
Стор. 2 

Святкуємо разом. Церемонія вручення 

дипломів студентам ДонНТУ. 

Колоритний всеукраїнський фольклорно-

етнічний фестиваль «Купальські роси». 

Продовженню бути! 

Стор. 3 

Візит до Технічного університету Лодзю, 

або 100 000 кроків Польщею 

Стор. 4-5 

   Студенти спеціальності «Телекомунікації» 

- про враження  від першої виробничої 

практики. 

Фінал міжнародної студентської олімпіади 

IT-Universe. Вітаємо призерів ДонНТУ! 

Стор. 6-7 

Практика в Польщі, або Подорожні заміт-

ки студентів ДонНТУ. 

Розвиваймося! Враження учасників Літньої 

школи з лідерства 

Стор. 8-9 

Талановиті та завзяті. Команда In109 – 

півфіналіст телеком-акселератору  

«Київстар» ВДНГ- TECh. 

Робоча зустріч за проектом GameHub 

Стор. 10 

Приємні миті спогадів. Як студенти роз-

починали своє навчання в університеті 

Стор. 11 

Магічна сила мови… Практичні поради, як 

говорити так, аби тебе почули 

Стор. 12 

  Відголоски пори канікул і відпусток. П'ять 

місць для літніх фотографій 

Шановні читачі! 

Рада вітати вас на сторінках «Донецького 

політехніка» вже в новому навчальному році. 

Літо, як це завжди буває, промайнуло досить 

швидко. Тим не менше, для багатьох із нас воно 

було наповнене не лише відпустками, а й масою 

цікавих подій, що знайшли відображення у по-

точному номері. Однак, зараз, коли розпочата 

нова сторінка життя університету, я хотіла б 

побажати першокурсникам – менше хвилюва-

тися та максимально легко адаптуватися до 

нового середовища, студентам теперішнім – на-

снаги та успіхів, викладачам – терпіння та муд-

рості, а самому вишу – процвітання та розвит-

ку за всіма напрямами. І, як казав Гьоте, якщо ви 

щось можете зробити або ж вам здається, що 

зможете, розпочинайте. Сміливість містить в 

собі «геній, силу та диво». 

З повагою, Катерина Щербакова 
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Чотирнадцятого липня у великій акто-

вій залі відбулась урочиста подія – бакала-

ври та спеціалісти ДонНТУ та КІІ отри-

мали дипломи про вищу освіту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У цьому році заповітні дипломи ДонНТУ 

отримали 487 бакалаврів, 184 спеціаліста 

та 9 магістрів, серед них 36 дипломів – з 

відзнакою. 

Із вітальним словом до присутніх зверну-

лися в.о. директора КІІ С.П. Придатько, де-

кани ФКНТ та ФМЕХТ  О.М. Мірошкін і А.М. 

Сурженко.  

 О.М. Мірошкін подякував присутнім сту-

дентам, які зробили правильний вибір два  

роки тому, що 

й дозволило 

їм  отримати 

жадані  дип-

ломи сьогодні, 

а   А .М. Сур- 

женко поба- 

жав спеціалістам працевлаштуватися вже 

завтра, щоб впевнено дивитися в майбутнє, 

а бакалаврам  нагадав, що вони можуть  

продовжити навчання в ДонНТУ. 

Студентський гімн Гаудеамус, пісні-

подарунки від студентів КІІ Г. Хейло та Д. 

Денисюка внесли приємне різноманіття до 

процедури вручення дипломів та подарува-

ли усім гарний настрій. 

Вручивши документи, викладачі побажа-

ли випускникам знайти своє місце в жит-

ті, а також успіхів у подальшій кар'єрі.  

Г.В. Лисен-

ко, нача-

льник під-

розділу з 

організації 

виховної 

роботи 

студентів 

 

Традиції в Ук-

раїні цікаві та 

самобутні, але 

при цьому різно-

манітні та по-

ширені. Старо-

давнє слов’ян-

ське свято Івана 

Купала на честь 

сонця відзнача-

ють в день літ-

нього сонцесто-

яння. Воно спов-

нене обрядами, 

пов’язаними з 

водою, вогнем і травами. Делегації з Покровська випа-

ла чудова нагода відвідати колоритне свято «Купаль-

ські роси» и зануритися в його таїнства. 

6 липня представники Покровська та Мирнограду, се-

ред яких були представники й ДонНТУ, відвідали село 

Немиринці Житомирської області, куди були запрошені  

П.І. Жебрівським.  Наша делегація у складі 65 чоло-

вік пройшла чималий шлях, аби потрапити на свято, по-

бачити ці дивовижні традиції нашого народу, відчути ко-

лорит святкування та, звичайно, перейняти досвід. Учас-

никами заходу стали близько 20 тисяч осіб з усієї Украї-

ни. Гості свята занурилися у магію купальської ночі: пле-

тіння вінків, стрибки через вогнище. Одним із найго-

ловніших подій свята стало запалення  багаття, чиє 

полум’я не обпікало та було здатне спалювати усі хво-

роби та негаразди. Вогню на фестивалі було багато: фе-

єрверки, фаєр-шоу. А надвечір  дівчата гадали на 

судженого: кидали у воду свої вінки, адже вінок – символ 

щастя та одруження. На завершення свята у купальське 

небо запустили небесні ліхтарики, після чого усі глядачі 

стали у величезний ланцюг єднання, відчувши себе од-

нією українською родиною. 

