 – Дмитро Кривошеєнков (ІІ). 

100+ кг: 

1 – Артур Тараненко 

2 – Вадим Никитенко 

3 – Ярослав Таран (ДонНТУ). 

Абсолютна вагова категорія: 

1 – Вадим Никитенко 

2 – Артур Тараненко 

3 – Ярослав Таран. 

По завершенні змагань переможців наго-

родили почесними медалями та грамотами. 

Тож, вітаємо призерів і бажаємо нових досяг-

нень і звершень! 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 


