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Інтерв’ю з ректором 

ДонНТУ Я.О. Ляшком . 

Актуальні запитання та 

відповіді на них 
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Яскрава подія. «День 

музики» в Покровську 
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Нові горизонти. Пред-

ставники факультету 

КІТАЕР навчають дітей 

роботі з 3D-принтером 

Стор. 8 

Цікава сторінка 

Пора  вступних випробувань закінчилася, і сьогодні ви , 

колишні абітурієнти, стали студентами одного з найкращих 

навчальних закладів України, який має майже 100-літню історію. 

Одинадцять років ви розпочинали новий навчальний рік у шкіль-

них стінах, а тепер зустрічатимете його в нашому університеті. 

Вступ до закладу вищої освіти знаменує один із найважливі-

ших етапів у житті людини  й багато в чому визначає її подальшу 

долю. Тепер ваша мета – набути ґрунтовних знань і стати най-

кращими фахівцями в тій галузі, яку обрали. У цьому вам допо-

може досвідчений професорсько-викладацький склад нашо-

го навчального закладу. Безперечно, всіляко вас підтримувати-

муть і батьки. Однак пам’ятайте, що основною запорукою вашого 

успіху є ви самі й ваше прагнення  вчитися! 

Уже з перших занять ви починаєте формувати свою репутацію 

й будувати кар’єру. Щиро бажаю вам, шановні першокурсники, 

успіхів у навчанні, науково-дослідницькій і громадській роботі. 

Будьте щирими й чесними, гідно несіть звання студента Донець-

кого національного технічного університету! 

Нехай втіляться в життя всі ваші плани та мрії! В добру путь! 

З повагою, ректор 

Донецького національного технічного університету  

Ярослав Ляшок 
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Активна молодь 

Щорічно до Дня незалежності України в 

м. Святогірськ відбувається обласний зліт 

молоді Донеччини «Молодіжна хвиля». Го-

ловна мета цього зльоту – надати можли-

вість молоді брати активну участь у жи-

тті власної країни і змінювати її на краще. 

У цьому році учасниками зльоту стали 

понад 60 осіб, які приїхали, щоб активно та 

корисно разом провести час, отримати нові 

знання та долучитися до святкування Дня 

незалежності України. Донецький національ-

ний технічний університет, будучи постійним 

учасником подібних заходів, не залишив-

ся осторонь і цього разу. Представниками 

вишу стала Яна Кот й Іван Квітковський. 

«Молодіжна хвиля» розпочалася з пре-

зентацій організацій учасників і знайомства з 

їх діяльністю. Далі пройшов круглий стіл, 

ініціатором якого виступили представники 

громадської спілки «Національна молодіж-

на рада України». Основною місією спілки є 

представлення та захист громадянських, 

політичних, соціальних і економічних прав 

молоді, розширення можливостей  для 

особистого розвитку та участі молоді у 

соціальному та політичному житті. 

Для учасників зльоту були також орга-

нізовані тренінги за наступними темами: 

«Конфлікт і способи його подолання», 

«Емоційний інтелект», «Участь молоді у 

прийняті рішень», «Лідерство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але найцікавіше чекало попереду – свят-

кування Дня незалежності України, що 

пройшло у м. Краматорськ. Учасники зльоту 

стали волонтерами на святі: були задіяні 

у проведенні майстер-класів для дітей, квес-

ту, підготували флешмоб, який показали на 

центральній алеї парку, а також долучилися 

до святкової ходи центром міста. Це був ду-

же насичений зліт, який залишив по собі 

найкращі згадки та приємні знайомства. 

Яна Кот, заступник начальника відділу з 

організації виховної роботи студентів 

 

З 5 по 9 серпня 2018 року в м. Яремче проходив націо-

нальний семінар-навчання для фасилітаторів-партнерів 

Британської Ради в рамках проекту «Активні громадя-

ни». Донецький національний технічний університет є 

партнером Британської Ради та ефективно співпрацює 

з нею вже тривалий час, то-

му наш виш зацікавився мож-

ливістю пройти навчання. 