Дійсно, дуже важливо, щоб традиції нашого народу не 

забувалися, а молодь бачила, що український народ має 

свою велику історію, традиції та обряди, які пам’ятають і 

шанують. Наша делегація в наступному році вирішила 

організувати вже у нас не менш яскраве та цікаве свят- 

кування Івана  

Купала. 

Я. Кот, зас-

тупник началь-

ника підрозділу 

з організації 

виховної робо-

ти студентів 

 
Святкуємо разом 
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Окрім того, на зустрічі були 

присутні координатори проекту 

від України: завідувач кафедри 

САПР НУ «Львівська Політехні-

ка» М.В. Лобур і директор Інсти-

туту комп'ютерних наук та ін-

формаційних технологій НУ 

«Львівська політехніка» М.О. 

Медиковський. Метою візиту 

була зустріч із організаційним 

комітетом TEMPUS-проекту, 

одним із виконавцем якого є 

ДонНТУ, а також особисто з ко-

ординатором проекту – про-

фесором Збігневом Лісіком й 

іншими колегами-науковцями. 

Основні офіційні заходи візи-

ту були заплановані на 19-те 

липня, коли делегацію з України 

привітав від імені факультету 

електротехніки, електроніки, 

інформатики й автоматики тех-

нічного університету Лодзю за-

ступник декана зі справ студен-

тів і навчальних програм пан 

Яцек Кухарськи. В ході розмови 

науковці як з України, так і з 

Польщі підкреслювали необхід-

ність подальшої співпраці як в 

 

Наступного дня відбулися 

декілька робочих зустрічей, ме-

тою яких була координація по-

точного стану TEMPUS-проекту 

та постановка задач на наступні 

декілька місяців. 

Метою зазначеного TEMPUS- 

проекту є відкриття нової спеці-

алізації в рамках спеціальнос-

ті 123 «Комп’ютерна інженерія». 

Спеціалізація «Проектування 

мікросистем» розроблена за 

участі чотирьох університетів з 

України та університетів з Ліону 

(Франція), Ільменау (Німеччи-

на), Паві ї  ( Італія)  та Лодзю  

(Польща). 

Запрошуємо випускників ба-

калавріату до вступу за новою 

спеціалізацією. На вас чекають 

нові наукові горизонти та мож-

ливість пройти практику та на-

писати магістерську роботу в 

о д н о м у  з  у н і в е р с и т е т і в -

партнерів. 

О.М. Мірошкін, 

декан факультету КНТ 

 

напрямку освітньої, так і 

наукової діяльності. 

В університеті Лодзю 

наші співробітники мали 

нагоду побачити лабора-

торії із найновішим облад-

нанням, комп’ютеризова-

ні робочі місця, спеціаль-

ну техніку, що дозволяє 

не тільки спроектувати 

компоненти власних обчислю-

вальних пристроїв, а й вигото-

вити їх. У лабораторії триви-

мірного моделювання гостей 

вразили засоби відтворення 

3D-моделей за допомогою 

спеціального проекційного ек-

рану та засобів керування. 

Ярославу Олександровичу 

пощастило власноруч покеру-

вати тривимірною моделлю 

двигуна внутрішнього згорян-

ня. В лабораторії дослідження 

енергетики було продемонст-

ровано стенди дослідження 

теплових насосів, що знайшли 

практичне застосування при 

опаленні більшості при- 

міщень університету, а 

на даху лабораторії ко-

жен мав змогу пересвід-

читися в тому, що спро-

ектовані в університеті 

вітряки генерують енер-

гію навіть за незначного 

вітру, а спеціальні уста-

нови для нагрівання во-

ди приносять значну 

економію. 

 

З 18-го по 21-ше липня 2016 року делегація від Донецького національно-

го технічного університету побувала у м. Лодзь (Польща), де відвідала 

технічний університет. Делегацію очолював в.о. ректора університету 

Ярослав Олександрович Ляшок. Також до складу делегації від ДонНТУ 

увійшли декан факультету комп’ютерних наук і технологій Олександр 

Миколайович Мірошкін і доцент кафедри комп’ютерної інженерії Сергій 

Олександрович Ковальов. 

Міжнародні зв’язки вишу 
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Розширюємо горизонти 

 Свою першу технологічну практику третьокурсники проходили в 

таких підприємствах, як Новокраматорський машинобудівний завод, 

С л о в ’ я н с ь к а  Т Е С ,  К о н ц е р н  Р Р Т  ДФ, «К и ї в с т а р » і  ШУ  

«Краснолиманське». 

Молоді фахівці з головою поринули у вир виробничих і бізнес-

процесів. Кожне з підприємств по-своєму вплинуло на студентів, 

адже практика тривала цілий місяць. Цьогорічною новацією кафедри 

автоматики та телекомунікацій стала можливість проходження 

практики в компанії «Київстар». Шестеро студентів групи ТКС-13 

відправилися до Дніпропетровського представництва компанії та 

поділилися своїми враженнями від її проходження. 

 

Святослав 

 Якименко 
 

«Про ком-

панію «Київ-

стар» я чув з 

дитинства, 

але тісно я познайомився з нею 

в минулому році, коли виграв 

приз від їх представників на 

університетському форумі 

«ТАК». Там же я познайомився 

з менеджером Ксенією Кекер-

чені, з якою на початку 2016 

року ми обговорювали можли-

вість проходження практики на 

рівні ідеї. В результаті перего-

ворів між «Київстар» і Г.В. Сту-

паком ця ідея стала реальніс-

тю. Можу сказати, що очікуван-

ня мене не підвели. За час 

проходження практики я освоїв 

обсяг практичних знань, який 

можна порівняти з трьома ро-

ками університету. Особливо 

цікавий був тест-драйв покрит-

тя мережі під керівництвом ін-

женера А. Шерстюка. Крім того, 

Дніпро – чудове місто, де ми 

добре відпочили! Сподіваюся, 

що й переддипломна практика 

пройде в цьому ж, вже рідному 

для мене, місці». 

