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Стор. 2-3 

Перемога студентів ДонНТУ в конкурсі 

«Авіатор 2018». День ФКНТ і участь мо-

лоді у міжнародних олімпіадах і стажуваннях 

Стор. 4 

Перша зустріч клубу шахістів ДонНТУ. 

Захід, присвячений життю та творчості 

С. Хокінга. Тур платформи «IDEA SPACE» у 

Покровську 

Стор. 5-7 

Наукові здобутки студентів ДонНТУ 

Стор. 8-9 

Громадське життя. Тренінги з мінної без-

пеки для школярів Донеччини. Мережевий ві-

зит студентів до Сум. Екофест. День ФЕМ 

Стор. 10 

Конференція юних науковців «Свіжий 

подих». Завершення програми «Один день 

в ДонНТУ» 

Стор. 11 

Всесвітній день охорони праці 

Стор. 12-13, 17-18, 19 

Яскраві дні факультетів і змістовні дні 

науки в ДонНТУ 

Стор. 14-15 

Участь активістів ДонНТУ у молодіжних 

форумах і національному дебатному турнірі 

з політичних реформ. Тренінг з ефективних 

комунікацій і міжнародних можливостей 

Стор. 16 

Спортивні новини вишу 

Стор. 20 

Заходи до Дня пам’яті та примирення та 

до Дня Перемоги. Кібертурніри в ДонНТУ 

 

 

Тридцятого травня у приміщенні Молодіж-

ного Хабу Донецького національного технічного 

університету в ід  представників  проекту  

U-Report пройшла відкрита лекція про те, що є 

актуальним для молоді на сьогодні.  

U-Report - міжнародний проект Дитячого 

фонду ООН (UNICEF Ukraine), створений, аби 

думки молоді були почуті та взяті до уваги.  

Арсен Яценко та Дмитро Бурак, амбасадори 

проекту,  завітали до Молодіжного Хабу ,   

аби  поговорити зі студентами ДонНТУ про 

молодіжну активність. Зокрема, під час презен-

тації хлопці розповіли про те, як молодь може 

впливати на прийняття важливих рішень, не-

залежно від регіону та віку, та в який спосіб 

можна чинити вплив на країну та висловлюва-

ти свою думку, аби це почули усі.  
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Четверо студентів ДонНТУ – Катери-

на Єлагіна (ФКІТАЕР), Максим Лебедин-

ський (ФКІТАЕР), Сергій Демидов (ФКІ-

ТАЕР) і Андрій Бардаков (ФКНТ) – увійш-

ли до сотні переможців Всеукраїнського 

конкурсу «Авіатор 2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодь успішно подолала всі відбіркові 

етапи, гідно виступила у фіналі й вже влітку 

відвідає авіасалон Фарнборо в Лондоні. 

«Поїздка до Києва була дуже тривалою й 

виснажливою. Нічний переїзд, пересадки, 

раннє прибуття, довге очікування поселення 

в гуртожитку… Тим не менше, ми трималися, 

– ділиться враженнями Максим. – Коли 

представили свої проекти, нам задали  

ряд питань, а по завершенні настав момент 

очікування результатів – і це не було легко. 

Що ж до церемонії нагородження, було дуже 

хвилююче, але, на щастя, всі наші прізвища 

прозвучали, тож, можна було зітхнути з по-

легшенням. Дуже радий, що все так склало-

ся. Хочеться подякувати фонду Бориса Ко-

леснікова за можливість відвідати Лондон». 

 «11 квітня я побував в Києві в Національ-

ному авіаційному університеті, де брав  

участь у фіналі конкурсу «Авіатор 2018», – 

розповідає Андрій. – Завдання та умови кон-

курсу були ідентичні торішнім, за винятком 

більш жорсткого обмеження презентації в 3 

хвилини. Було дуже непросто викласти всю 

суть свого проекту за такий короткий про-

міжок часу. Однак, незважаючи на складно-

щі, я отримав масу позитивних емоцій від 

теплої зустрічі зі знайомими, разом із якими 

брав участь у минулорічному конкурсі й від-

відав авіасалон Ле-Бурже у Парижі. Наступ-

ного дня, 12 квітня, пройшла церемонія наго-

родження переможців конкурсу. Після хви-

люючого очікування я відчув непередаваний 

захват, побачивши себе й інших товаришів з 

мого вишу в числі найкращих». 

Що ж, ще раз вітаємо наших переможців. 

Ви – гордість університету! 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

 

У рамках стипендіальної програми Леонарда Ейлера  

від DAAD у березні старший викладач ФКНТ Юлія Дікова та 

магістри Артем Любимов, Ілля Береза та Галина Нещадіна 

здійснили візит до Центра високопродуктивних обчис-

лень при Штутгартському університеті (Німеччина), де 

працювали над своїми науковими роботами під керівництвом 

професора кафедри комп’ютерної інженерії В.А. Святного. 

Під час стажування нами успішно було освоєно лекцій-

но-практичний курс CFD with OpenFOAM, який викладався нау-

ковцями Університету Штутгарта, Інституту технологій м. Карл-

сруе, Університету Зигена та Технологічного університету Ре-

генсбурга. По закінченні всі учасники отримали сертифікати. 

Для ознайомлення з можливостями Центру нами були від-

відані лабораторії високопродуктивних обчислень, лабораторії 

моделювання та візуалізації. В рамках виконання науково-дос-

лідницьких робіт було проведено ряд експериментів із пара-

лельних обчислень і паралельного моделювання складних ди-

намічних систем в обчислювальних лабораторіях університету. 

Цікавими й корисними були зустрічі з викладачами спорідне-

них кафедр вишу, під час яких ми ознайомилися з  сучасними 

розробками в галузі Industry 4.0 і роботою макетних зразків. 

Програма перебування передбачала участь у Другій міжна-

родній конференції SimTech 2018, що проводилася на базі Уні-

верситету Штутгарта. Під час конференції ми мали змогу  

поспілкуватися з представ-

никами дослідницьких інсти-

тутів і університетів, почес-

ними докторами ДонНТУ. 

    Найважливішим резуль-

татом стажування стало 

встановлення ділових кон-

тактів із представниками 

Університету, які є відпові- 

дальними за роботу кластерів Центру. Цей досвід допоможе 

викладачам і аспірантам кафедри налагодити роботу спеціалі-

зованої лабораторії з надпродуктивних обчислень на базі 

ДонНТУ, яка в подальшому стане основною лабораторією нау-

кових досліджень з паралельних обчислень і моделювання. 

Така потужна підтримка європейських колег, тісна співпраця є 

невід’ємною та дуже важливою частиною розвитку науко-

вої школи професора В.А. Святного.  

Перебування в Штутгарті – це не тільки постійна робота над 

дослідженнями та експериментами. Німеччина – дуже диво-

вижна країна, що вражає не тільки своєю гостинністю та ввіч-

ливістю оточуючих тебе людей, а й мальовничими краєвидами 

маленьких міст. Німці старанно підтримують старі будівлі  

та вулички, гуляючи якими ніби поринаєш в іншу епоху. Німеч-

чина – це безліч замків, храмів, пам’ятників стародавніх часів. 

Це прекрасні міста з великими парками-лісами та дикими пта-

хами, де можна дуже добре провести час з друзями. Тому бу-

демо плекати надію на подальші візити до Німеччини! 

Юлія Дікова, старший викладач кафедри КІ 

Артем Любимов, Ілля Береза, Галина Нещадіна, магістри 

Талановита молодь 
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У 2018 році я, магістрант ка-

федри «Комп’ютерна інженерія» 

факультету КНТ Олена Крюков-

ська, стала учасником стипенді-

альної програми «Pro3». 

Ця програма заснована в 2001 році   

з ініціативи професора Е.-Д. Гілеса, 

розрахована на півроку та передбачає виконання студентом 

наукової роботи в одному з науково-дослідних  закладів Німе-

ччини. Тож, з 1 лютого почалося моє стажування в Технічному 

університеті Гамбург-Харбург. 

Перший місяць ознаменувався для мене знайомством із 

містом, університетом і співробітниками кафедри. Були також 

отримані теоретичні відомості для завдання за темою «Роз-

робка експериментально-віртуальної лабораторії для дослі-

дження гранульованих матеріалів». Вже з березня я почала 

виконання практичної частини завдання, що передбачає мо-

делювання поведінки великих обсягів частинок за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення, а також створен-

ня об'ємних моделей і їх друк на 3D-принтері. Паралельно 

продовжую знайомитися з містом і знаходити нових друзів. 

Олена Крюковська, магістр кафедри КІ 

Двадцять першого квітня 2018 р. в ДонНТУ пройшов 1-й 

етап міжнародної олімпіади із програмування  «The ACM-

ICPC International Collegiate Programming Contest 2018».  

Змагання проводяться під егідою 

Асоціації обчислювальної техніки 

за участі університету Бейлора. 

Головною особливістю змагань є 

формат проведення – участь беруть 

команди із трьох студентів під керів-

ництвом тренера. У встановлений 

проміжок часу команди отримують 14 задач, на вирішення 

яких їм відводиться 5 годин. Програми розробляються 

обраною мовою програмування й надсилаються на тесто-

вий сервер, де проходять автоматичні тести, що є нев і-

домими учасникам. Якщо програма видала неправильну від-

повідь або не вклалася в обмеження за часом / пам’яттю, то 

команда отримує повідомлення про це і може надіслати ви-

правлену версію. Завдання вважається вирішеним, якщо про-

грама пройшла всі тести. На відміну від інших олімпіад, част-

кові рішення не враховуються. Перемагає команда, яка 

правильно вирішила найбільше число задач.  

У 2018 році в першому етапі олімпіади взяли участь п’ять 

команд студентів ФКНТ. За результатами змагань команда 

DonNTU_CSTF_United у складі Мінь Ань–Нгуєн, Ярослава 

Сафронова та Андрія Кузьменка (тренер – ст. викл. кафедри 

КІ О.Г. Шевченко) посіла друге місце серед команд Донецької 

області. Колектив викладачів і студентів ФКНТ вітає команду-

призера та бажає успіхів на наступних етапах олімпіади. 

Сергій Цололо, доцент кафедри комп’ютерної інженерії 

 

Факультет комп’ютерних наук і тех-

нологій 19 квітня відсвяткував своє 46-

річчя. Цей день був насичений подіями, в 

яких брали участь студенти та гості.  

Це і Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Феномен української інтеліге-

нції в контексті глобальних трансформацій», 

де обговорювалися насущні проблеми сучас-

ного стану суспільства, і майстер-класи для 

школярів з НВК №1 і ЗОШ №12 м. Покровськ, 

на яких студенти-магістранти виступили в 

якості викладачів, продемонстрували свої  

розробки та досягнення з використанням 

сучасного лабораторного  обладнанн я. 

Школярі виступили в ролі користувачів і 

тестувальників програмного забезпечен-

ня, провели 3D-моделювання  створених 

власноруч об’єктів. Це і перемога команди 

у зустрічі баскетбольного турніру, яка 

присвячена Дню народження факультету.  