Учасниками семінару ста-

ли: Яна Кот, заступник на-

чальника підрозділу з орга-

нізації виховної роботи сту-

дентів, Маргарита Біленсь-

ка, культорганізатор підроз-

ділу з організації виховної ро-

боти студентів, Анна Воропає-

ва, доцент кафедри автома-

тики та телекомунікацій. 

Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і 

забезпеченні сталого розвитку громад шляхом створення 

мережі молодих лідерів, які є рушіями реформ  у своїх 

громадах. Навчання проводили кращі майстер-фасиліта-

тори Британської Ради в Україні. Програма була насичена 

та різноманітна. Учасники отримували нові знання та від-

працьовували їх на практиці, обмінювалися досвідом, ді-

знавалися про методи фасилітації. Весь час навчання 

був сповнений корисною цікавою інформацією. Серед 

краси Карпат було нелегко працювати, але ми впорались! 

Загалом нас було близько 40 учасників. 

Атмосфера комфорту та взаємодії дала можливість 

учасникам зрозуміти, над чим потрібно ще працювати та 

які навички вдосконалювати. За результатами на-

вчання ми отримали сертифікати фасилітаторів. Тепер їх 

необхідно підтвердити, провівши в університеті тренінги в 

рамках програми «Активна громада». 

Учасники тренінгів зможуть підготувати проекти 

соціальної дії та отримати фінансування на їх реалі-

зацію, а ми як фасилітатори будемо допомагати їм у 

цьому. Британська Рада, у свою чергу, надасть фінансову 

підтримку обраним проектам, які будуть відповідати 

їх пріоритетним напрямкам діяльності. 

Зовсім скоро фасилітаторами програми «Активні 

громадяни» будуть проводитися тренінги для всіх ба-

жаючих, зокрема, студентів і викладачів ДонНТУ. 

Слідкуйте за анонсами. 

Яна Кот, заступник начальника відділу  

з організації виховної роботи студентів  

Маргарита Біленська, культорганізатор 

відділу з організації виховної роботи студентів 
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Особиста думка 

 

   Я, будучи студенткою другого 

 курсу факультету КІТАЕР, хочу 

трохи розповісти про свій 

 перший курс і про те, як все 

  починалося. 

Якщо чесно, я навіть не очі- 

кувала, що вступлю до вишу.  

Я боялася, що балів не вистачить 

     для прохідного рівня. Але мені пощастило, і я 

все-таки стала студенткою Донецького національного 

технічного університету за спеціальністю «Телеко-

мунікації та радіотехніка». 

Атмосфера й оточення були абсолютно новими і на-

віть трохи чужими – це і зрозуміло. Я боялася абсолют-

но всього. Боялася промовити щось не так, боялася  

розпочинати розмову з людьми. Але з часом я почала 

до всього звикати і спокійно спілкуватися з усіма, навіть 

зі старшокурсниками. 

Я не можу назвати себе найрозумнішою. Тому деякі 

предмети давалися мені насилу. Зате геть інша ситуація 

склалася з мовами – їх я складала на п'ятірки. Спочатку 

мені здавалося все легким, зрозумілим і цікавим. Але ... 

потім щось пішло не так, все почало різко ускладнюва-

тися, а я навіть цього не помітила. Я думала, що зможу і 

встигну підтягнути всю програму, щоб добре закрити се-

сію. Але у мене це погано вийшло. І все ж так-сяк я 

склала зимову сесію. Ну, зимова - це ще квіточки порів-

няно з весняною, тому що навесні нахлинуло ще більше 

навчального матеріалу та іншого. Але весь цей час мені 

відмінно давалися мови. А ось з іншими предметами, 

такими як фізика, математика і програмування, довело-

ся повозитися. Так, я просила хлопців зі старших курсів, 

щоб мені допомогли хоч трохи. Ходила до викладачів, 

аби мені пояснили навчальний матеріал і ті моменти, які 

я не зрозуміла. І завдяки моєму завзяттю й підтримці 

інших я все-таки склала всі іспити. Навіть без перескла-

дань, як це трапилося минулої сесії. 