 

Катерина 

Єлагіна 
 

Мені та мо-

їм одногрупни-

кам пощастило 

пройти вироб- 

ничу практику в Дніпропетровсько-

му представництві «Київстар». Ке-

рівником практики від виробництва 

був начальник технічного депар-

таменту Юрій Вікторович Фролов. 

Він – людина військової виправки й 

тому ретельно стежив за нашою 

дисциплінованістю та пунктуальні-

стю. Протягом усієї практики за-

безпечував нас необхідною інфор-

мацією та контролював процес ви-

конання програми практики. 

У Дніпропетровському предста-

вництві «Київстар» ми були пер-

шими студентами-практикантами, і 

тому все керівництво та співробіт-

ники компанії ставилися до нас з 

особливою відповідальністю і, в 

той же час, трепетом: приділяли 

багато уваги нашому освітньому 

процесу, проводили різні майстер-

класи, брали на тест-драйви та 

просто давали багато цінних порад 

з приводу майбутнього праце-

влаштування». 

 

Максим 

Лебединський 
 

«З огляду 

на те, що це 

була моя пер- 

ша практика, особливо судити 

я не можу. Але вона мені 

сподобалася. 

На цій практиці нас навчили 

речей, які реально необхідні на 

підприємстві, й це дуже тішить. 

Практичні знання завжди краще 

теорії. 

Якщо говорити про умови 

проживання, які нам виділили, 

то це був старий радянський 

гуртожиток Національної мета-

лургійної академії України, з 

більш-менш прийнятними умо-

вами проживання. Але, в ціло-

му, практика була дуже цікава 

та пізна-

вальна. 

Рідко бу-

ває, коли 

підприємс-

тво так 

серйозно 

береться 

за практи-

кантів». 
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Святослав Кривань 
 

«Наша практика по- 

чалася з поселення в 

гуртожиток. Дякую ви-

кладачам, що домови- 

лися безкоштовно. Да- 

лі ми вирушили до офісу компанії. Був ра-

дий познайомитися з Юрієм Вікторовичем 

Фроловим, нашим керівником на практиці.  

Чудова людина: суворий (так як військо-

вий), але, в той же час, добрий і чуйний. На 

практиці я побував у різних відділах компа-

нії «Київстар». Спочатку я потрапив до екс-

плуатації: там мені пощастило поспілкува-

тися з дуже веселими та цікавими хлопця-

ми-інженерами цього відділу. Мені багато 

чого показали та розповіли; до того ж, я від-

відав декілька базових станцій. Побував і 

на дахах висоток (тільки тссс, Фролову не 

кажіть) і в різних селах на базових станціях. 

Залишився дуже задоволений. Також я по-

бував у відділі, що займається  FTTB, в ко-

мутаційному центрі, де мені багато розпо-

віли й показали. Одного разу ми виїжджали 

з товаришем Шерстюком на скаргу з приво-

ду поганого зв’язку: ми все відремонтували, 

а ще попутно полагодили 3g в районі нашо-

го гуртожитку вже за моєю скаргою. Під кі-

нець практики навіть їхати не хотілося. Ще 

й остання промова Фролова мало не дове-

ла до сліз. Загалом, мені все дуже сподо-

балося. Із задоволенням повернувся б туди 

на переддипломну практику». 

 

Говорячи про те, як ми проходили практику в Дніпро-

петровському представництві, не можна не згадати саме 

місто. Дніпро на всіх нас справило величезне враження. 

Незважаючи на те, що багато хто з нас відвідали його вже 

далеко не вперше, цього разу місто постало перед нами 

зовсім в іншому вигляді. Ми поринули в його повсякденне 

життя, а також познайомилися з місцевими пам’ятками: 

Катеринославським бульваром, монастирським островом, 

фонтаном-лебедем, найдовшою набережною в Європі – 

цей перелік можна продовжувати ще довго. 

Підводячи підсумки, можу сказати, що ця поїздка знач-

но вплинула на нас. По-перше, ми поринули в життя най-

більшої компанії України, що надає послуги мобільно-

го зв’язку, познайомилися з можливими майбутніми коле-

гами та дізналися більше про нашу професію. По-

друге, поїздка сприяла нашому культурному розвитку. 

І, по-третє, цей місяць практики був корисний для нас ще 

й тим, що ми пізнали один одного з інших сторін. Позна-

йомилися ближче, здружилися, стали справжнім колекти-

вом. Тому хотілося б сказати величезне спасибі керівниц-

тву ДонНТУ та «Київстар» за надану можливість. 

Керівництво Донецького національного технічного уні-

верситету висловлює подяку співробітникам Дніпропет-  

представництва «Ки-

ївстар»: Аллі Лавре-

нтієвій, менеджеру зі 

зв’язків з громадські-

стю, Юлі ї  Зотовій, 

інспектору відділу 

кадрів, і Петру Скля-

руку, головному ін-

женеру технічного 

відділу. 

Катерина Єлагіна, ст. гр. ТКС-13 

 

Протягом  9-10  червня 

2016 року на базі Київського 

національного університету 

культури та  мистецтв від-

бувся фінал Міжнародної 

олімпіади у сфері інформацій-

них технологій для студен-

тів вищих навчальних закла-

дів «ІТ-Universe». 