По завершенні робочих і наукових заходів 

студенти викладачі факультету КНТ та гості 

зібралися у великій актовій залі. Вітальні сло-

ва оголосили декан факультету комп’ютерних 

наук і технологій Сергій Ковальов, завідувач 

кафедри філософії Микола Нікульчев, голова 

ради самоврядування факультету Дар’я По-

луніна. Проведено урочисте нагородження 

почесними грамотами найбільш активних  

студентів і переможців всеукраїнських студе-

нтських олімпіад і конкурсів: Олександра Бо-

билєва (гр. ІПЗм-17) – 1 місце в конкурсі сту-

дентських робіт з інформаційних технологій; 

Катерина Глинська (гр. ІПЗм-17) – 2 місце в 

конкурсі студентських робіт із напрямку «Ін-

форматика та кібернетика»; Ярослав Сафро-

нов (гр. КН-14) – 3 місце в олімпіаді зі спеці-

альності «Комп’ютерні науки»; Андрій Барда-

ков (гр. КІ-14) – переможець конкурсу «Авіа-

тор». А наприкінці свята відбувся концерт, під 

час якого присутні поринули у подорожі, які 

перенесли їх у часі та просторі завдяки ак-

торській майстерності студентів ФКНТ.  

За матеріалами ФКНТ 

 

Новини ФКНТ 



4 стор.                                        «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                   травень 2018 
 

   

  

Четвертого квітня у читальній залі бібліотеки Донецького національного 

технічного університету відбулася перша зустріч клубу шахістів ДонНТУ. 

14 учасників змагалися за звання найкращого, проте варто відзначити, що 

атмосфера заходу була досить дружньою, адже, окрім безпосередньо шахів, у 

гравців було багато тем для обговорення за партією. Тим не менше, кожен, 

перш за все, був зосереджений на грі. 

Всі, хто взяв участь, показали свій стиль тактики, свою стратегію, а завдяки сис-

темі підбору суперника, що була дещо запозичена з гри DOTA 2, зустріч перетвори-

лася на міні-турнір. Участь у ньому взяли студенти факультету економіки та менедж-

менту, а також факультетів КІТАЕР, КНТ, МЕХТ і ТОВ. 

Що ж до переможців, ними стали представники факультету МЕХТ: 

1 місце – В'ячеслав Боровльов, викладач 

2 місце – Ігор Сизов, студент 2-го курсу 

3 місце – Олександр Сергеєв, студент 2-го курсу. 

Дякую всім, хто взяв участь у цьому заході!  

Богдан Мироненко, ст. гр. МЕН-17 

Четвертого квітня у Молодіжному Хабі від-

бувся захід, присвячений життю та науковій 

творчості Стівена  Хок інга , орган ізований  

студентами факультету КНТ Донецького на-

ціонального технічного університету.  

Хокінг був 

одним із най-

видатн іш их 

фізиків-теоре-

тик ів ,  я к и й  

зробив досить 

вагомий вне-

сок у розвиток  

сучасної науки 

та фізики, будучи при цьому майже повністю пара-

лізованим. Він рухав лише м’язами щік, тому ро-

змовляти він міг лише через синтезатор мови, спе-

ціально розроблений для нього компанією Intel. За 

допомогою такого апарату Стівен Хокінг міг вимови-

ти лише одне слово за хвилину. Але навіть  це не 

заважало йому проводити лекції, читати семінари 

та влаштовувати заходи, присвячені науці та фізиці. 

Крім цього, він займався написанням наукових 

видань. Його найвідоміша робота – світовий 

бестселер «Коротка історія часу». Також він пи-

сав книжки для дітей. 

Свої думки та враження після досить захоплюю-

чої розповіді-презентації висловили гості захо-

ду. Обговорювали його життя, досягнення, книжкові 

видання. Після дискусії всі перейшли до перегляду 

фільму про життя видатного фізика - «Хокінг», який 

змусив серйозно замислитися про науку, фізич-

ні явища, Всесвіт і життя взагалі.  

Вчених багато, але популяризаторів науки – 

досить мало. Одним із цих небагатьох був саме 

Стівен Хокінг. 

Ольга Кондратенко, ст. гр. ТКР-17 

 

Двадцятого квітня у рамках туру Донецькою 

та Луганською областями до Донецького націо-

нального технічного університету завітали пред-

ставники платформи «Idea Space». 

У турі брали участь команди громадської організації 

«Центр вуличних культур» у рамках проекту «Street 

Culture», громадської організації «Міські реформи», 

громадської організації «День музики».  

У Молодіжному Хабі відбулася прем'єрна демон-

страція фільму «Street Culture - Шлях до мрії», що стала 

вже третьою документальною картиною від організато-

рів. Показ фільму в нашому місті відбувся завдяки плат-

формі ініціатив «Лампова». До речі, команда «Street 

Сulture» у різних містах Донбасу доповнює свій фільм, 

тому у глядачів була ексклюзивна можливість подиви-

тися фільм про те, як кожен здатний змінити своє місто, 

область і навіть країну. Окрім розповіді про те, що змог-

ли активісти змінити у Харкові, був сюжет про Донбас, 

зокрема, розповідь про Покровськ. 

Після перегляду пройшло обговорення кінострічки з 

учасниками платформи «IDEA SPACE». До того ж, спі-

кери – Єгор Матюхін, Валерій Бичков, Олег Малафєєв, 

Віктор Чулановський – розповіли про свій досвід розро-

бки та реалізації міських проектів, а також про механіз-

ми співпраці з державними структурами, спонсорами та 

грантодавцями. 

Дякуємо за 

те, що завітали 

до нас ,  і  че-

каємо на чер-

говий візит. 

Богдан 

Мироненко, 

ст. гр. 

МЕН-17 

 
Громадське життя 
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Талановита молодь 

Щиро вітаємо Ліану Єну, студентку групи УПЕПм-17 з 

перемогою у II турі Всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт за напрямом «Управління персоналом 

та економіка праці. 

Тема наукової роботи – «Запобігання синдрому профе-

сійного вигорання на підприємстві». Науковий керівник – 

доктор економічних наук, професор, проректор з міжнарод-

них зв’язків ДВНЗ «Донецький національний технічний уні-

верситет» Ірина Борисівна Швець. 

Конкурс проходив 16-17 квітня 2018 року в Тернопільсь-

кому національному економічному університеті, що є одним 

із лідерів серед економічних вищих навчальних закладів 

України. Під час підсумкової науково-практичної конферен-

ції було розглянуто 26 наукових робіт, виступили 29 сту-

дентів-авторів із 19 закладів вищої освіти. Доповідь Ліани 

була останньою, проте довге очікування та хвилювання не 

завадило ґрунтовно виступити та відповісти на чис-

ленні запитання членів комісії. 

За перемогу у II турі Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт Ліана була нагороджена дипломом III 

ступеня. За словами самої 

дівчини, у Всеукраїнському 

конкурсі студентських науко-

вих робіт вона брала участь 

вперше, тому була дуже рада, 

що перед вимогливими чле-

нами журі, високоповажними 

науковцями з  вищих  нав-

чальних закладів усієї Укра-

їни та перед ровесниками  

підтвердила свої знання. 

Ліана Єна: «Незважаючи на дуже щільний графік робо-

ти, під час заключної конференції молодь мала змогу пос-

пілкуватися зі студентами та викладачами різних вишів, 

поділитися враженнями, почути цікаві доповіді та поринути 

в атмосферу справжнього наукового форуму. Подібні захо-

ди є необхідними для підготовки фахівців високого рівня, 

на яких у майбутньому буде покладено складне завдання 

економічного, соціального та культурного відновлення. 

Тернопіль – неймовірно красиве та затишне місто. Мені 

воно дуже сподобалося, особливо – природа, адже у місті є 

величезна кількість парків: парк імені Тараса Шевчен-

ка, національного відродження, гідропарк «Топільче», Ста-

рий парк. Як і в кожному західноукраїнському місті, у Тер-

нополі є свій замок. Щодо пам’ятників, їх у цьому місті  

більше двадцяти. Я впевнена, що Тернопіль неодмінно за-

чарує кожного, хто ступить на його предковічну  землю та 

пройде  затишними вуличками». 

Від усього колективу кафедри менеджменту ми бажаємо 

Ліані подальших успіхів на шляху подолання наукових ви-

сот, нових здобутків і перемог! 

Колектив кафедри менеджменту 

Протягом 12-13 травня в UNIT.City 

в Києв і  проходив хакатон Student 

Agritech Challenge. 

Student Agritech Challenge – це 30-

тигодинний марафон, на якому талано-

вита молодь представляла свої іннова-

ційні ідеї з оптимізації та автоматизації 

виробництва. Допомагали командам дос-

відчені ментори. 

Організатором заходу виступив агрохол-

динг МХП, що є лідером з виробництва 

курятини, а також спеціалізується на ви-

рощуванні зернових й іншій аграрній діяль-

ності (виробництво м'ясо-ковбасних виро-

бів і м’ясних виробів, готових до вживання). 

Всього у хакатоні взяли участь 150 учас-

ників, 23 команди. Представником ДонНТУ 

стала команда студент ів  факульт е-

ту  комп’ютерно-інтегрованих техноло-

гій, автоматизації, електроінженерії та 

радіоелектроніки «B.S.M.D.», до складу 

якої увійшли: Богдан Самойлович, Сер-

гій Нагорний, Максим  Лебединський, 

Сергій Демидов,  Владислав Степаненко. 

Протягом 30-ти годин без перерви на 

сон резиденти Молодіжного Хабу вирі-

шували кейси від Миронівського хлібо-

продукту.  Результатом  продуктивної 

роботи стало почесне 2-ге місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винагородою для хлопців стане екскур-

сія до найбільшої птахофабрики в Європі, 

персональне менторство від фахівця МХП, 

можливість впровадження розробки, 

стажування з подальшою перспективою 

працевлаштування й шалена кількість 

вражень і нових знайомств. 

Щиро вітаємо та бажаємо подальших 

успіхів! 
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Здобутки студентів 

Протягом 19-21 квітня 2018 року в Луцькому національ-

ному технічному університеті проходила олімпіада з дис-

ципліни «Основи охорони праці». Від нашого вишу у  

студентському змаганн і  взяли  

участь студентки гірничого факуль-

тету групи ОПГм-17 Ірина Піц і Дар'я 

Панько під керівництвом Н.С. Білої. 

19 квітня відбулося урочисте від-

криття олімпіади, після чого студен-

ти виконували першу частину зав-

дань – розв'язання тестів за на-

вчальною програмою дисципліни. 

Наступного дня проходила друга частина – виконання 

практичних завдань з основ охорони праці. Ввечері сту-

денти ЛНТУ провели екскурсію містом для учасників олім-

піади, в ході якої учасники відвідали замок Любарта, Луць-

ке підземелля та інші пам'ятки старого міста. 

21 квітня відбулося нагородження переможців і урочис-

те закриття олімпіади. Було дуже приємно почути свій рід-

ний ВНЗ серед числа найкращих, адже наша команда по-

сіла 2 місце. Загалом, поїздка подарувала нам приємні та 

незабутні враження, нові знання, цікаві знайомства. 

Ірина Піц, ст. гр. ОПГм-17 

 

Протягом 11-13 квітня 2018 р. у стінах НТУУ «Київ-

ський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіа-

ди зі спеціальності «Соціологія». 

Представляти ДонНТУ випала честь студентці 3-го кур-

су Ірині Коваленко. Як і в минулому році, на урочистому 

відкритті учасники мали приємність почути вступне звер-

нення голови журі, професора, члена-кореспондента НАН 

України Є.І. Головахи, декана ФСП КПІ ім. І. Сікорського 

А.А. Мельниченка, завідувача кафедри 

соціології КПІ П.В. Кутуєва, а також мали 

нагоду ознайомитися з новою магістер-

ською програмою КПІ ім. І. Сікорського – 

«Врегулювання конфліктів і медіація», 

яку презентував Шон Лохна, доктор фі-

лософії з політичної економії Кембри-

джського університету. 