Так, мені було складно, але все-таки я подолала тру-

днощі, які були на першому курсі. І тепер я готова до но-

вого. За цей рік я знайшла дуже багато хороших друзів і 

знайомих, навчилася багатьом корисним речам, перес-

тала соромитися, розкрила себе як особистість. І, зви-

чайно ж, знайшла справжнє кохання. І це все - найголов-

ніше, що дає університет. Він дає можливість розкритися 

й отримати те, чого прагнеш. Тому не варто заганяти 

себе в рамки, а просто потрібно бути собою, вчитися 

самому і вчити інших. 

Ось і пройшов перший рік мого навчання в 

ДонНТУ. Вражень маса і, в основному, 

позитивних. 

Найперше і яскраве  

враження - це участь у  

дебюті першокурсника. Ці 

незліченні дні репетицій, 

години на зазубрювання 

текстів і сценок і, звичай- 

но, спілкування з уже та- 

кими рідними людьми. А 

після того, як наш факуль- 

тет зайняв перше місце, цей спогад став од-

ним із найулюбленіших. Взагалі, протягом на-

вчального року в університеті проводилося 

багато свят, і майже на кожен із них органі-

зовувався концерт або якийсь квест. 

Також за цей час у нас, студентів, було ба-

гато можливостей відвідати різні міста, пов'я-

заних зі створенням стартапів. Так, особисто я 

побував двічі у Києві й по одному разу в Кри-

вому Розі та Маріуполі. 

Як бачите, навчання - це не просто ходіння 

на пари, а ще й весело проведений час. Од-

нак не варто про нього забувати, адже в уні-

верситет йдуть, перш за все, за знаннями. 

Спочатку все було 

незрозуміло. Що? Де? 

 Як? Згодом розібрався і  

  втягнувся. Щоб не 

   сильно нудьгувати в   

    університеті, спробу-

вав влитися в активне  

життя. Вийшло - брав участь у дебюті 

першокурсника, новорічних заходах, Дні фа-

культету. Під час участі з'явилося багато зна-

йомств. Що ж стосується навчання ... А що 

навчання? Писав конспекти, вивчав матеріал і 

готувався до іспитів. Тут нічого надто цікавого 

немає. Якщо підвести підсумки, то 1 курс ви-

явився продуктивним у плані нових знайомств 

і відчуттів. Мені сподобалося брати участь у 

різних заходах і я збираюся продовжувати 

далі. Гадаю, за наступні 3 роки відбудеться 

багато чого цікавого. 

 

 

Опитування провів Сергій Білянський, студент групи СУА-15 
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З перших уст 

  Новий навчальний рік – слушна 

пора для підбиття підсумків  

роботи й постановки нових 

завдань. Редакція «Донецько-

го політехніка» поцікавилася у 

ректора ДонНТУ про основні 

здобутки університету та 

плани на найближчу перспек-

тиву. Про це та інше – далі. 

– Минуло вже майже 4 роки, як 

ДонНТУ функціонує у м. Пок-

ровськ. Скажіть,  чи  можна  

вже сказати, що виш оста-

точно освоївся на новому місці 

та зайняв міцні позиції? 

На відміну від багатьох універ-

ситетів, які опинилися в подібній 

ситуації, ДонНТУ остаточно освоїв-

ся на новому місці вже у 2015 році 

й функціонував у повному обсязі 

без дистанційних форм, вахтових 

методів тощо. Єдине, на що ми 

звертали увагу протягом всього 

цього періоду, це створення й від-

новлення матеріально-технічної ба- 

зи, яка була колись в університеті в 

Донецьку. І зараз впевнено можна 

сказати, що вона не тільки віднов-

лена, але і примножена, а за де-

якими позиціями – навіть перевер-

шує виші Києва, Харкова, Львова. 

– Які ключові моменти були в 

2017-2018 навчальному році? 