 

Мета олімпіади – сприяння організації підготовки висококваліфікова-

них фахівців  галузі інформаційних технологій у вищих і середніх профе-

сійних навчальних закладах, встановлення та розширення зв’язків робо-

тодавців із навчальними закладами та провідними виробниками IT, вияв-

лення талановитих  молодих ІТ-фахівців і сприяння  їх подальшому 

працевлаштуванню. 

ІТ-Олімпіада стартувала 1 січня 2016 року у чотирьох країнах: Азер-

байджані, Білорусі, Казахстані та в Україні. Протягом шести місяців учас-

ники – понад 40 навчальних закладів і понад 500 студентів – змагалися 

за право зустрітися на фіналі. На фінал були запрошені близько 120 сту-

дентів із близько 40 навчальних закладів. 

Результатами національного фіналу стали третє призове місце в но-

мінації «Кращий диплом з інформаційної безпеки», яке посів студент гру-

пи ТКС-13 Максим Лебединський, а в номінації «Адміністрування Linux» 

дев’яте місце посів також студент групи ТКС-13 Артем Мащенко. 

Бажаємо успіхів і подальших звершень молодим талантам факультету 

КІТАЕР! 

Розширюємо горизонти 
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Нові можливості 

 

Перед студентами Донецького національного технічного уні-

верситету відкриваються все нові й нові можливості. Окрім сучас-

них предметів, додаткових професійних курсів і насиченого сту-

дентського життя, у кожного студента є шанс покращити свої на-

вички під час різноманітних стажувань у найкращих вишах 

Евросоюзу. 

Минулого року студенти факультету комп’ютерних наук і тех-

нологій Аліна Колесник і Сергій Дранішников відвідали Лодзьку 

Політехніку (Польща) у рамках І етапу Темпус-проекту «Curricula 

Development for New Specialization: Master of Engineering in 

Microsystem Design», або ж українською – «Проектування мікро-

систем». Скорочена назва проекту – MastMST. Цього року на них 

чекав ІІ етап проекту. Тож, вони швидко зробили візи, запакували 

валізи та відправилися покоряти нові вершини. І спеціально для 

нас впродовж своєї подорожі вони будуть ділитися своїми вра-

женнями та досвідом участі в міжнародних програмах. Отже… 

«Наша поїздка розпочалась зі старинного міста України – 

Львова. Побувавши тут одного разу, можна закохатися в це місце 

назавжди! Вузенькі вулички, старовинна обробка на кожній будів-

лі, бруківка під ногами… Таке відчуття, ніби час тут зупинився. 

Намилувавшись красою Львова, вирушаємо у Лодзь у пошуках 

безцінного  досвіду, нових знайомств та незабутніх вражень!...» 

 
 

Наші студенти вже на місці й готові приступати до вирішення наукових завдань будь-якої 

складності, адже вони – студенти ДонНТУ. Але спочатку декілька слів від них… 

«Лодзь… Колись це місто було найбільшим містом текстильної 

промисловості Польщі. Зараз більшість фабрик вже закриті, а їх 

будівлі перетворили на музеї,  кав’ярні з винятковими інтер’єрами 

та магазини з ексклюзивним одягом. Крім того, Лодзь – місто сту-

дентів. Тут розташовані два великих університети країни – Націо-

нальний університет і Національний політехнічний університет, 

корпуси яких займають цілі вулиці міста. 

Зустрів нас Лодзь сонячною погодою, незважаючи на те, що 

вранці буває прохолодно. Оскільки тут ми вже не вперше, то діста-

лися гуртожитку досить швидко (цікаво, що поляки невигадливо 

називають гуртожиток домом студента). Тут на нас чекав приємний 

сюрприз: просторі кімнати, що містять маленьку кухню та багато 

меблів, а з вікна відкривається чудовий вид на місто. Біля будівлі 

знаходиться обладнаний спортивний майданчик, де кожен може 

пограти в футбол, теніс, бадмінтон чи просто позайматися спортом.   

Студентів на поверсі небагато, адже наразі літні канікули, тому в 

гуртожитку знаходяться лише ті, хто, окрім навчання, ще й працює 

десь у місті. Незважаючи на це, вже протягом  першого дня нашого 

приїзду ми завели нові знайомства з новоспеченими сусідами. 

Отож, настав час розпочинати роботу…» 
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Цікаві подорожі 

«Новий захід, нові знайомства, нові можливості» – саме під таким 

гаслом пройшла Літня школа з лідерства, громадської активності, 

соціального підприємництва, публічного спілкування та ділової анг-

лійської мови. Проходила вона під патронатом Українського Фулб-

райтівського кола (Fulbright Ukraine Kennan Institute Kyiv Office). Учас-

никами школи стали 25 студентів переміщених ВНЗ, які провели сім 

насичених днів у конгрес-готелі «Пуща», набуваючи корисних навичок 

у сфері лідерства, громадської активності та соціального підприєм-

ства, а також вдосконалюючи свій рівень англійської мови. 

Донецький національний технічний університет представляли 6 сту-

дентів різних факультетів і курсів, які приїхали відкрити у собі нові сто-

рони та здобути нових вражень. Насичене навчання, корисні поради 

щодо стартапів і власних проектів, спілкування з відомими людьми, 

громадськими діячами – це далеко не весь список того, чим була спов-

нена програма; шикарний готель, їжа – все це запам'ятається назавж-

ди. Після цієї школи всі ми вийшли зовсім не такими, якими прийшли. 