День проведення олімпіади видався досить насиченим. 

Спочатку учасникам було запропоновано скласти програ-

му соціологічного дослідження на досить актуальну тему – 

«Громадська думка щодо врегулювання конфліктів на 

Донбасі». Після невеликої перерви учасники проходили 

тести на загальну соціологічну підготовку. Перед оголо-

шенням переможців і церемонією нагородження на учас-

ників олімпіади чекала лекція Євгена Головахи на тему 

«Сучасні ціннісні зміни в Європі та Україні».  

Загалом, участь у цій олімпіаді принесла особисто 

мені безцінний досвід і приємні враження, а універси-

тету – 3 командне місце.  

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 

 

 

У Хмельницькому національному університеті 

відбувся фінальний етап Всеукраїнського конкур-

су студентських наукових робіт за напрямом 

«Інформаційні системи і технології», в якому 

взяли участь представники  факультет у  

комп’ютерних наук і технологій ДонНТУ. За  

результатами захисту у підсумковій конференції  

студентка гр. ІПЗм-

17 кафедри прик-

ладної математики 

та інформатики  

Олександра Боби-

лєва посіла 1 міс-

це з  п р о е к т о м   

«Паралельне управління кроком при моде-

люванні динамічних об’єктів». 

Наукова робота О. Бобилєвої виконувала-

ся під керівництвом д.т.н., проф. О.А. Дмитрієвої 

та присвячена актуальним на сьогодні питанням 

організації ефективних обчислень, топологічного 

відображення та балансування навантаження  

у паралельних комп’ютерних системах при мо-

делюванні багатомірних динамічних об’єктів із 

зосередженими параметрами. Щиро вітаємо пе-

реможця та бажаємо подальших успіхів! 

О.А. Дмитрієва, завідувач кафедри ПМІ 

 

12-13 квітня 2018 року у Вінницькому націона-

льному технічному університеті пройшов II тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт із напрямку «Інформатика та кібернетика». 

У конкурсі брали участь представники ба-

гатьох університетів України – всього близько 30 

робіт. Від ДонНТУ в конкурсі брала участь Кате-

рина Глинська, студент-магістрант факультету 

комп’ютерних наук і тех-

нологій за спеціальністю 

«Інженерія програмного 

забезпечення». Конкур-

сна робота, присвячена 

реалізації штучного ін-

телекту для стратегічної 

гри (на прикладі гри «Ша-

хи»), виконана на кафед-

рі прикладної математики  

та інформатики під керівництвом доцента  

Н.С. Костюкової. 

Робота Катерини була високо оцінена журі 

конкурсу — її було нагороджено дипломом 

переможця другого ступеня. 

Вітаємо Катерину з отриманням нагороди 

й бажаємо подальших успіхів у навчанні  та 

науковій роботі. 

Наталія Костюкова, доцент кафедри ПМІ 
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Протягом 26-28 квітня 2018 року в Пів-

денноукраїнському національному педаго-

гічному університеті ім. К. Д. Ушинського 

проходив фінал Всеукраїнської студентсь-

кої олімпіади с дисципліни «Психологія», 

участь у якому взяли студентка 3 курсу 

спеціальності «Соціо-

логія» Ірина Ковален-

ко та студентка 2 кур-

су спеціальності «Фі-

лософія» Анастасія 

Яценко зі своїм науко-

вим керівником Оле- 

ною Вікторівною Сервачак, доцентом 

кафедри історії та права.  

Спочатку учасники виступали із захис-

том презентацій за заданою оргкомітетом 

тематикою, підготовленими заздалегідь . 

Журі для виступу було відібрано 11 кра-

щих, серед них опинилася і студентка Дон-

НТУ. Далі учасникам було запропоновано 

тести на загальну психологічну обізнаність і 

практичні завдання, де учасники мали про-

явити не тільки теоретичну підкованість, 

але й розкрити свій креативний потенціал.  

Одеса гостинно зустріла нас яскравим 

сонцем і по-літньому теплою погодою, а 

ми, хоч і трошки не дотягнули до призових 

місць, отримали цінний досвід і купу приєм-

них емоцій і вражень. І, звичайно, непере-

борне бажання повернутися сюди знову. 

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 
 

Максим Лебединський 

(ФКІТАЕР) взяв участь у ІІ 

турі Всеукраїнського кон-

курсу студентських науко-

вих робіт з галузі «Телеко-

мунікації», де представив 

результати роботи над  

проектом SmartCare. 

Серед 34 робіт учасників з найкращих 

телеком-вишів України Максим посів шосте 

місце. Вітаємо! 
 

 На всеукраїнському 

конкурсі студентських 

робіт з «Технології 

захисту навколиш-

нього середовища» 

екологи ФМЕХТ здо-

були 1-ше (Олексан-

дра Заворотня  та 

Юлія Бурцева) і 3-тє 

(Катерина Марченко і 

Анна Курка) призові 

місця! Так тримати! 

Команда ДонНТУ у складі студентів гірничого факультету Ка-

терини Васильєвої та Володимира Колоненка під керівництвом 

доцента В.І. Каменця  вперше взяла участь у ІІ етапі Всеукраїн- 

ської студентської олімпіади з  ди-

сципліни «Безпека життєдіяльнос-

ті», яку 23-26 квітня гостинно при-

йняв Львівський державний уні-

верситет безпеки життєдіяльності, 

розташований в одній із найкра-

сив іших  історичних будівель  

центру Львова. Форум був дуже представницьким – з 44 україн-

ських вишів приїхали близько 150 учасників.  

У першому турі вирішувалися 72 теоретичних конкурсних за-

вдання трьох рівнів. З технічними питаннями наші учасники впо-

ралися добре, а от із юридичною специфікою виникли певні тру-

днощі, але це і дало цінний досвід на майбутнє. Другий тур міс-

тив практичні завдання з надання домедичної допомоги, тобто 

виконання реанімаційних заходів. За оригінальність їх вирішення 

Катерина Васильєва отримала персональну відзнаку від  

Об’єднання профспілок Львівщини, а за креативність Володимир 

Колоненко удостоївся подяки начальника Навчально-методич-

ного центру цивільного захисту та БЖД Львівської області. По-

дяку від оргкомітету за активну участь і високий рівень підготов-

ки отримала й наша команда в цілому. З’явилися нові друзі та 

цінні контакти. Була й насичена культурна програма: екскурсії 

університетом і неймовірним Львовом, показові навчання кур-

сантів, концерт і дискотека. Організатори та учасники 26 квітня 

біля монументу вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

Та й загалом, поїздка залишила по собі незабутні враження.    

В’ячеслав Каменець, доцент кафедри ГПС 
 

У Харківському національному економіч-

ному університеті імені Семена Кузнеця від-

бувся Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з економічних і технічних спе-

ціальностей. Він проводився у два тури. В 

першому всі бажаючі відправляли свої робо-

ти на розгляд галузевої комісії; таким чином 

надійшли 63 роботи. Для другого туру комісія 

відібрала 20 найкращих робіт, серед яких  

опинилась і праця студентів факультету економіки та менедж-

менту Донецького національного технічного університету – Ка-

рини Кас’яненко (гр. МПП-15) і Богдана Мальованого (гр. ФЕБз-

16). Після цього учасники, які пройшли відбірковий етап, отри-

мали запрошення для участі у підсумковій науково-практичній 

конференції для наукової доповіді та захисту роботи.  

Безпосередньо конференція відбулася  22 березня в ХНЕУ. 

Даний захід, уявіть собі, тривав більше 7 годин! Було складно, 

однак, за результатами захисту ми посіли 2 місце з проектом 

«Боротьба з легалізацією доходів, отриманих злочинним шля-

хом». Наукова робота виконувалася під керівництвом Валентини 

Миколаївни Антоненко, доцента кафедри обліку, фінансів і еко-

номічної безпеки, та присвячена актуальній проблемі нашого 

часу. Що ж до вражень, мені сподобалося брати участь в цьому 

конкурсі. Я познайомилася з цікавими людьми з інших міст і по-

чула багато корисної інформації з доповідей інших учасників. 

Карина Кас’яненко, ст. гр. МПП-15 

 
Здобутки студентів 
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З 15 по 17 березня у місті Суми відбувся На-

ціональний мережевий візит “Active Citizens 

Ukraine” від Британської Ради в Україні. Трид-

цять активістів з різних куточків України 

зібралися для обміну новими ідеями.   ДонНТУ 

представляли студентки гірничого факуль-

тету Людмила Доля, Ольга Сільченко та 

студент ФКІТАЕР Олександр Чумаченко. 

У перший день для учасників візиту було ор-

ганізовано навчання в рамках базового курсу 

програми “Активні громадяни”. Учасники отрима-

ли нові знання щодо мультикультурності та діа-

логу, активізації громади, мережування та пошу-

ку ідей для спільних проектів. Сумські активісти з 

організацій «Місто Розумних», «Студентське 

братство Сумщини», «Громадський Фонд  

«Суми» презентували свої досягнення в реаліза-

ції соціальних ініціатив і проектів. Друга полови-

на дня була присвячена зустрічам та пізнаваль-

ним екскурсіям. Учасники програми відвідали  

Гендерно-ресурсний центр і лабораторію 3-D- 

інновацій Сумського державного університе-

ту. Візит до Конгрес-центру продемонстрував 

нове бачення діяльності колишньої бібліоте-

ки. Цікавими та корисними стали відвідуван-

ня регіонального представництва Суспільного 

телебачення, управління молоді й спорту Сумсь-

кої обласної державної адміністрації, соціально- 

відповідального підприємства ТОВ «Керамейя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Це був мій перший подібний візит, і після 

нього залишилися найяскравіші враження!»  – 

ділиться враженнями Людмила Доля. Я дуже  

вдячна організаторам і учасникам за досвід і мо-

тивацію робити цей світ кращим! Це місто й ак-

тивісти не залишили байдужою жодну людину!» 

«Хочеться виразити подяку всім чудовим лю-

дям, які були з нами протягом цих трьох днів! Це 

незабутні емоції та досвід! Будьте активними 

людьми, а, головне, аби змінити своє життя  – 

починай з себе!» – підсумовує Ольга Сільченко. 

Галина Лисенко, начальник підрозділу з 

організації виховної роботи студентів 

 

 

На початку квітня викладачі кафедри хімічних техно-

логій Донецького національного технічного університе-

ту разом з фахівцями Данської Ради у справах біженців – 

Данської Групи з розмінування (Danish Refugee Council – 

Danish Demining Group) організували тренінг для школя- 

р і в  о б л а с т і  з  

проблеми мінної  

безпеки.  

Тренінг прохо-

див у містах Крас-

ногорівка та Вол-

новаха. Вибір при-

пав саме на ці міс-

та не випадково: 

околиці Красного- 

рівки знаходяться всього в 1800 м від позицій бойовиків. 

Практично щодня відбуваються обстріли, незважаючи на 

постійно декларовані мінською групою перемир’я. Зустріти 

в Красногорівці боєприпаси, що не вибухнули, снаряд, міну 

або інший вибуховий пристрій не складає великих трудно-

щів. В першу чергу, в небезпеці знаходяться діти. Їх на-

вчання відбувається в екстремальних умовах – відсутнє 

опалення, вже третій рік немає газу і постійні перебої 

з електрикою. 