Напевно, найважливішим у жит-

ті кожного університету незалежно 

від того, який це навчальний рік, є 

вступна кампанія. Дуже важко оці-

нювати її результати та порівнюва-

ти з попередніми роками, тому що 

постійно змінюються умови прийо-

му, набір сертифікатів і кількість 

заяв, змінюється демографічна си-

туація. Тим не менше, порівнюючи 

себе з іншими вишами Донбасу, 

можна сказати, що вступна кампа-

нія 2017-2018 рр. була для нас ціл-

ком вдалою. Цього року студента-

ми університету стали близько 

1000 осіб. Приблизно такі ж позиції 

були у нас і минулого року – це го-

ловне зараз. Хочеться також від-

значити, що наш університет став 

учасником проекту за програмою 

юнацького віку, жити в гуртожит-

ку дуже незручно. Міська влада 

виділила одну квартиру в тимча-

сове користування – ось і все. 

Якщо ж порівнювати 2014 і 2018 

рр., найголовніше те, що викриста-

лізувався колектив університету, 

який має намір працювати тут, 

скільки б часу виш не знаходив-

ся у Покровську. Звичайно, на по-

чаткових етапах були великі втрати 

викладацького складу. Зараз теж є 

певні рухи, але вони вже не такі 

значні, як були раніше. 

– Наскільки змінилося стано-

вище переміщених вишів за ці 

4 роки? Чи існують для них 

зараз якісь привілеї? 

     На мій погляд, ніяких преферен-

цій для переміщених вишів не іс-

нує. Найсуттєвіше, чого ми добива-

лися в перші важкі роки, – це зміна 

співвідношення «студент-викладач» 

для переміщених вишів і зменшен-

ня цього показника приблизно на  

20%. Нам навіть вдалося провести 

цю норму в законі, але Міністерст-

во фінансів України не поспішає з 

виконанням – вже кілька років ця 

норма ігнорується. Що ж стосуєть-

ся Міністерства освіти і науки, в 

будь-яких нефінансових питан-

нях воно йде нам назустріч. 

– Як розвивається міжнародна 

співпраця в ДонНТУ? Які ос-

новні досягнення в цій галузі? 

За 2017-2018 рр. одним із най-

більш активних партнерів ДонНТУ 

стала Британська Рада. На даний 

момент реалізуються наступні про-

екти: «Активні громадяни», «Ан-

глійська мова для університетів» і 

«Ефективні студентські організації». 

З грудня 2017 р. виш долучився до 

проекту «Прогресивне управління 

університетом», ініціаторами якого 

виступили Університет Томаша Ґа-

рріга Масарика (м. Брно, Чеська  

Республіка) й Асоціація з міжнарод- 

них відносин. Також у 2018  р. Дон-

НТУ став одним із переможців від 

України за проектом «Розвиток циф-

рових компетенцій для українських 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еразмус+. Крім того, ДонНТУ про-

довжує активно розвивати міжна-

родні зв'язки. Дуже приємно, що не 

тільки делегації нашого вишу відві-

дують країни Європи, а й європей-

ські вчені приїжджають до нас, чи-

тають лекції та діляться досвідом.  

– Порівнюючи ДонНТУ часів 2014 

і 2018 рр., що за цей час зміни-

лося найбільше? Які проблеми 

вдалося вирішити, а що так і за- 

лишилося каменем спотикання? 

Якщо говорити про проблеми, 

найбільша і головна з них – це те, 

що до теперішнього часу ніяк не 

вирішується питання щодо на-

дання житла викладачам, які пере-

їхали із Донецька. Можливо, ринок 

диктує свої умови, але з моменту 

переїзду ДонНТУ в 2014 році й до 

сьогодні ціни на оренду житла зро-

сли в рази. Враховуючи розмір вик-

ладацьких зарплат, платити таку 

суму грошей вельми проблематич-

но. Ускладнює ситуацію й той факт, 

що у багатьох залишилися кварти-

ри в Донецьку і їх необхідно яки-

мось чином підтримувати, адже 

люди сподіваються колись до них 

повернутися. Зі свого боку, ми не-

одноразово зверталися до МОН, 

писали листи від імені колективу в 

Міністерство у справах окупованих 

територій, але проблема все одно 

не вирішується. З огляду на те, 

що багато викладачів далеко не 
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З перших уст 

викладачів та інших громадян» (ке-

рівник – проректор ДонНТУ з нау-

кової роботи Євген Башков). Зага-

лом, розширюються і розвиваються 

програми академічної мобільності, 

в т.ч. – з португальськими вишами. 