Кожен із нас повернувся до рідного міста з ідеями та прагненнями змі-

нити його на краще. Також у школі ми зустріли нових знайомих, які, 

сподіваюсь, в подальшому стануть справжніми друзями для нас. І, зви-

чайно, хочеться виразити велику подяку університету за надану чудову 

можливість навчання. 

А. Пастух, учасниця програми, студентка ГФ 

 

Лодзька Політехніка – один з найкращих вишів Польщі. Університет облаштова-

ний сучасним обладнанням, має багато світових фірм-партнерів і співпрацює з ве-

ликою кількістю ВНЗ по всьому світу. 

 Майже одразу після приїзду ми завітали до Політехніки, де зустрілися не тільки 

з нашим безпосереднім координатором, а ще й з поважним професором Збігнєвом 

Лісіком. Професор був радий, що наші виші співпрацюють разом, побажав нам ус-

піхів і сказав, що ми завжди можемо до нього звернутись, якщо виникнуть питання.  

Зустріч з координатором була лаконічна, але доволі містка. Він розповів, що ми 

маємо зробити, дав нам настанови та деякий час для знайомства з новим матері-

алом. Оскільки вся документація велася на англійській і польський мовах, нам пот-

рібен був час для того, щоб перекласти та зрозуміти матеріал.  

Суть нашої практики полягає в тому, щоб дослідити процес переміщення моле-

кул у полімерних рідинах і виявити певну залежність. Так-так, виявляється, що цей 

процес дійсно можна прослідкувати й навіть отримати деякий алгоритм, за яким 

відбувається переміщення. Далі потрібно скласти математичну модель цього фізи-

ко-хімічного процесу для того, щоб у подальшому змоделювати його за допомогою 

паралельного програмування з використанням CUDA-архітектури. Використання 

CUDA-архітектури дає можливість задіяти апаратні засоби сучасних відеокарт, за-

вдяки чому суттєво збільшується обчислювальна потужність. Все це складно, але 

дуже цікаво. 

Поміж вивченням нового матеріалу ми знаходимо час для прогулянок Лодзем і 

самою Польщею. Нещодавно ми відвідали її столицю – Варшаву. Вона ніби поді-

ляється на два зовсім різних виміри Польщі. З однієї сторони – старинні кольорові 

будівлі, величні замки та фортеці, а з іншої – сучасні забудови з неймовірною архі-

тектурою та величезною кількістю поверхів. Варшава ніби манить туристів своєю 

атмосферою свята та щасливого життя. 

 Ділились враженнями А. Колесник і С. Дранішников, студенти ФКНТ 
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Талановита молодь 

In109 – команда однодумців, 

яка одного разу зібралась в ауди-

торії 3.109/1 Донецького націона-

льного технічного університету 

та вирішила спробувати свої си-

ли як стартап. 

Його учасники – Валентин Хаст, 

Роман Савко, Олена Вдовенко, 

Андрій Прокушев (студенти спеці-

альності «Телекомунікації», факу-

льтет КІТАЕР) та Гліб Ступак (ста-

рший викладач кафедри автома-

тики та телекомунікацій). Кілька 

тижнів пошуків дали результат, і 

команда вирішила взяти участь в 

унікальній конкурсній програмі 

ВДНГ-TECh, що орієнтована на 

пошук, акселерацію та інтеграцію 

інноваційних технологій і розробок 

у сфері телекомунікацій і зв’язку. 

Одним з ініціаторів проекту теле-

ком-акселератора виступила ком-

панія «Київстар», яка презентува-

ла ідею проекту в рамках iForum-

2016. Телеком – перший сегмент 

технологічного інноваційного клас-

теру ВДНГ-TECh. 

У рамках телеком-акселера-

тора проходить конкурс, орієнто-

ваний на пошук, акселерацію та 

інтеграцію інноваційних техно-

логій, продуктів і сервісів, які мо-

жуть розвиватися у партнерстві з 

телеком-оператором для його 25-

мільйонної абонентської бази. В 

конкурсній програмі взяли участь 

проекти, які охоплюють наступні 

сфери: B2С, B2B, FMC, «Інтернет 

речей», мобільна реклама, мобі-

льна економіка, «хмарні» та голо-

сові сервіси, контент-послуги, мо-

більні фінансові послуги, безпека 

мобільних пристроїв, телекому-

нікаційні платформи, системи та 

інші напрямки. 

Стати учасником конкурсної  
 

дослідження й аналіз результатів 

дослідження; визначення інтересів 

потенційних користувачів і розроб- 

ка  концепц ій  нових  п ослуг  

оператора. 

3 група – прототипування та 

дослідження роботи послуг на ло-

кальному сегменті мережі; технічні 

рішення та вимоги для реалізації 

послуг на мережі оператора. 

Виходячи з аналізу предметної 

області та проведеного соціологіч-

ного дослідження, на нашу думку, 

найближчим часом для оператора 

будуть перспективними й затребу-

ваними такі послуги: 

Cloud Media & SaaS – сервіс, 

що дозволяє заощадити пам’ять 

на мобільному пристрої. 

VoIP & FMC – послуга, цільо-

вою аудиторією якої є юридичні 

особи, які не мають бажання або 

фінансових можливостей витрача-

ти великі кошти на мережеву та ІТ-

інфраструктуру. 

Smart House & IoT – послуга, 

яка спрямована на вирішення зав-

д а н ь  б е з п е к и ,  к о н т р о л ю ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моніторингу та управління житлом 

( IoT ,  IoE,  M2M,  «Розумний  

будинок»). 