Місто Волноваха знаходиться дещо далі від лінії фрон-

ту, але за період війни вона не раз потрапляла під обстріл. 

На волноваських блокпостах з регулярною періодичністю 

знаходять боєприпаси й вилучають їх у населення. Крім 

того, багато хто має родичів у безпосередній близькості 

від лінії військових дій. Тому для дітей ймовірність знайти 

випадково вибуховий пристрій є дуже високою. Цікавість, 

бажання потримати в руках, спроба розібрати пристрої 

призводить до трагічних наслідків. 

Під час тренінгу фахівці Данської групи розповіли про 

мінну небезпеку в зоні військового конфлікту, де мешкають 

та навчаються діти. Тренери показали короткі пізнавальні 

відеосюжети та провели вікторину серед учнів шкіл та ко-

леджу. У свою чергу, викладачі ДонНТУ, доценти Ігор 

Швець, В’ячеслав Каулін і асистент Ірина Данило, показа-

ли захоплюючі хімічні досліди за темою заходу, відтворив-

ши штучний вибух малої потужності, чим підігріли інтерес 

учасників до теми заходу. Серед дослідів було продемонс-

тровано також перетворення води на вино та кров, феє-

ричний міні-вулкан, фараонові змії та інші цікаві експери-

менти. Учні та студенти коледжу Красногорівки та Волно-

вахи із захопленням спостерігали за цікавим подіями. 

Проводячи такі заходи не в перший раз, ми помітили, 

що корисна інформація про мінну небезпеку, яка насичена 

цікавими дослідами, сприймається учнями з більшим енту-

зіазмом і краще запам’ятовується. Після заходу учні мали 

можливість поспілкуватися з викладачами та задати цікаві 

питання тренерам. 

В’ячеслав Каулін, 

доцент кафедри хімічних технологій 

 
Активні громадяни 
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Двадцять четвертого квітня в Донецькому на-

ціональному технічному університеті пройшов 

святковий захід, присвячений 49-річчю факульте-

ту економіки та менеджменту. За цей час фа-

культет значно трансформувався, досяг чималих 

успіхів і підготував десятки тисяч кваліфікованих 

спеціалістів. Одним словом, зробив свою історію 

яскравою, різноманітною та багатою на події. 

Вже традиційно розпочався захід із теплих і щирих 

привітальних слів ректора університету Ярослава Ляшка 

та декана факультету Олександра Олейнікова, після 

чого й розпочалася безпосередньо концертна програма. 

Талановита молодь тішила виконанням запальних пі-

сень і деколи ніжних, а деколи - й енергійних танців, а 

самі ж гості заходу мали змогу перевірити, наскільки  

гарно вони знають викладачів ФЕМу, взявши участь 

у цікавому конкурсі-вікторині. 

Однак, захід не обмежився одними лише активістами 

факультету економіки та менеджменту – до привітань 

активно долучилися студенти інших факультетів Дон-

НТУ та представники міського спортивного клубу МС+. 

Логічним завершенням концерту стала церемонія 

нагородження найбільш активної молоді за внесок у 

розвиток громадського життя факультету подяками  

та солодкими подарунками. На цій ліричній ноті 

учасники ще раз привітали всіх зі святом і по-

дякували присутнім за увагу й за те, що вони 

розділили цей важливий день разом із факуль-

тетом економіки та менеджменту.  

Тож, з Днем народження, ФЕМ! Підкорення 

нових горизонтів, ще більше талановитих сту-

дентів, процвітання й усього найкращого!  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

також здійснено полив посаджених 

під час першої частини Екофесту 

рослин на бульварі Андрющенка 

(біля Молодіжного Хабу ДонНТУ). 

По завершенні всі учасники відпо-

чили та поділилися враженнями 

від заходу у приміщенні Хабу за 

чашкою смачної кави чи чаю із 

солодощами. 

Без сумніву, подібні акції за-

слуговують на повагу, адже не 

тільки позитивно впливають на 

стан довкілля, але й згуртову-

ють молодь довкола важливої 

справи й показують чудовий 

приклад всім іншим городянам.  

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 

Маргарита Біленська, органі-

затор й ініціатор заходу: «Реаль-

ність перевершила мої очікування! 

Дуже багато людей вийшло допо-

могти нам із посадкою дерев, тому 

цей захід дуже швидко відбувся – 

всі дерева та кущі були посаджені, 

а територія навколо прибрана! 

Залишився час і на чаювання, і на 

фотографування! Всі відчули себе 

єдиною командою, яку об’єднала 

спільна добра справа! Ми висту-

пили прикладом для студентів і 

місцевої молоді. Сподіваюсь, такі 

масові заходи з висадкою дерев 

стануть у Покровську доброю 

традицією!» 

Четвертого травня в Покровсь-

ку пройшла друга частина Екофес-

ту. Активна та небайдужа мо-

лодь, озброївшись необхідним  

інвентарем і гарним настроєм, спі-

льними зусиллями зробила наше 

місто кращим і чистішим. Так, було 

п р и б р а н о  т е р и т о р і ю  б і л я  

пам’ятника «Танк Т-34» і на від-

критому просторі «Залізняк», а  

Яскраві враження 

 

Двадцять першого квітня, у 

Всеукраїнський день довкілля, 

пройшла перша частина Екофес-

ту, організованого за ініціативи 

студентського самоврядування 

Донецького національного тех-

нічного університету. Проект  

підтриманий громадською органі-

зацією «Світло» на конкурсі міні-

грантів (за підтримки USAID). 

Так, студенти ДонНТУ, місце-

ві активісти, депутати, підприєм-

ці (ГО «Український донецький 

куркуль») дружно вийшли, щоб 

покращити наше місто – виса-

дити дерева та кущі на бульварі 

Андрющенка та біля входу у 

Молодіжний Хаб. 
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Вісімнадцятого травня в Донецькому наці-

ональному технічному університеті відбулася 

наукова конференція переможців Донецького 

обласного відділення МАН «Свіжий подих». 

Захід зібрав талановиту учнівську молодь 

із Покровська та інших міст області, яка гар-

но показала себе в науковій роботі та вже 

досягла певних висот у цій галузі.  

Зі вступним словом до присутніх виступила 

Вікторія Воропаєва, проректор ДонНТУ з нау-

ково-педагогічної роботи, Надія Оксенчук, ди-

ректор департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації, та Оксана Євдокімова, 

в.о. директора комунального позашкільного 

навчального закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді». Вони поба-

жали учасникам конференції успіхів, плідної 

роботи та цікавих дискусій. Також слово нада-

ли Ользі Чепак, асистенту кафедри природо-

охоронної діяльності, викладачу секції «Еколо-

гія» очно-заочної школи «Юний дослідник», та 

Олені Антикуз, учителю фізики та астрономії 

Курахівської гімназії «Престиж». 

Після вітальних слів на юних дослідників і їх 

педагогів чекала цікава екскурсія університе-

том. Так, студентський актив ДонНТУ розповів 

про те, чим живе університет, показав лабора-

торії та допоміг присутнім стати трохи ближчим 

до вишу. Після цього розпочалася робота сек-

цій за такими основними напрямами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

комп’ютерні науки; математика; хімія та біоло-

гія; фізика; екологія. Учні демонстрували ре-

зультати своїх наукових досліджень, а компе-

тентне журі з числа педагогів і студентів Дон-

НТУ оцінювало й визначало найкращих. Для 

викладачів, учителів і методистів також був 

проведений круглий стіл «Університет – школа. 

Дорожня карта подальшої співпраці», в ході 

якого обговорювалися актуальні питання спів-

робітництва вищої та середньої школи та коор-

динувалися основні шляхи майбутньої взаємо-

дії. Завершилася конференція підбиттям під-

сумків і церемонією нагородження переможців. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Сьомого травня в ДонНТУ пройшло завершальне 

заняття в рамках програми «Один день в універси-

теті». Нагадаємо, мета програми – надання можли-

вості школярам випускних класів зануритися в атмо-

сферу університетського життя, скористатися су-

часним лабораторним обладнанням і відчути себе 

студентом вищого навчального закладу.  

Тож, тема заняття була «Електроліз». Доцент кафедри 

хімічних технологій В. Каулін разом із учнями НВК №1 м. 

Покровська закріпили раніше пройдений у школі матеріал 

щодо сутності та видів електролізу, після чого молодь вико-

нала декілька цікавих дослідів, результати яких стали яск-

равим підтвердженням отриманих теоретичних знань. 

 «На початковому 

етапі ідея програми 

«Один день в універ-

ситеті» передбачала, 

аби школяр і  самі 

могли обрати одну 

із представлених в 

ДонНТУ спеціально-

стей і відвідувати за-

няття з неї, - розпові- 

дають доценти В’ячеслав Каулін й Ігор Швець. – Однак, в 

силу об’єктивних обставин програма розпочала функціону-

вання саме на кафедрі хімічних технологій факультету  

МЕХТ. Цьому сприяло декілька факторів. По-перше, 

наявність сучасної лабораторії з необхідним обладнан-

ням, по-друге, зацікавленість у співпраці з вишем хімі-

ко-біологічного класу однієї зі шкіл міста.  

Які задачі ми ставили перед собою? Передусім, популя-

ризувати хімію як науку та хімічні спеціальності серед шко-

лярів. До того ж, програма мала стати в деякому сенсі від-

родженням «Школи юного хіміка», що функціонувала на базі 

ДонНТУ в Донецьку. Теми занять були частково прив’язані 

до навчальної програми першого курсу студентів, однак, у 

плані дослідів у викладачів було більше свободи. Також од-

нією із важливих задач була популяризація безпосередньо 

ДонНТУ, а також розвиток тісних зв’язків вишу зі школами». 

Викладачі, задіяні у програмі «Один день в університеті», 

дуже сподівалися, що проведені заняття допомогли школя-

рам  успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Що ж 

до продовження, то, цілком вірогідно, що наступного року до 

програми будуть залучені не лише випускники шкіл, а й учні 

більш молодших класів. «Спочатку ми планували показати 

красиві досліди, але все пішло набагато далі. Молодь хотіла 

не лише бачити цікаві експерименти, а й знати, чому саме 

так відбувається. Я дуже задоволений результатом. Протя-

гом всієї програми відчувалася зацікавленість зі сторони 

молодого покоління, було видно, що їм подобається. Все це 

дуже надихає й приносить величезне задоволення», – 

підсумовує В’ячеслав Каулін. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

 
Робота зі школярами 
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в Україні у 2018 році в ДонНТУ  

проведені відповідні заходи: 

– розміщено на сайті вишу  

інформацію щодо відзначення Дня 

охорони праці у ДВНЗ ДонНТУ у 

2018 р. та відповідного звернення 

Оргкомітету. 

– проведено відкриту лекцію: 

«28 квітня – Всесвітній день охо-

рони праці» з питань підвищення 

рівня безпеки та гігієни праці мо-

лодих працівників викладачами 

кафедри «Охорона праці» гірничо-

го факультету та бесіди з учасни-

ками навчально-виховного проце-

су на тему: «Захищене і здорове 

покоління»; 

– оформлено виставку засобів 

навчання та пропаганди, норма-

тивно-правової літератури та 

інших наочних матеріалів з пи-

тань безпеки та гігієни праці у 

бібліотеці університету; 

– проведено тематичну презен-

тацію з актуальних проблем охо-

рони праці, промислової безпеки, 

а також про мету проведення в 

Україні Дня охорони праці та Все-

світнього дня охорони праці в ін-

ших країнах з використанням 

мультимедійних засобів; 

– оформлено розділи «Здо-

ров’я молоді – здоров’я нації» та 

«Поточна інформація» на стенді 

«Безпека життєдіяльності» нао-

чними посібниками, інформацією й 

матеріалами; 

– підведено підсумки щодо 

реалізації заходів із відзначен-

ня у 2018 році Дня охорони 

праці в ДонНТУ. 