У цьому навчальному році два наші 

викладачі відвідали Португалію й 

один професор з Політехнічного 

Інституту Лейрії побував у ДонНТУ. 

Університет активно співпрацює 

з традиційними зарубіжними парт-

нерами: Генеральним консульством 

Німеччини в Донецьку (м. Дніпро) 

та особисто В. Мьоссінґером, Дан-

ською Радою у справах біженців, 

Німецькою службою академічних  

обмінів (DAAD). Зокрема, в рамках 

співробітництва з DAAD відбулися 

візити професорів, аспірантів і сту-

дентів ДонНТУ до німецьких вишів. 

Триває наукове співробітництво і з 

Технічним університетом Кайзерс-

лаутерна, яке буде розвиватися 

протягом найближчих двох років. 

– Що можна сказати про сучасний 

стан лабораторної бази вишу? 

Починаючи з першого року фун-

кціонування ДонНТУ в Покровську, 

ми прекрасно розуміли, що ство-

рення сучасної лабораторної бази 

є необхідною умовою існування уні-

верситету, який має намір дати 

своїм студентам якісну підготовку. 

Так, у 2015 р. було придбано обла-

днання на 500 тис. грн., поступово 

ця сума збільшувалася і на сьогод-

ні закупівлі складають приблиз-

но 700 тис. грн. на рік. За цей пері-

од створено з нуля 10 лабораторій. 

Крім того, активна участь у міжна-

родних проектах і міжнародні зв'яз-

ки дозволили університету значно 

наростити лабораторну базу (на 

суму понад три мільйони гривень). 

– Чи планується придбання 

вишем нового  обладнання? 

Якщо так, то якого саме? 

Яке обладнання купувати, вирі-

шить Вчена рада. Буде оголошено 

конкурс на створення лабораторій, 

в ході якого факультети чи окремі 

кафедри можуть представити свій 

проект у рамках існуючого бюдже-

ту, і Вчена рада ДонНТУ буде ви-

рішувати, який проект більш необ-

хідний для університету. Сума на 

 

спеціальність і для чого вона пот-

рібна. Для вчорашніх школярів ці 

напрями здаються непрестижними. 

– Чи варто очікувати на карди-

нальні зміни в організаційній 

структурі університету? 

   Суттєвих змін найближчим часом 

не буде. Всі вони будуть носити 

точковий характер, пов'язаний з 

об'єднанням/роз'єднанням ка-

федр. Сподіваюсь, до кінця на-

вчального року всі факультети 

збережуться в тому ж складі. 

– Наскільки тісно взаємодіє 

виш з владою міста? 

Напевно, найбільш успішний 

проект – це те, що наш молодий 

викладач отримав квартиру в тим-

часове користування. Загалом, ми 

беремо участь у спільних загаль-

номіських святах, міська влада на-

дає спонсорську допомогу при про-

веденні університетських заходів. 

Також було підписано Меморандум 

про співпрацю ДонНТУ та місь-

кої влади, але поки-що про якісь 

великі спільні проекти мова не йде. 

– Які плани та завдання ДонНТУ 

на найближчу перспективу? 

Якщо говорити про плани і зав-

дання, то університет у кожному 

напрямку своєї діяльності буде ро-

бити все від нього залежне, аби 

перебувати на передових позиціях 

в Україні й аби про нас не забу-

вали у світі. Цього року ДонНТУ 

буде працювати над ліцензуван-

ням нових спеціальностей, щоб 

до наступної вступної кампанії 

мати їх не менше трьох. 