22-го червня експертна комісія 

в результаті довгого відбору, за-

снованому на таких критеріях, як 

наявність прототипу та бізнес-

моделі, можливість масштабуван-

н я  і д е ї  т а  в п р о в а д ж е н н я  

програми телеком-акселера-

тора могли повнолітні підп-

риємці, стартапи, а також 

представники малого та середньо-

го бізнесу. Протягом акселерацій-

ної програми, учасники зможуть 

опанувати інтенсивну навчальну 

програму для розвитку технологіч-

ного бізнесу. Вони матимуть дос-

туп до вітчизняних і міжнародних 

експертів із телекомунікацій та 

бізнесу, менторську підтримку від 

ключових експертів, в т.ч. – за-

прошених спеціалістів, які спів-

працюють з телеком-оператором 

«Київстар». 

Онлайн-прийом заявок тривав з 

20 квітня 2016-го року до 20 черв-

ня 2016-го року. 

«За два місяці ми отримали 

чимало блискучих ідей з усієї 

України. Так, ми вже можемо ска-

зати, що загальний конкурс на нав-

чальну програму складає більш, 

ніж 10 ідей на 1 місце. Телеком-

акселератор ВДНГ-TECh – це 

перший проект майбутнього тех-

нологічного кластеру, який функці- 

онуватиме на території 

ВДНГ, тому ми вважаємо, 

що така кількість поданих 

заявок – це хороший ре-

зультат» –  комент ує  

Альона Калібаба, керів-

ник телеком-акселерато-

ру ВДНГ-TECh. 

Команда In109 подала 

до розгляду  експертної 

комісії три проекти: Cloud 

Media & SaaS; VoIP & FMC; 

Smart House & IoT. 

В цілому, робота над проектом 

передбачає вирішення трьох груп 

задач: 

1 група – аналіз існуючого рин-

ку телеком-послуг України та дос-

лідження характеристик абонент-

ської мережі 3G. 

2  г р у п а  –  с о ц і о л о г і ч н е   
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Університетські новини 

З 29 червня по 1 липня 2016 

року в м. Івано-Франківськ на 

базі Прикарпатського націо-

нального університету ім. В. 

Стефаника відбулася зустріч 

учасників проекту «GameHub: 

University-enterprises cooperation 

in game industry in Ukraine» 

561728-EPP-1-2015-1-ES-

EPPKA2-CBHE-JP. 

Від ДонНТУ в зустрічі брали 

участь проректор з наукової ро-

боти, професор Є.О. Башков і 

доцент кафедри прикладної ма-

тематики та інформатики Н.С. 

Костюкова. 

Зустріч складалася з двох 

частин. Метою першої з них  

стало обговорення ходу вико-

нання проекту, в якому наш уні-

верситет відповідає за Work 

Package 7 – Sustainability and 

Exploitation. У ході зустрічі Є.О. 

Башков доповів про розробку 

Sustainability & Exploitation 

Project Plan; також виконано 

огляд заходів ДонНТУ щодо ви-

конання проекту. 

Друга частина була присвя-

чена моніторингу ходу виконан-

ня проекту. В моніторинговій 

зустрічі, окрім представників 

організацій – учасників проекту, 

взяли участь співробітники наці-

онального Еразмус+ офісу в 

Україні. З боку  національного 

Еразмус+ офісу в Україні  ре-

зультати виконання проекту 

отримали позитивну оцінку. 

Є.О. Башков, проректор 

ДонНТУ з наукової роботи 

 

інструментів монетизації визначи-

ла кількість проектів з потенціалом 

інтеграції з «Київстар», серед яких 

був проект In109 Smart House  

& IoT. 

Таким чином, команда In109 

стала напівфіналістом  телеком-

акселератору «Київстар» ВДНГ- 

TECh.  Впродовж двох днів, 30-го 

червня та 1-го липня, експерти 

телеком-акселератору ВДНГ-TECh 

за підтримки «Київстар» прослу-

хали презентації півфіналістів  

програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники мали змогу предста-

вити свій проект, та особисто від- 

повісти на питання експертів. Ко-

місія, у свою чергу, оцінювала по-

тенціал команди, наявність бізнес-

моделі та можливості інтеграції з 

«Київстар». 

На жаль, за результатами пре-

акселерації, проект In109. Smart 

House & IoT не потрапив до 11-ти 

команд фіналістів. Цей факт з лег-

кістю можна пояснити тим, що 

проект існує лише кілька місяців, у 

нього не має продаж і ринків збуту, 

на відміну від інших учасників ак-

селератора (переважна більшість 

конкурсантів складають вже існу-

ючі та компанії, що активно розви-

ваються на ринку ІТ та послуг). 

Зважаючи на це, 21 перша позиція 

 

в рейтингу зі 129 проек-

тів – велике досягнення. 

Проекти оцінювалися 

за такими критеріями: ін-

новаційність, масштабо-

ваність, модель моне-

тизації, стадія розроб-

ки, команда та інтеграція 

з «Київстар». 

Середній бал коман-

ди In109 – 43: 

– інноваційність – 2,78; 

– масштабованість – 3,33; 

– модель монетизації – 2,78; 

– стадія розробки – 2,22; 

– команда – 3,00; 

– інтеграція з «Київстар» – 2,60. 
«Ваше рішення «Розумний 

будинок» – дуже цікаве та за-

требуване, але на сьогоднішній 

день проект знаходиться на по-

чатковій стадії. У фінал відбира-

лися проекти, які знаходяться на 

етапі тестування, залучення пе-

рших клієнтів, розробки моделі  

монетизації.  