Валентина Григоренко, 

начальник відділу з охорони праці 

 

За ініціативи Міжнародно ї  

організації праці (МОП) з метою 

привернення уваги світової спіль-

ноти до питань охорони праці та 

смертності працівників на ро-

бочому місці щорічно 28 квітня, 

починаючи з 2002 р., понад 100 

країн світу відзначають Всес-

вітній день охорони праці. На-

ша держава підтримала цю іні-

ціативу й відповідно до Указу 

Президента в ід  18 .08.2006  

№ 685/2006 визначила 28 квітня 

як День охорони праці в Україні. 

У 2018 р. Всесвітній день охо-

рони праці за рекомендацією МОП 

відзначається під девізом «Захи-

щене та здорове покоління». Вра-

ховуючи, що в країні триває актив-

на фаза всебічного реформування 

економіки, наше завдання – збе-

регти молоде покоління  як безцін-

ний  потенціал для майбутнього 

становлення ефективної сильної 

держави. Реформи освіти та охо-

рони здоров’я, децентралізація 

влади, роз’яснення економічних 

проблем мають забезпечити гідні 

умови праці для молодих праців-

ників. Особливу роль у цьому про-

цесі відведено і вищій освіті – са-

ме тут  з молоддю мають проводи-

ти інформаційно-роз’яснювальну 

роботу та навчання, спрямовані на 

формування культури охорони 

праці майбутніх працівників. Пра-

вове поле й умови виробництва 

повинні розвиватися, насамперед, 

з урахуванням інтересів молоді, 

забезпечуючи захист від небезпек 

і збереження здоров’я майбутньо-

го робочого потенціалу країни. 

В Україні інтереси  молодих 

працівників до 18 років достат- 

   ньою мірою захищені нормами 

законодавства (не дозволено 

   прийом на роботу осіб до 16 

      років, установлено скороче-

ний робочий тиждень, заборонено 

працювати вночі та в позаурочний 

час  тощо). Але відповідного 

   захисту потребує і молодь до  

  24 років, яка ще не має належ- 

них навичок і достатньо досвіду, 

не досягла фізичної та психоло-

гічної зрілості. 

Збереження здоров’я молодого 

покоління впливає на розвиток 

економіки. Доволі часто молоді 

працівники приймають не до-

сить обдумані рішення, пов’язані з 

ризиками, й не усвідомлюють, що 

їх необачність на роботі може 

спричинити небезпеку не тільки 

для їхнього життя, але й для життя 

і здоров’я тих, хто їх оточує. Необ-

хідно сприяти організації гідних і 

безпечних умов праці для мо-

лодих працівників, долучатися 

до формування культури безпе-

ки та гігієни праці. 

В ДонНТУ постійно проводить-

ся робота, спрямована на забез-

печення прав працівників на охо-

рону праці, на запобігання травма-

тизму та професійних захворю-

вань згідно з «Комплексними за-

ходами відносно досягнення уста-

новлених нормативів безпеки, гігі-

єни праці та виробничого середо-

вища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випад-

ків травматизму виробничого і не-

виробничого характеру, професій-

них захворювань і аварій у Дон-

НТУ на період 2017-18рр.. 

За 2014-2017 рр. і за 4 

місяці 2018 р. у виші від-

сутній виробничий трав-

матизм співробітників, 

професійні захворюван-

ня, нещасні випадки під 

час навчально-виховного 

процесу. Згідно з планом 

заходів із відзначення 

Д н я  о х о р о н и  п р а ц і   
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Двадцять третього травня на базі факульте-

ту КІТАЕР відбулася ІV Всеукраїнська науково-

технічна конференція молодих учених, аспірантів і 

студентів «Автоматизація, контроль і управлін-

ня: пошук ідей і рішень» (АКУ-2018). 

Мета проведення конференції – обмін ідеями, дослі-

дженнями та розробками в галузі автоматизованого 

управління, контролю, регулювання технологічних про-

цесів між аспірантами, магістрантами та студентами.  

Окрім ДонНТУ, учасниками конференції стали науко-

вці з наступних вишів: Харківський національний універ-

ситет радіоелектроніки, Національний університет  

«Одеська морська академія», ТОВ НТП «Екор» (м. Се-

вєродонецьк), НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Дер-

жавний університет телекомунікацій (м. Київ), Вища тех-

нічна школа університету прикладних наук (м. Бінген, 

Німеччина), ІІ ДонНТУ (м. Покровськ). 

Розпочався захід пленарним засіданням. Після приві-

тальних слів проректора з науково-педагогічної роботи 

Вікторії Воропаєвої слово надали декану ФКІТАЕР Вік-

торії Тарасюк. Вона розповіла про участь студентів фа-

культету у міжнародних конкурсах взагалі та про конкурс 

Хplore New Automation Award – зокрема. Вікторія Павлів-

на обмалювала присутнім шлях від ідеї – до реалізації 

проекту та поїздки до Німеччини, а наостанок побажала 

присутнім максимально використовувати ті можливості, 

які перед ними відкриваються. 

Після пленарного засідання конференція продовжила 

роботу за секціями: 1. Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології, впровадження концепції Industry 

4.0 в промислову автоматику. 2. Телекомунікаційні сис-

теми. 3. Інформаційно-вимірювальні системи, електрон-

ні та мікропроцесорні прилади. 4. Енергетика та автома-

тизований електропривід. 5. Використання матеріально-

технічних засобів, наданих в рамках проекту “TATU”, в 

навчальних дисциплінах. 6. Методи та засоби дослі-

дження та оптимізації динамічних систем. 

Що ж до результатів, автори найкращих доповідей 

були нагороджені почесними грамотами та сувенірною 

продукцією з символікою ДонНТУ. Матеріали конферен-

ції будуть опубліковані у збірці тез доповідей «Автома-

тизація, контроль і управління: пошук ідей і рішень». 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

Травень – найбільш насичений місяць для 

студента. Скоро сесія, а довкола одні свята. 

Ще й погода сонячна, тому так хочеться пої-

хати кудись на пікнік ближче до водойми. Од-

нак, для студента ФКІТАЕР травень – найба-

жаніша пора, адже саме у травні факультет 

святкує свій День народження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це був четвертий День факультету за час 

перебування Донецького національного техніч-

ного університету в Покровську. І, як завжди, 

він перевершив усі попередні і за масовістю, і 

за видовищністю. 

Описати у двох словах цей день неможливо. Це 

потрібно було побачити на власні очі, зануритися в 

гущу подій і відчути цей вибух емоцій. Все почало-

ся з вуличних розважальних конкурсів для студен-

тів і школярів. Далі всі охочі могли взяти участь у 

комп'ютерному турнірі з Counter Strike. 

А після цього всіх запросили на масштабний 

концерт до великої похилої зали. Окрім КВК, пісень 

і танців, головним сюрпризом для глядачів став 

виступ улюбленого декана В.П. Тарасюк, заступни-

ка декана О.В. Золотарьової та доцента кафедри 

автоматики та телекомунікацій А.О. Воропаєвої. 

Викладачі виконали запальний танець і завершили 

концерт чудовою піснею, яка зворушила багатьох 

присутніх. 

Хто цього не бачив, навряд чи може в це по-

вірити. ФКІТАЕР знову довів, що може дивува-

ти. Я впевнений, що свято продовжиться, і по 

місту допізна будуть розноситися радісні вигу-

ки. «ФКІТАЕР – вогонь, ФКІТАЕР – сім'я». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 
Життя ФКІТАЕР 
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Новини ФМЕХТ 

Двадцять другого травня факуль-

тет машинобудування, екології та хі-

мічних технологій Донецького націона-

льного технічного університету відс-

вяткував своє 90-річчя. З цієї нагоди 

студентський актив підготував яск-

раву концертну програму. 

Певна річ, жодне свято неможливо уя-

вити без привітань. Тож, зі словами поздо-

ровлень виступив перший проректор Лео-

нід Бачурін. Окрім побажань успіхів і всього 

найкращого, Леонід Леонідович виконав ще 

одну важливу місію: нагородив подяками 

Міністерства освіти і науки України за бага-

торічну сумлінну працю, вагомий особистий 

внесок у підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів і плідну науково-педагогічну 

діяльність чотирьох доцентів факультету 

МЕХТ: Дениса Довгаля, Ігоря Кутняшенка, 

Ігоря Швеця та В’ячеслава Кауліна. Також 

почесними грамотами нагородили най-

більш активних співробітників і студен-

тів факультету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрім традиційно яскравих виступів 

талановитої молоді, яка і співала, і тан-

цювала, а іноді – і вдало все поєднува-

ла, цікавими дослідами-спецефектами 

потішили присутніх представники кафе-

дри хімічних технологій. 

За участю глядачів було проведено ве-

селий конкурс на знання сучасних і мину-

лих музичних композицій, а жартівливе 

експрес-опитування декана Андрія Суржен-

ка допомогло трохи більше дізнатися про 

нього. І, звичайно, який концерт обійдеться 

без КВК? Ось і мехтівці подарували присут-

нім ряд гумористичних мініатюр і масу по-

зитивних емоцій. Яскравим завершенням 

свята став енергійний спільний номер 

активістів і чудові повітряні кульки, що 

додали атмосфері заходу ще більше 

тепла та затишку.  

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 

Напередодні Дня виши-

ванки та Дня Європи кафед-

ра «Хімічні технології» у 

складі доцентів І.Г. Крутько, 

В.Ю. Кауліна та аспірантки 

І.І. Данило завітала до чарів-

ного та старовинного міста 

Львів. Метою подорожі була 

участь у ІХ Міжнародній нау-

ково-технічній конференції 

«Поступ у нафтогазопере-

робній і нафтохімічній про-

мисловості», що проходила 

у Львівській політехніці.  

Ця подія набула величез-

ного масштабу: наукова спіль-

нота була представлена таки-

ми країнами, як Польща, Гру-

зія, США, Нідерланди, Казах-

стан, Ізраїль і, звісно, Україна. 

Ця подія надала співробітни-

кам кафедри ХТ неймовірну 

можливість поспілкуватися та 

обмінятися науковими ідеями 

та досвідом з видатними нау-

ковцями світового рівня.  

Розпочато конференцію 

було з пленарного засідан-

ня у старовинній актовій за-

лі головного корпусу Львів-

ської політехніки, який, до 

речі, є пам’яткою архітектури. 

Відкриття конференції від-

булося з доповідей колег з 

України та Польщі, які розгля-

дали актуальні питання у 

сфері нафтохімічної проми-

словості. ДонНТУ також був  

представлений двома допові-

дями від співробітників кафед-

ри «Хімічні технології».  

Доцент В’чеслав Каулін ви-

ступив із доповіддю на тему 

«Low-temperature thermoche-

mical transformations of the coal 

tar p i tch  b y the  chem ica l  

additives» та аспірантка Ірина 

Данило презентувала допо-

відь «Use of chemical blowing 

agent for boarning modified coal 

tar pitch». 