–  Ваші побажання  перш о-

курсникам.  

Для мене було б відрадно, щоб 

абітурієнти ніколи не шкодували  

про вибір своєї спеціальності, щоб 

цей вибір був усвідомлений і при-

носив радість. Зі свого боку хочу 

сказати, що в університеті створені 

всі умови для успішного оволодін-

ня професією. Викладацький склад 

зробить все можливе й неможливе, 

аби час, проведений в університеті, 

згадувався, як найкращий. Також 

хочеться побажати, аби роки нав- 

чання стали надійним фундаментом 

для подальших життєвих перемог. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

реалізацію проектів складе приб-

лизно 800-850 тис. грн.. Звичай-

но, якщо порівнювати ці цифри з 

бюджетами європейських вишів, це 

крапля в морі, але в масштабах Ук-

раїни – це суттєва сума навіть для 

тих закладів, які знаходяться в об-

ласних центрах і столиці. 

– Тепер хотілося б поговорити 

про вступну кампанію 2018. Які 

були її особливості? З якими 

труднощами зіткнувся ДонНТУ? 

Якщо говорити про особливості 

вступної кампанії, то щороку її умо-

ви змінюються. Перш за все, змі-

нився і став фіксованим набір сер-

тифікатів, за якими абітурієнти всту- 

пали до вишів. До того ж, змен-

шилася кількість заяв, яку пода-

вали абітурієнти цього року.  

У нашому університеті у 2018 р. 

була відкрита нова спеціальність - 

«Цивільна безпека», а також ство-

рено ряд цікавих програм, які йшли 

в межах позабюджетних пропози-

цій і зіграли свою позитивну роль у 

проведенні вступної кампанії. Якщо 

ж говорити про найбільшу склад-

ність, це дуже низький рівень підго-

товки випускників нашого регіону. 

Досить сказати, що, за результа-

тами ЗНО, майже 22% випускників 

шкіл і училищ Покровська, які скла-

дали тест з математики, не набра-

ли прохідного балу. Трохи краща 

ситуація в Мирнограді, Селидово-

му, але це набагато гірше середніх 

цифр по Україні. Природно, маючи 

такі знання, випускники не мають 

можливості претендувати на вступ 

до вишів, тому вибір абітурієнтів 

для університетів дуже обмежений. 

– Які спеціальності були особ-

ливо затребувані, а з якими 

склалася зворотна ситуація? 

Цього року були традиційно за-

требувані гірничі, комп'ютерні спе-

ціальності, непогано наповнювали-

ся спеціальності факультету КІТА-

ЕР. Проблематичними були такі 

фахи, як «Галузеве машинобудува-

ння» і «Прикладна механіка». За 

цими напрямками складається па-

радоксальна ситуація: сюди йдуть 

навчатися на заочну форму люди, 

які вже попрацювали на виробниц-

тві та змогли усвідомити, що це 

за  
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Яскрава подія 

факультету МЕХТ ДонНТУ Іван Демченко взяв 

на себе роль звукооператора на сходинках уні-

верситету. Варто відзначити, що Микита Кіряєв 

(ФКІТАЕР), барабанщик гурту «Зламане радіо», 

також став учасником заходу. 

Богдан Мироненко, студент ФЕМ: «Вісім-

надцятого серпня у моєму рідному місті відбув-

ся День «М». На моїх плечах була відповідаль-

ність за техніку, локацію та більш, ніж двадця-

тьох волонтерів, яких потрібно було координу-

вати, а також потрібно було допомогти друзям з 

Харкова, Краматорська, Костянтинівки орієнту-

ватися на нашій покровській місцевості. Ця по-

дія дала мені багато досвіду в менеджменті, 

якраз за спеціальністю, яку я опановую, а 

також познайомила з активістами й артиста-

ми, талантами України».  

Ігор Чельтер, студент ФКНТ: «Мені спо-

добалося махати прапором. Нам довелося спіл-

куватися з великою кількістю людей, що було 

теж цікавим досвідом. Ми закликали перехожих 

відвідати найближчі локації, а люди, на диво, 

дуже позитивно відповідали нам». 