Сподіваємося, що ви 

не будете зупинятися на 

досягнутому, а будете 

рухатися тільки вперед. 

Вірю, що Ваші знання та 

вашої команди, наполег-

ливість і дух підприємця 

допоможуть на шляху до 

успіху» – додала Марія 

Романова, тім-лідер те- 

леком-акселератору «Київстар» 

ВДНГ-TECh, озвучуючи офіцій-

ні результати відбору. 

Взагалі, участь у телеком-

акселераторі «Київстар» ВДНГ-

TECh залишила тільки позитивні 

враження та показала, що навіть 

звичайні студенти-четверокурс-

кники можуть на рівні змагатися 

та конкурувати з українськими 

компаніями, які не один рік пра-

цюють в галузі ІТ. 

А якщо у Вас виникло бажан-

ня стати частиною нашою ко-

манди, ми завжди відкриті для 

співпраці! in109.tk@gmail.com 

Г.В. Ступак, 

старший викладач 

кафедри автоматики та  

телекомунікацій 
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Л  
  

Особиста думка 

«Коли я вступила 

               до ДонНТУ й несла туди 

       документи, я вже була шалено 

щаслива, що мені належить саме там 

навчатися, адже туди вступили ще й мої 

знайомі, а це для мене значний плюс – не 

буду відчувати себе чужою в цьому місці. 

  Спочатку було страшно: новий колек-

тив, нові викладачі, та й матеріал значно 

складніше, ніж у школі. Навіть через май-

же два місяці я все ще не влилася до тако-

го, більш дорослого, життя. Але мені 

приємно ходити на навчання туди, де я не 

вважаю себе зайвою, де мене можуть чо-

мусь навчити і, навіть якщо мені буде по-

гано, підтримати, а ДонНТУ – саме 

таке місце». 

Світлана Поцелуйко 
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На допомогу студенту 

 

 
На сьогоднішній день кожному студенту дуже 

       часто доводиться висловлювати свою думку на 

парах. Спочатку це невпевнені кроки, коли щохвилини 

гортаєш реферат у пошуках потрібного рядка, часто 

збиваєшся... Звичайно, з часом хвилювання минає, й ти 

починаєш говорити більш сміливо та впевнено. Однак, 

як же позбавитися хвилювання без цього перехідного 

етапу? Можливо, такий спосіб існує, і саме його я про-

поную його вашій увазі. 

1) Передусім, слід розпочати з 

теми вашого реферату. Переко- 

найтеся, що ви гарно володієте необхідним матеріалом. 

Не буде зайвим використання декількох джерел. Додай-

те якісь приклади, що стосуються вашої теми, аби внес-

ти необхідні роз'яснення. 

2) Не забудьте  подбати і про 

свою зовнішність. Охайний 

вигляд – це вже половина успіху. Навряд чи хтось стане 

вас сприймати всерйоз, якщо ви будете одягнені у спор-

тивне чи пляжне вбрання. 

3) На початку бесіди поясніть у 

двох словах мету вашої допо- 

віді та причину вашого вибору. Так аудиторія зрозуміє, 

що ви самі зацікавлені в цьому питанні. Під час розмови 

встановлюйте зоровий контакт із присутніми. З одного 

боку, цього вимагає ввічливість. З іншого – це допоможе 

оточуючим більш уважно та вдумливо слухати вашу до-

повідь. Вже після  діліться своїми знаннями з аудиторі-

єю, використовуючи різні ефективні способи спілкування. 

4) Не бійтеся говорити голос-

но. Якщо ж ви говорите тихо,  

то оточуючі вас люди не тільки не почують, що ви гово-

рите, але і будуть дивитися з недовірою через вашу вла-

сну невпевненість у своїх словах. 

5) Не нервуйте, якщо ви поми-

лилися. Це абсолютно нор- 

мальне явище, адже не помиляється лише той, хто нічо-

го не робить. Просто заспокойтеся й сміливо продовжуй-

те свою промову. 

6) Пам'ятайте, що існує тонка 

грань між впевнен істю та  

зарозумілістю. Не намагайтеся виглядати надто впевне-

ним, тому що оточуючі вас люди можуть вирішити, що ви 

зарозумілі й вважаєте, що ваші ідеї краще чиїхось ще. 

Ці способи допоможуть вам бути впевненими в собі. 

Також це допоможе вам і в майбутньому, наприклад, при 

проходженні співбесіди на роботу. 

Ми й надалі будемо розповідати вам щось цікаве 

зі студентського життя, а поки констатую: кажи так, 

щоб думки твої почули. 

С. Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

 

 

Невідповідність. Коли зміст ваших слів 

розходиться з тоном промови, поставою 

та мовою тіла, публіка миттєво це помічає. 

Виправдання. Публіці, за великим рахун-

ком, все одно, чи хвилюєтеся ви, як довго 

готували свою доповідь і т.д. Тому не потріб-

но перед нею виправдовуватися: так почина-

ють промову дилетанти, намагаючись викли-

кати співчуття за заздалегідь поганий виступ. 

Очі та брови. Психологічні дослідження 

показали, що області очей оратора публіка 

приділяє в 10-15 разів більше уваги, ніж будь-

якій іншій частині тіла. Високо підняті брови - 

ознака невпевненості та некомпетентності. 

Усміхнені очі та прямі брови - це саме те, що 

потрібно. Слухати вас приємно, публіка впев-

нена у вашій компетентності. 