 

 

Науковці з відомих вишів і 

представники підприємств 

дуже тепло сприйняли  ви-

ступи наших співробітників і 

висловили схвальні відгуки та 

зацікавленість напрямом на-

ших наукових досліджень. За 

рез ультатами  проведення 

конференції всі співробітни-

ки кафедри ХТ отримали  

сертифікати учасників ІХ Між-

народної науково-технічної 

конференції «Поступ у нафто-

газопереробній і нафтохімічній 

промисловості». 

Однак, перебування наших 

колег не обмежилося лише 

стінами Львівської політехніки, 

тим паче, коли у місті відбува-

лося свято з нагоди Дня ви-

шиванки. Прогулянки старо-

винними вуличками Львову та 

відомою Площею Ринок, а та-

кож величний вид Театру опе-

ри та балету приємно потіши-

ли та урізноманітнили пере-

бування у с і є ї  к о м а н д и  

кафедри ХТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подорож до Львову наших 

колег, що відбулась завдяки 

підтримки керівництва До-

нецького національного тех-

нічного університету та за-

прошенню Львівської політех-

ніки, надала наснагу та на-

повнила новими науковими 

ідеями співробітників кафе-

дри ХТ, за що вони вислов-

люють свою щиру подяку.  

Колектив кафедри 

хімічних технологій 
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Активна молодь 

У Маріуполі протягом 26-27 травня проходив Всеукраїнський 

форум «Молодіжна рада - молодіжна влада», організаторами 

якого стали громадські організації УЦГІ «Світло» та «ZAходи». 

Учасниками форуму стали студенти Півдня та Сходу України, в 

тому числі – і команда ДонНТУ: Маргарита Біленська (ФЕМ), Бог-

дан Мироненко (ФЕМ), Ігор Чельтер (ФКНТ), Валерія Бабченкова 

(ФЕМ), Антон Бензарь (ФКІТАЕР), Вікторія Луценко (ФМЕХТ)  

і Євгенія Карабаджак (ФКІТАЕР).  

На форумі були розглянуті питання 

функціонування студентського самовря-

дування на законодавчому рівні та роль 

студентів у суспільному та політичному 

секторі. Також учасники дізналися бага-

то корисної інформації про проектний 

менеджмент, фандрайзинг, командоу-

творення, PR власних проектів, викорис- 

тання ЗМІ та соціальних мереж.  Спікери дуже доступно ви-

кладали матеріал, заряджали присутніх своєю енергетикою 

та всіляко мотивували студентів.  

Закриття форуму супроводжувалося врученням сертифікатів 

учасникам головами ГО «УЦГІ «Світло» Антоном Плаксуном і ГО 

«ZAходи» Юрієм Давиденко. Хочеться виразити подяку організа-

торам за чудову організацію заходу та незабутні враження. 

Маргарита Біленська, студентка ФЕМ 

У Молодіжному Хабі 22 травня пройшов семінар «Міжнародні 

можливості», учасниками якого стали зацікавлені студенти, 

учні та представники громадських організацій міста та району. 

В якості доповідачів виступили Сюзанна Кецмур і Ольга Ширіна, 

координатори Школи волонтерів №612 (м. Запоріжжя). 

Перша частина заходу включала в себе розповідь про те, що 

являє собою міжнародне волонтерство, які існують волонтерські 

табори та в чому полягають особливості їх функціонування. Зок-

рема, присутні почули інформацію про діяльність таких міжнарод-

них організацій, як «Ініціатива змін», «Світовий фонд захисту при-

роди», «Helpx», «Movingworlds», «Європейська волонтерська слу-

жба» тощо. У ході другої частини семінару мова пішла про мож-

ливості отримання формальної освіти – гранти, стажування та ін.. 

Сюзанна навела приклади доволі відомих на сьогодні як світових 

програм (Erasmus+, Fulbright Graduate Student Program, UGRAD 

Exchange Programme, Chevening), так і тих, що діють на території 

України («Всесвітні студії» та «Zavtra.ua»), і надала ряд практич-

них рекомендацій щодо того, як правильно підготуватися до них,  

яким чином заповнювати документи й т.п.. 

Окремо торкнулися різноманітних стажу-

вань (AIESEC, AEGEE, BEST, WWF Ukra-

ine, UN VOLUNTEER) і умов участі в них. 

Наостанок доповідачі вкотре побажали 

молодим людям бути активними, шукати 

різноманітні можливості й не боятися ви-

пробовувати свої сили та відкривати для 

себе щось нове. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

Протягом 18–20 травня на базі Тер-

нопільського національного економіч-

ного університету відбулося засідання 

ХІІІ Генеральної асамблеї ГО «Україн-

ська асоціація студентів» («UAS Meet 

Up»). Учасниками такого поважного 

зібрання від ДонНТУ стали студенти 

другого курсу факультету КІТАЕР Ан-

тон Бензарь і Роман Романов. Весь цей 

час був сповнений цікавими зустрічами й 

корисними знайомствами.  

Під час офіційного відкриття асамблеї 

з вітальним словом до присутніх зверну-

лися Перший заступник Міністра освіти і 

науки України Володимир Ковтунець і 

міський голова Тернополя Сергій Надал. 

Окрім того, спікерами під час зу-

стрічі вист упили:  І рина С і корська , 

член національної команди експертів 

з реформування вищої освіти, Єлиза-

вета Щепетильникова, старший рад-

ник EducationUSA в Україні, й Анато-

лій Гулей, голова Правління Українсь-

кої міжбанківської валютної біржі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На зібранні були присутні близько 250 

студентів з усіх куточків України, які мали 

нагоду подискутувати стосовно питань 

реформ у сфері вищої освіти, ролі студе-

нтства у Болонському процесі, симбіозу 

освіти та бізнесу, а також щодо підви-

щення якості вищої освіти та розвитку 

студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування – особ-

ливо важлива складова студентського 

життя, адже задає настрою подальшому 

життю студента, а, отже, молодої особис-

тості та країни загалом. Окрім офіційної 

частини, студенти відвідали концерт, 

який підготували активісти ТНЕУ до Дня 

Європи, а також для всіх охочих була 

проведена екскурсія старовинним містом. 

Антон Бензарь, студент ФКІТАЕР 
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З 11 по 12 травня в Києві проходив Національний дебатний турнір із 

політичних реформ, організований Всеукраїнською громадською орган і-

зацією «Інститут Республіка» в рамках проекту «Активна громада».  

Захід відбувся на базі Національного технічного університету «Київський полі-

технічний інститут». ДонНТУ представляли Всеволод Севрюков (ФЕМ) та Ігор 

Чельтер (ФКНТ). Представники із 30 міст України демонстрували ораторські здіб-

ності, знання з теми та вміння аргументовано доводити свою точку зору, аби ви-

бороти звання чемпіона та отримати головний приз. 

У перший день відбулася дискусія «Політичні реформи в Україні: всі «За» і 

«Проти» за участі народних депутатів, журналістів і експертів із національних 

реформ».  Також учасникам було запропоновано подискутувати на три теми: ре-

форма виборчого кодексу в Україні, пріоритетні шляхи для зменшення рівня ха-

барництва та шляхи створення умов для прозорих витрат політичних партій. 

Окрім цього, було проведено майстер-клас з того, як правильно розкрити тему та 

яку саме аргументацію наводити, щоб переконати суддів. 

Наступного дня вже було проведено сам турнір. Всіх учасників було поділено 

на три групи. Серед кожної групи було обрано дві команди, які представляли пар-

ламент, та дві команди, які представляли опозицію. У результаті першого жереб-

кування команда від ДонНТУ грала у ролі парламенту. У другому турі нашій ко-

манді довелось грати за опозицію. За час, проведений у Києві, ми отримали не 

лише цінний досвід, який будемо впроваджувати вже  ДонНТУ, але й багато 

позитивних емоцій. 

Ігор Чельтер, студент ФКНТ 

 

Саме тому тема комунікації 

зац ікавила вс іх  учасник ів , а 

вправа «Рекламний ролик» да-

ла можливість учасникам про-

явити свою творчість і виступи-

ти публічно з презентацією сво-

го рекламного ролика. 

Дружня атмосфера та ефектив-

на взаємодія панувала протягом 

всього тренінгу. Цей захід надав 

можливість активістам весело та з 

користю провести час, а також  

отримати нові знання та вміння, 

які вони будуть використовувати 

під час навчання в університеті та 

взагалі в житті. 

Яна Кот, 

заступник начальника 

підрозділу з організації 

виховної роботи студентів 

 

були відкриті «секрети ефектив-

ного комунікатора», а також те,  

які існують рівні спілкування та 

канали комунікації. 

Юні оратори були дуже активні  

та показали чудові здібності під 

час рольової гри «Знайди кон-

такт». Друга частина тренінгу була 

присвячена основам публічного 

виступу. Вміння виступати  публіч-

но, вміння привернути до себе та 

свого виступу увагу аудиторії – це 

велике мистецтво. За допомогою 

нього ми можемо впливати на лю-

дей, доносити свою думку. Пот-

рібно вміти користуватися сло-

вом, жестом, поглядом.  

Двадцять другого травня в 

До н Н Т У  відбувся тренінг для 

студентів «Ефективні комуніка-

ції. Публічні виступи» в рамках 

проекту «Активна громада» Все-

української громадської організації 

«Інститут Республіка» за підт-

римки Національного демокра-

тичного інституту та USAID.  

  Тренером була Яна Кот, заступ-

ник начальника підрозділу з орга-

нізації виховної роботи студентів і 

активістка  ГО «Інститут Республі-

ка». Тренінг був направлений на 

покращення комунікативних зді-

бностей студентів, удосконалення 

особистих навичок ефективного 

виступу перед різними аудиторія-

ми, підвищення ораторської майс-

терності та застосування отрима-

них знань на практиці шляхом  ви-

конання вправ і завдань. 

Під час тренінгу студенти діз-

налися про основи комунікації, про 

те, як побудувати ефективний діа-

лог і які помилки у спілкуванні за-

важають справити на оточуючих 

необхідний вплив. Учасникам   

 

Нові навички 
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Спортивне життя 

Студенти ДонНТУ славляться своєю 

різнобічністю. Ми сильні не тільки в нау-

ці. Чого варто згадати наші дні факуль-

тетів, дебют першокурсника, різні кон-

курси талантів! А скільки спортивних 

заход ів  ми проводимо? От саме  на 

останньому я б і хотів зупинитися.  

Я неодноразово писав про спортивні до-

сягнення першокурсника ФКІТАЕР Ігоря Бу-

шуєва. Сьогодні ми поговоримо про іншу лю-

дину, яка досягла висот в іншій дисципліні. 

Михайло Корнєєв – студент групи ЕЛК-17 

факультету КІТАЕР. Він з 12-ти років займа-

ється гирьовим спортом, і це захоплення вже 

приносить свої плоди. Із 4 по 6 травня 2018 р. 

Михайло брав участь у Чемпіонаті України з 

гирьового спорту, що проходив у с. Чкалове 

Дніпропетровської області. На цих змаганнях 

хлопець впевнено заробив срібну медаль. 

– Як ти дізнався про змагання? 

Про це мені розповів мій тренер, запропо-

нував взяти участь. А коли я дав згоду, зі 

мною зв’язалися керівники змагань.  

– Для тебе це не перші змагання. Тож, 

розкажи про свої попередні здобутки.  