Богдан Мироненко, студент групи МЕН-17 
 

Вісімнадцятого серпня за підтримки ГО 

«Лампова. Платформа ініціатив», «Куль-

турної агенції », а також у рамках проекту 

«Зміцнення громадської довіри» (UCBI ІІ), що 

фінансується Агентством США з міжнарод-

ного розвитку (USAID), вперше у місті Пок-

ровськ пройшов фестиваль «День музики». 

 «День музики» у Покровську – свято музи-

ки всіх стилів і напрямків – частина міжна-

родного фестивалю Fête de la Musique, що 

проходить у понад 700 містах 140 країн світу. 

Цьогоріч Покровськ, Краматорськ і Костянти-

нівка вперше приєдналися до події. 

Захід об’єднав 7 локацій по всьому місту,  20 

музикантів, музичних колективів і артистів з різ-

них міст України: Покровська, Харкова, Ста-

робільська, Костянтинівки, Краматорська, Києва 

та Львова. «День музики» лунав з майже усіх ве-

ликих точок міста, починаючи від залізнично-

го вокзалу та закінчуючи площею біля водой-

мища селища Шевченко. 

Цікавою локацією став і сам ДонНТУ: на 

сходинах університету під керівництвом Зіна-

їди Гейченко (ГФ) пройшов відкритий показ 

модельної агенції Grani Models, також висту-

пив народний ансамбль «Дивограй», а вже 

ввечері свої композиції мешканцям Покровсь-

ка дарували відомі гурти «Село і люди», 

«Urbanistan» і «Torban».  

Студенти ДонНТУ також взяли участь у цій 

події. Так, координаторами однієї з найбільших 

локацій стали Ігор Чельтер (ФКНТ) і Богдан Ми-

роненко (ФЕМ), Максим Садовниченко (ФКІТА-

ЕР) був одним із фотографів, Микола Баранов-

ський (ГФ), Максим Климчук (ГФ), Дмитро Сер-

дюков (ФКНТ), Володимир Семеренко (ФКНТ) і 

Анастасія Моісеєнко (ФЕМ) виступили одними з 

найвідповідальніших волонтерів на цьому святі, 

Дмитро Горпинич (ФКІТАЕР) розробив дизайн 

для Дня музики у Покровську, а випускник  
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З 25 серпня 2018 р. на базі громадського простору 

«Без обмежень» стартували безкоштовні майстер-

класи з конструювання та роботи з 3D-принтером, 

де викладачем є Андрій Прокушев, інженер кафед-

ри автоматики та телекомунікацій ДонНТУ. 

Програма майстер-класу розроблена Глібом Ступа-

ком спільно з Андрієм Прокушевим на базі досвіду про-

ведення аналогічних заходів у Донецькому національ-

ному технічному університеті та Молодіжному Хабі По-

кровська та включає в себе 10 занять для дітей віком 

від 8 до 15 років. Майстер-класи організовують ГО «Но-

ва Дружківка» в партнерстві з громадським простором 

«Без обмежень» і виконуються в рамках проекту «Зміц-

нення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Під час заходів учасники навчаться збирати та на-

лаштовувати 3D-принтер і моделювати власні проекти.  

«За ініціативи Г.В. Ступака було розглянуто мою кан-

дидатуру на участь у курсах з конструювання та роботи 

з 3D-принтером. Область застосування 3D-друку пос-

тійно розширюється, тому що постійно удосконалюють-

ся методи друку, використовуються нові матеріали, 

збільшується якість, точність і міцність одержуваних 

об'єктів. А 3D-принтери, навпаки, зменшуються в розмі-

рах, стають більш доступними та простими», – зазначає 

Андрій Прокушев. 

Зокрема, під час проходження курсу діти зможуть: 

– ознайомитися з 3D-моделюванням; 

– зрозуміти технологічний процес виготовлення 

різноманітних моделей; 

– втілювати в життя власні конструкторські за-

мисли та ідеї; 

– познайомляться з іншими шанувальниками 

робототехніки. 