Підбір слів. Несвідомо ми чуємо та розу-

міємо окремі слова раніше, ніж розуміємо все 

речення повністю. До того ж, негативні частки 

сприймаються гірше, ніж інші слова. Взагалі, 

слова повинні створювати потрібну вам кар-

тинку в голові слухачів. 

Відсутність гумору. Краще інформати-

вної мови - тільки цікава мова! Додайте до 

своєї серйозної мови посмішку, розбавте жа-

ртами, розкажіть забавну історію. Вдячна пу-

бліка відповість вам прихильністю й увагою. 

Усезнайство. Викиньте з голови оману, 

що ви знаєте більше, ніж всі інші разом узяті. 

Навіть якщо ви добре обізнані в темі виступу, 

в окремих сферах слухачі можуть знати наба-

гато більше вас. 

Метушливість. Відволікаючись від стра-

ху перед публікою, оратор-початківець може 

квапливо ходити аудиторією, вертіти в руках 

олівець і робити інші непотрібні рухи. В ре-

зультаті публіка починає стежити за його пе-

реміщеннями, а не за темою виступу. 

Монотонність. Ніщо не втомлює так, як 

доповідь на цікаву тему, що читається моно-

тонним голосом. Зверніть увагу на звучання 

своєї промови. Висловлюйте голосом свої 

почуття - і ви станете впевненою та захопле-

ною темою виступу людиною. 

Відсутність пауз. Оратори-новачки па-

нічно бояться пауз і, як правило, вони поспі-

шають заповнити їх різною словесною нісе-

нітницею та словами-паразитами. Не бійтеся 

робити паузи. Зазвичай публіка сприймає їх 

тривалість набагато коротше, ніж це здається 

самому доповідачу. 
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відпочинку. Якщо дочекатися ясного нічного неба 

та появи місячної доріжки, то любителі романтики 

зможуть відобразити всі свої почуття та емоції в 

одній фотографії. 

Любителям помріяти та подумати про вічне про-

поную сфотографуватися на вершині саду каменів. 

Це «чудо узбережжя» знаходиться прямо біля мо-

ря. Особливо це добре видно на селфі: відразу ж 

після краю каменя йде немов обрив, за яким тяг-

неться морська гладь. 

Бажано за вітряної та штормової погоди не ри-

зикувати й особливо не мріяти 

на цьому місці: 

каміння слизьке,  

один невірний крок 

– і наслідки можуть 

бути невтішними. 

Однак, за звичай- 

них умов ракурс просто 

зачаровує. 

Ну, й куди ж без екстриму. 

Якщо ви хочете охопити одним фото все – і 

море, і небо, і нічне місто – то вам на вершину 

колеса огляду. 

Варто механізму довести вас до верхнього по-

ложення, як відкривається неймовірний краєвид 

нічного міста, зоряного неба та гладкого, як скель-

ця, моря. Видно буде навіть кораблі, що стоять на 

рейді у порту Маріуполь. Звичайно ж, не варто ви-

совуватися з кабінки. Це доволі небезпечно – проб-

лем можете набратися на всю відпустку. 

І хоча мова йшла лише про п'ять місць, нас-

правді, їх набагато більше. Це може бути і фонтан 

або клумба, повна квітів, на вашій базі відпочинку, і 

зроблена вами з піску фігура, взагалі, що завгодно. 

Ви в праві самі створювати свої унікальні фото. Го-

ловне, щоб на них ви були самими собою і щоб вас 

оточували ваші рідні та близькі люди ... 

С. Білянський, ст. гр. СУА-15 

Відголоски літа 

Літо – сезон відпочинку та 

відпусток. Кожен із нас намага- 

ється поїхати на море, річку, ставок, 

в ліс або гори - байдуже, головне, 

 що подалі від буденності  

та домашніх турбот. 

Саме в цей період у соці-

альних мережах починається 

     активне оновлення фотографій у профілях. 

Нерідко ці фото обмежуються скупими пейзажа-

ми пляжу, скель або лісу. 

А як щодо інших цікавих місць? Мало хто зами-

слюється, але можна знайти прекрасний ракурс, 

який з високою точністю відобразить проста 

аматорська камера чи телефон. Пропоную розг-

лянути на прикладі Білосарайської коси п'ять 

місць для вдалих фото і селфі. 

 

На тлі пам'ятника осетру, царю всіх риб, може 

сфотографуватися кожен охочий. Це своєрідна ві-

зитна картка курорту, щось на зразок крісла вико-

нання бажань в Урзуфі. Потім можете друзям роз-

повідати, що ви відпочивали в місцях проживання 

осетра, хоча, на жаль, цю рибу там вже давно не 

бачили. Але були й такі часи. 

До речі, фотографії з цар-рибою підійдуть усім і 

в будь-яких ракурсах. Все залежить лише від вашої 

фантазії... 

Як і в будь-якій окраїні суші, на косі є маяк. Хоча 

вас і не пустять далі воріт, можна зайти з берега та 

підійти майже впритул до цього гіганта та рятівника 

морських мандрівників. 

Фото на тлі маяка підійдуть амбітним і цілесп-

рямованим людям. А якщо прийти вночі, можна 

побачити, як цей велетень посилає промені в да-

лечінь, за обрій. Видовище надзвичайної краси. 

І знову ж асоціації з Урзуфом. Ви ж пам'ятаєте 

довгі хвилерізи вздовж усього пляжу? Так ось, біля 

центру Білосарайської коси їх просто немає. Вірні-

ше, є один, але це, швидше за все, для декору. 

Знаходиться цей пірс навпроти однієї            з баз 

 

 