Я 

б р а в  

участь у 

міських 

змаган-

н я х  і 

змаган-

нях об-

ласного 

р і в н я .  

Т а к о ж  

вже маю 

розряд 

КМС. 

– Як проходить підготовка до змагань? 

Підготовка триває не один день. Необхід-

но підготувати себе фізично й духовно. Треба 

розігріти м’язи, аби не було травм, треба бути 

налаштованим, аби ривок вийшов правиль-

ним. Тому я готуюся заздалегідь, аби не на-

шкодити собі. 

– Яких висот ти плануєш досягти? 

Певна річ, у мене багато мрій і бажань. Але 

спершу я хочу здобути звання майстра 

спорту. Дуже сильно готуюся. Вважаю, що й з 

викликом я впораюсь. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

З 15-17 травня 2018 року на 

базі Донбасько ї  державно ї  

машинобудівної академії (м. 

Краматорськ) проходили зма-

гання з футзалу серед сту-

дентів закладів вищої освіти 

ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Його учасниками стали шість 

команд,  як і  представляли  

наступні виші: Донецький національний технічний університет 

(м. Покровськ); Донбаська державна машинобудівна академія 

(м. Краматорськ); Донецький національний медичний універ-

ситет (м. Лиман); Донбаський державний педагогічний універ-

ситет (м. Слов’янськ); Донбаська національна академія будів-

ництва та архітектури (м. Краматорськ); Маріупольський дер-

жавний університет (м. Маріуполь). 

Ігри були дуже динамічними та напруженими, переможець 

змінювався буквально щомиті. Загалом, спортсмени показали 

гарну фізичну підготовку та командну роботу, тому сумувати 

глядачам не доводилося: матчі були багаті на цікаві моменти 

та результативні передачі. Що ж до турнірної таблиці, дуже 

приємно відзначити, що збірна ДонНТУ в черговий раз стала 

чемпіоном змагань. Друге та третє місця вибороли студенти 

Маріупольського державного університету та Донбаського  

державного педагогічного університету відповідно.  

До речі, не обійшлося і без персональних нагород політех-

ніків: Владислав Ліщук, студент ФМЕХТ, став кращим гравцем 

чемпіонату, а Костянтин Хабаров, студент ФКІТАЕР, рішенням 

суддівської колегії названий кращим воротарем. 

Щиро вітаємо хлопців з черговою спортивною перемогою! 

У період з 12 по 26 квітня 2018 р. в ДонНТУ проходи-

ла спортивна першість із баскетболу. Всього у змаган-

нях взяли участь шість команд: 5 студентських, які 

представляли факультети КІТАЕР, МЕХТ, КНТ, ФЕМ, 

ТОВ, і збірна багатопрофільної гімназії м. Покровськ.  

Організатори відзначають, що результати команд змінюва-

лися в ході всього турніру, тож, до самого фіналу не було дос-

теменно відомо, хто стане переможцем. Також завдяки участі 

команди школярів турнір набув нових рис. Приємно відзначи-

ти, що з кожним роком підвищується рівень майстерності грав-

ців внаслідок набуття ними змагального досвіду. Що ж до ре-

зультатів, вони наступні: 

1 місце – збірна ДонНТУ 

2 місце – збірна БПГ 

3 місце – збірна ФКІТАЕР і 

ФКНТ. 

Щиро вітаємо хлопців і ба-

жаємо подальших спортивних 

успіхів і нових перемог! 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 
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Новини гірничого факультету 

По завершенні пленарного 

засідання конференція продо-

вжила свою роботу за чотирма 

науково-технічними секціями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

– проблеми видобутку ко-

рисних копалин; 

– проблеми цивільного та 

промислового будівництва; 

– охорона праці в гірництві 

та будівництві; 

– питання розвідки та зба-

гачення корисних копалин. 

У ході їх проведення ви-

кладачі, аспіранти та студенти 

представили аудиторії результа-

ти актуальних наукових дослі-

джень, які охоплювали широкий 

спектр питань технологій і про-

цесів у гірництві та будівництві. 

Присутні активно задавали запи-

тання доповідачам і долучалися 

до обговорення. При підведенні 

підсумків конференції автори 

найбільш успішних доповідей 

були відзначені грамотами: 

Максим Климчук – найкращий 

молодий студент-науковець; 

Юрій Халимендик – за неви-

черпну активність та ініціатив-

ність; 

Павло Белицький – за актив-

ну участь у роботі конференції; 

Ольга Земелько – за найкра-

щу презентацію. 

Призові ж місця розподілили-

ся наступним чином: 

1 місце – Руслан Киященко 

2 місце – Олег Яковенко; 

3 місце – Максим Климчук, 

Анна Поташова. 

В цілому, захід пройшов на 

доволі високому рівні. За ма-

теріалами конференції буде 

видано збірку доповідей. 

Катерина Щербакова, 

фахівець РВВ 

 

Протягом 29-31 травня 2018 

р. на базі гірничого факультету 

ДонНТУ пройшла VІ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Технології та процеси в 

гірництві й будівництві». 

Мета заходу – обмін 

науково-технічною інфор-

мацією, визначення перс-

пективних шляхів створен-

ня та розвиток нової техні-

ки й технологій у гірництві 

та будівництві, розробка спіль-

них наукових програм, розвиток 

співробітництва, консолідація 

вчених, фахівців і керівників про-

мислових  підприємств для спри-

яння процесу подальшого розви-

тку техніки, технологій, методів 

управління в умовах кардиналь-

ної зміни економіки нашої країни. 

Розпочалася конференція 

пленарним засіданням, яке відк-

рилося привітальними словами 

ректора ДонНТУ Я.О. Ляшка та 

декана гірничого факультету 

С.В. Подкопаєва. 

Після цього доцент А.В. 

Мерзлікін провів для присутніх 

презентацію монографії про-

фесора Сілезського технічно-

го університету (м. Глівіце, 

Польща) Юзефа Парханського 

«Wypadkowsc w kopalniach 

wegla kamiennego w okresie 

restrukturyzacji 1993-2010». 

Далі виступив О.М. Качалов, 

технічний директор ДП «Мирног-

радвугілля», який охарактеризу-

вав перспективу розвитку вугіль-

ної промисловості України та ДП 

«Мирноградвугілля». 

Ю.М.Халимендик, д.т.н, про-

фесор кафедри маркшейдерії 

НТУ «Дніпровська політехніка», у 

своїй доповіді торкнувся питань 

підвищення безпеки та ефектив-

ності використання аркового крі-

плення. Завершив серію виступів 

В.І. Альохін, д.геол.н., професор 

темою «Поля напружень і дефо-

рмацій у докембрійських поро-

дах басейна річки Вовча (Приа-

зовський мегаблок УЩ)». 

Кожен свій День народження тала-

новита молодь найстарішого фа-

культету Донецького національного 

технічного університету – гірничого 

– відзначає яскраво й неординарно. 

Ось і цьогорічний святковий концерт 

вкотре потішив глядачів і подарував 

їм масу позитивних емоцій і вражень. 

Окрім студентів і співробітників  

ДонНТУ, гостями заходу стали учні за-

гальноосвітніх закладів м. Покровська 

та області. Розпочався концерт тради-

ційно теплими словами привітань від 

першого проректора ДонНТУ Леоніда 

Бачуріна та декана гірничого факуль-

тету Сергія Подкопаєва. Заступник де-

кана ГФ Євген Тюрін відзначив почес-

ними грамотами студентів-активістів, а 

проректор з науково-педагогічної робо-

ти Вікторія Воропаєва нагородила дип-

ломами найкращих учнів-учасників 

конференц і ї  молодих  науковц ів  

«Свіжий подих», що проходила того ж 

дня в університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після цього розпочалася безпосе-

редньо розважальна програма: і ціка-

вий інтелектуальний конкурс із солод-

кими подарунками, і запальні танці, і 

зворушливі пісенні номери. Певна річ, 

не обійшлося без жартів: представле-

ний яскравий КВК став, без перебіль-

шень, родзинкою всієї програми й ви-

кликав буквально сльози сміху на очах 

присутніх і шквал оплесків. 

Одним словом, все було на високо-

му рівні. Що цікаво, майже повністю 

свято було підготовлене саме дівчата-

ми-гірнячками, що стало яскравим до-

казом їх численних талантів, життє-

любства та невгамовної енергії.  

Катерина Щербакова, фахівець 

реакційно-видавничого відділу 
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Наукова робота 

дослідження в технічному університеті Кайзерслау-

терна. Тож, конференція стала гарним приводом, 

аби детально познайомити присутніх із отриманими 

результатами. Після цього розпочалася робота сек-

ційних засідань за напрямами: процеси й облад-

нання перероблювальних комплексів; машино-

будування, гірничі машини, мехатроніка; екологія та 

технології захисту довкілля; хімія та хімічні техно-

логія; матеріалознавство, композитні та неметалеві 

матеріали. 

Що ж до тем виступів, зокрема, прозвучали до-

повіді щодо визначення ресурсу та можливих де-

фектів обігрівальних простінків коксових і пекоксо-

вих печей, огляду основних технічних засобів для 

отримання газогенераторного газу, захисних пок-

риттів для підвищення довговічності трубчастих 

елементів печей, розробки експериментального  

газогенератора для газифікації твердих вуглецевих 

матеріалів. Також були розглянуті питання розроб-

ки заходів щодо покращення процесу питного во-

допостачання в Донецькій області, дослідження  

гранулометричного складу горілої породи териконів 

Донбасу, побудови математичної моделі цільової 

функції багатокритеріальної оптимізації структури 

приводу стрічкового конвеєра, способів отримання 

якісних поверхонь валів при їх механічній обробці. 

Оскільки в роботі конференції взяли участь і 

представники промислових підприємств (ВАТ «Зба-

гачувальна фабрика «Свято-Варваринська», ПАТ 

«Авдіївський КХЗ», ПрАТ «Запоріжкокс»), багато 

доповідей викликали зацікавленість з боку гостей. 

По завершенні конференції найкращі виступи 

були відзначені грамотами, після чого викладачі  

ФМЕХТ поспілкувалися з представниками збагачу-

вальної фабрики стосовно майбутньої співпраці.  

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

Шістнадцятого травня на базі факультету маши-

нобудування, екології та хімічних технологій Донець-

кого національного технічного університету пройшла 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Про-

блеми техніки та технології переробних виробництв», 

присвячена 90-річчю ФМЕХТ. 

Авторами більше 70 статей, надісланих для участі в 

конференції, стали науковці із ряду українських і закор-

донних вишів (ДонНТУ, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 

Харківський національний автомобільно-дорожній уні-

верситет, Донбаська державна машинобудівна акаде-

мія, Приазовський державний технічний університет , 

Технічний університет Кайзерслаутерна (Німеччина), 

Білоруський національний технічний університет й ін.). 

Пленарне засідання відкрилося вітальними словами 

Андрія Топорова, доцента кафедри ОПТК, Андрія Сур-

женка, декана ФМЕХТ, і Леоніда Бачуріна, першого про-

ректора ДонНТУ. Вони закликали студентів активно до-

лучатися до конференції, адже вона є чудовою можли-

вістю для молодих науковців залучитися до наукової ро- 

боти та провести цікаве 

дослідження. Також пре-

дставники адміністрації 

побажали всім присутнім 

продуктивної роботи та 

взаємного збагачення 

науковими знаннями. 