«Ми помітили, що на загальноміських заходах 

великою популярністю серед молоді користуються 

локації з робототехнікою, – розповідає адміністра-

тор простору «Без обмежень» Євген Бражко. – Об-

говоривши з командою наші можливості, ми вирі-

шили провести унікальні для нашого міста майстер-

класи з конструювання 3D-принтера». 

Заняття проходять кожну суботу та неділю за ад-

ресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, 1 

(колишня Дніпропетровська), громадський простір 

«Без обмежень». 

Андрій Прокушев, 

інженер кафедри автоматики та телекомунікацій 
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Цікава сторінка 

ы 

Що робити,  якщо  

фраза «Давай обгово- 

римо це за кавою» 

перетворилася   

  на б а н а льн и й  і  

   нудний стереотип? 

«Давайте зустрі- 

немося якось за  

ч а ш к о ю  к а в и !» –  це  

                            одна із найбільш уживаніших 

фраз,  коли хтось хоче поговорити,  зав 'язати  

знайомство чи обговорити ділові питання.  

Не зрозумійте мене неправильно. Я не кофе-

ман. Однак, буває дуже приємно зустрітися зі 

знайомим у маленькій кав'ярні неподалік і пого-

ворити за чашкою кави (або чаю, як у випадку зі 

мною). Це просто і звично. Але, тим не менш, це 

стало так банально. І чому б не домовитися з 

товаришем про інше цікаве проведення часу за-

мість стандартного запрошення на каву?  

Джон Боітнотт працює журналістом і виступає 

консультантом з цифрових технологій в інтер-

нет-компаніях Каліфорнії. Він запропонував уріз-

номанітнити місця для проведення зустрічей і 

переговорів. Ось декілька ідей. 

Стів Джобс, наприклад, серйозні розмови вважав 

за краще проводити за довгими прогулянками, про 

що пише в його біографії Уолтер Ісааксон. 

Піші прогулянки – відмінний спосіб боротися зі 

шкідливими наслідками сидячої роботи за комп'ю- 

тером. Окрім того, багатьом людям подобається  

рухливе дозвілля, як і просто 

бувати на вулиці. Деякі дослі-

дження показують, що люди 

мислять більш ясно під час 

руху, ніж коли вони сидять. 

Особисто мені легше го-

ворити на прогулянці: я тоді 

більше розслаблений. Коли 

серцевий ритм прискорюєть-

ся, мені легше влитися в «по-

тік». Я можу уважніше слуха-

ти і більш креативно мислити. 

Загалом, прогулянка – пре-

красний фон для мозкового 

штурму. 

 

Якщо вам не хочеться займатися ходь-

бою або ваш співрозмовник фізично не 

може наздогнати вас, та ще й говорити 

при цьому, запропонуйте влаштувати  

зустріч у парку. 

Перебування на свіжому повітрі за наяв-

ності природного освітлення не тільки корис-

не для здоров'я та настрою - це також долу-

чає вас до компанії інших позитивно налаш-

тованих людей, які займаються активним 

відпочинком. 

Не варто дивуватися, що, згідно з дос-

лідженнями, проведення часу в парках і в 

цілому на природі знижує тривожність у 

людей. Крім того, зелені зони тонізують, то-

му при розмовах у такому оточенні ви будете 

б ільш зосереджені .  Шкода т ільки , що 

у нашому місті мало таких райських куточків. 

У разі, якщо ви затятий домосід, за-

пропонуйте співрозмовникові інтерактив-

не дозвілля. 

Настільні ігри (або відеоігри) – це ще одна 

альтернатива походу «на каву». Дуже добре 

підходить для непогожих днів і допомагає  

пережити загальний цікавий досвід. І, як і всі 

перераховані вище види діяльності, це ціка-

віше, ніж знову і знову зустрічатися за кавою. 

Не бійтеся різноманітності. Відійдіть 

від звичного й відчуйте щось нове. 

Сергій Білянський,  

студент групи  СУА-15 

 