Надали слово й Віктору Костенко, завідувачу кафед-

ри природоохоронної діяльності, який зробив для прису-

тніх історичний екскурс віхами становлення та розвитку 

факультету, після чого розпочалася доповідна частина 

конференції. Зокрема, в рамках конференції був пред-

ставлений ряд доповідей іноземними мовами. Так, магі-

странти Лариса Григорян, Семен Лойко та аспірант Лілія 

Дерев’янкіна, вигравши грант німецького об’єднання 

D A A D , протягом 3-х місяців проводили на уков і   

 

 
Двадцять третього травня 2018 року на факультеті комп’ютерних наук і тех-

нологій було проведене пленарне засідання Днів науки факультету.  

Проректор з наукової роботи ДонНТУ професор, д.т.н. Є.О. Башков відкрив засідання 

побажанням успіхів заходу та відзначив, що наукові дослідження – це творчий процес, який 

дає можливість розвитку особистості шляхом створення нових знань, втілення існуючих 

знань для отримання практичних результатів. 

Основні напрями наукових досліджень кафедр комп’ютерних наук і прикладної матема-

тики та інформатики висвітлили завідуючі кафедр д.т.н., доцент Є.Є. Федоров і д.т.н., про-

фесор О.А. Дмитрієва. Магістрант кафедри комп’ютерної інженерії Артем Любимов розповів 

про стажування у Штутгартському університеті (Німеччина) студентів і викладачів ДонНТУ, 

які працювали над проблемами досліджень у галузі паралельних розподілених систем. Де-

кан ФКНТ С.О. Ковальов проаналізував участь студентів факультету в олімпіадах у конкур-

сах у 2017-2018 н.р. і відзначив переможців: Олександру Бобилєву (гр. ІПЗм-17) – 1 місце в 

конкурсі студентських робіт з інформаційних технологій та премія НАН України для студен-

тів ВНЗ; Катерину Глинську (гр. ІПЗм-17) – 2 місце в конкурсі студентських робіт з інформа-

тики та кібернетики; Ярослава Сафронова (гр. КН-14) – 3 місце в олімпіаді з комп’ютерних 

наук; Андрія Бардакова (гр. КІ-14) – переможець конкурсу «Авіатор». 

Факультет комп’ютерних наук і технологій 
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Університетське життя 

Служба безпеки України 

нагадує: діє програма по-

вернення на підконтроль-

ну територію України  

громадян, які добровільно 

відмовились від участі у 

військових та воєнізованих 

підрозділах самопроголо-

шених терористичних ор-

ганізацій «ДНР» та «ЛНР». 

Програма поширюється на 

осіб, які: 

– готові добровільно відмо-

витися від участі у терористи-

чній діяльності та співпрацю-

вати з правоохоронними орга-

нами України; 

– не брали участі у вбивст-

вах, катуваннях, зґвалтуван-

нях й інших тяжких злочинах; 

– мають щире бажання ви-

правити власні помилки чес-

ною працею на благо України. 

Підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності 

для учасників терористичних 

формувань т. зв. ДНР/ЛНР пе-

редбачені у рамках діючого 

законодавства України. 

СБУ забезпечує повний 

психологічний і юридичний 

супровід на етапі від момен-

ту переходу на підконтроль-

ну Україні територію до мо-

менту звільнення від кримі-

нальної відповідальності. 

Електронна скринька e-mail: 

doroga.mira.sbu@gmail.com 

Сторінка Facebook для лис-

тування: 

www.facebook.com/dorogamira 

Посилання на інформацію 

про програму на сайті СБУ: 

https://ssu.gov.ua/ua/pages/206 

Телефони: 

073-042-06-02 

050-831-26-22 

 

Чотирнадцятого травня 2018 р. на базі факультету економіки 

та менеджменту Донецького національного технічного універси-

тету пройшла одинадцята Всеукраїнська наукова конференція студен-

тів і молодих учених (із зарубіжною участю) «Актуальні проблеми роз-

витку фінансів і фінансової науки: ідеї та їх впровадження». Організато-

ром заходу виступила кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки. 

Тематика  конференц і ї  

включала в себе найбільш ак-

туальні й дискусійні питання у 

сфері сучасних фінансів і охо-

плювала наступні напрями: 

– управління фінансами як 

функціональна сфера мене-

джменту підприємств; 

– вирішення проблемних питань у сфері оподаткування; 

– проблеми розвитку страхової та кредитної сфери в Україні й за кор-

доном; 

– проблеми управління державними фінансами: теоретичний аспект і 

практичний досвід; 

– облік, аналіз і аудит у системі фінансового менеджменту; 

– економічна безпека господарюючих суб’єктів і шляхи її забезпечення 

в умовах кризи. 

Учасниками заходу стали 41 студент груп ФПР-15, МПП-15, ЕПР-15, 

ЕМС-15, ГКЗ-16, ОІП-16, ФБС-16, ЕПР-16, ГКЗп-17, ОІАм-17, ОА-15; аспі-

ранти кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки; викладачі: к.е.н., 

доценти кафедри ОФЕБ В.М. Антоненко, О.В. Вітренко, О.Є. Бурцева. 

Із привітальним словом виступили декан ФЕМ О.А. Олейніков і органі-

затор конференції – к.е.н., доцент кафедри ОФЕБ В.М. Антоненко. 

Після цього виступили представники 

студентства та молоді науковці з наступ-

ними доповідями, що стосувалися інтег-

рованої звітності в Україні, управління 

банківською діяльністю, аналізу конкуре-

нції на ринку страхових послуг в Україні, 

аналізу видатків державного бюджету 

України у 2011-2017 рр., бухгалтерських 

ризиків в інформаційному забезпеченні управління підприємством, поеле-

ментного аналізу впливу облікової політики на оціночні показники фінансо-

вого стану підприємства, місцевих бюджетів і їх ролі в розвитку територій 

та ін.. У ході виступів аудиторія задавала доповідачам чимало запитань, а 

за деякими питаннями розгорталися навіть міні-дискусії. 

Що ж до загальних результатів, всього до збірки матеріалів кон-

ференції отримано 43 публікації з українських і закордонних вишів: 

ДонНТУ, ДонНУ ім. В.Стуса (м. Вінниця), Чернівецький національний 

університет ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці), Харківський націона-

льний університет ім. В.М. Каразіна; Тернопільський національний 

технічний університет ім. Івана Пулюя, Київська державна навчаль-

но-наукова установа Академії фінансового управління, Державна 

сільськогосподарська академія (м. Горки, Білорусь), Державний еко-

номічний університет (м. Мінськ, Білорусь).  

По закінченні заходу доповідачі та найбільш активні учасники 

конференції були відзначені дипломами та почесними грамотами.  

В. М. Антоненко, доцент кафедри ОФЕБ 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 
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Життя вишу та міста 

Як сучасна молодь розважається та відпочи-

ває від буденності?  Хтось  полюбляє кни ж-

ки, хтось захоплюється серіалами чи фільмами, 

комусь до вподоби слухати чи створювати музи-

ку. Але є й ті, хто полюбляє грати у комп'ютер-

ні ігри й найбільше всього – у жанрі файтінг. 

Файтінг (від англ. Fighting – бійка) – один із найста-

ріших жанрів комп'ютерних ігор. Найвідомішим пред-

ставником цього стилю є гра Mortal Kombat. 

«Смертельна битва» – гра поколінь. Їй вже понад 

26 років. За цей час вийшло багато версій на різні 

платформи та безліч усіляких доповнень. Ось і студе-

нти факультету КІТАЕР вирішили згадати своє дитин-

ство, коли вони із друзями грали у МК після школи. 

Турнір з Mortal Kombat, що відбувся 15 травня, не 

проходив заради перемоги. Цей захід проводився ви-

ключно заради того, щоб студенти могли відпочити 

душею, розслабитися та хоч на мить забути про 

звичну буденність. Однак, переможець все ж був 

знайдений. Микита Кіряєв, студент групи ТКС-15, здо-

був найбільше перемог, тому отримав почесну грамо-

ту від організаторів заходу. 

«Для мене було приємною несподіванкою дізнати-

ся, а тим більше – потрапити на такий захід, оскільки 

Mortal Kombat – одна з тих ігор, в яку я грав з самого 

дитинства, – ділиться враженнями Микита. – І саме 

цей міні-чемпіонат допоміг мені знову відчути, що зна-

чить напружена сутичка, адже суперники показали 

дуже гідну гру. Інколи мені здавалося, що далі двох  

поєдинків я не 

пройду, але че-

рез годину гри 

було несподіва-

но дізнатися, що 

саме я здобув 

перемогу. Отже, 

моє дитинство 

не пройшло да-

ремно. Хочу по- 

дякувати всім учасникам за хорошу гру, а організато-

рам – окреме спасибі за подібний турнір. Сподіваюся, 

таке надалі повториться не один раз». 

Ще один турнір з комп’ютерних ігор Counter Strike 

та Mortal Kombat X відбувся 30 травня на базі факуль-

тету КНТ. Змагання проходили в лабораторіях, осна-

щених сучасною технікою в рамках участі ДонНТУ у 

проекті GameHub. Що ж до переможців, пальму пер-

шості у грі Counter Strike стала команда на чолі з Ки-

рилом Осипенко (ст. гр. КІ-17), а в чемпіонаті з Mortal 

Kombat перше місце посів Вадим Кролевець, ст. гр. 

ІПЗ-16. Щиро вітаємо! 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

Восьмого травня в Молодіжному Хабі прой-

шов захід до Дня пам’яті та примирення та до 

Дня Перемоги. Організатором зустрічі висту-

пила кафедра історії та права ДонНТУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цього разу викладачі вирішили трохи відійти від 

звичайної форми проведення лекції-семінару та 

представили до уваги аудиторії декілька тематичних 

кінострічок – короткометражна «Країна іграшок» і ро-

зширений трейлер-огляд картини «Хлопчик у смугас-

тій піжамі». За словами Ірини Дмитрик, завідувача 

кафедри історії та права, вона намагалася підібрати 

такі кінострічки, які будуть максимально сприйняті 

молоддю та наштовхнуть її на роздуми про важливі 

речі. Власне, так і вийшло: обидва фільми не зали-

шили байдужими нікого із присутніх, а декого навіть 

розчулили до сліз. Після перегляду присутні обміня-

лися враженнями та поділилися своїми думками що-

до побаченого. 

По завершенні заходу також виступив Богдан Ми-

роненко, студент ДонНТУ і представник Української 

Гельсінської спілки з прав людини у м. Покровськ. Він 

трохи розповів про діяльність організації й закликав 

всіх тих, чиї права якимось чином порушуються, зве-

ртатися до спілки за допомогою. 

Також цього дня делегація студентів, викладачів і 

співробітників ДонНТУ взяла участь у загальномісь-

кому мітингу, що проходив на вул. Маршала Моска-

ленка. Представники міської влади, духовенство та 

військові згадали, наскільки важким періодом історії 

стала Друга світова війна для багатьох країн і подя-

кували ветеранам за їх подвиг, побажавши їм міцно-

го здоров’я та довголіття. Творчий колектив із пред-

ставників старшого покоління виконав декілька пі-

сень, а на завершення ветерани – Самігул Абільжа-

мінович Іскужин і Тимофій Павлович Бугайов – від 

імені всіх тих, хто стояв на захисті своєї Батьків-

щини, подякували присутнім за щирі слова вітань 

і побажали, аби в нашій країні якнайшвидше при-

пинилася війна. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

 


