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Шановні читачі! 

Вітаю вас на сторінках чергового номера  

газети. 

Новий рік розпочався, а разом із ним розпо-

чався і новий навчальний семестр. Після скла-

дання сесії, що зайняла майже весь січень, сту-

денти, відпочивши на канікулах, з новими си-

лами поринули в бурхливе університетське 

життя. Тому не дивно, що активна молодь  

голосно заявила про ДонНТУ на ряді всеукраїн-

ських заходів. Ще одною гарною новиною стало 

відкриття Молодіжного Хабу, що дуже швид-

ко став осередком цікавих подій і вже зараз ві-

дкриває масу можливостей перед студентами. 

Отож, життя вирує, а це найкращий показ-

ник того, що виш розвивається та підкорює  

нові висоти. 

З повагою, Катерина Щербакова 

 



2 стор.                                         «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                     лютий 2017 
 

  

  

Міжнародне співробітництво 

У 2017 році було продовжено виконання міжнаро-

дного проекту Tempus «Higher Engineering Training 

For Environmentally Sustainable Industrial Development 

(HETES)», що передбачає створення в Україні на 

базі технічних університетів вищої інженерної осві-

ти для екологічно стійкого промислового розвитку. 

Нашими українськими партнерами проекту стали 

Національна металургійна академія України (м.  

Дніпро), Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу, а також Криворізький 

національний університет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках проекту відбулися робочі та навчальні 

візити викладачів ДонНТУ до вишів-партнерів і світо-

вих компаній Європи. Візити передбачали знайомст-

во з досвідом співпраці університетів і промисловості 

в напрямку постійної модернізації виробництва  та 

навчання персоналу для скорочення екологічного  

впливу на довкілля. Одним із таких провідних і 

найстаріших університетів Європи є католицький 

університет Льовена (м. Гент, Бельгія). 

Зокрема, одним із навчальних  візитів передбача-

лося відвідування суперсучасного виробничого ком-

плексу автомобільної компанії Вольво, яка протягом 

своєї майже піввікової історії постійно модернізуєть-

ся. Майже повністю роботизоване виробництво більш 

ніж наполовину забезпечує власні енергетичні  

потреби за рахунок відновлювальних джерел енергії: 

фотоелектричної станції та вітроелектростанції . 

У процесі багатошарового фарбування кузовів авто-

мобілів використовуються тільки ґрунт, фарба та лак 

на водній основі. Прикладом співпраці бізнесу та уні-

верситету є використання спеціальної управлінсь-

кої мережі для складального конвеєру, що є розроб-

кою науковців католицького університету Льовена.   

Надзвичайно цікавим було відвідування в рамках 

візиту виробничого підрозділу компанії GDW, зорієн-

тованого на виготовлення тягових пристроїв (фарко-

пів) для легкових автомобілів. Компанія GDW забез-

печує надзвичайно швидку розробку (до 1 місяця)  

нової моделі фаркопа з проведенням повної серії 

випробувань. Така швидкість впровадження но-

вих моделей досягається за рахунок гнучкого 

роботизованого виробництва та впровадження  

системи реального та імітаційного моделювання. Та-

кий підхід до виробництва дозволяє швидко вийти на 

оптимальну й безпечну конструкцію кінцевого виробу 

з мінімальною витратою робочого часу та енергії. 

Під час візиту ми дізналися, що бельгійські підпри-

ємства мають тісну співпрацю з технологічними уні-

верситетами й охоче запрошують студентів для про-

ходження практики. Умовою такого запрошення є на-

явність первинних професійних навичок, які надають-

ся студентам на основі виробничої університетської 

бази. Більшість магістерських  робіт у католицькому 

університеті Льовена мають практичне спрямування. 

Знайомство з цікавим досвідом співпраці універси-

тету та промисловості відбулося у стінах Івано-

Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. Під час потужної конференції «Вища ін-

женерна підготовка з питань екологічно стійкого про-

мислового розвитку» відбулося відкриття наукового 

містечка «Нова Енергія» – навчально-тренінгового 

комплексу для дітей, молоді, дорослих і людей похи-

лого віку. На погляд розробників наукового містечка, 

головним вектором навчань і тренінгів має стати роль 

енергії та енергоресурсів у житті людини. 

В науковому містечку всі охочі долучаються до на-

уки через наочне та інтерактивне навчання. Тут мож-

на не лише повчитися, але й весело провести час зі 

своїми: позмагатись на велогенераторі чи надрукува-

ти спроектовану власноруч модель на 3D-принтері. 

Додатково в науковому містечку створено постій-

но діючий консультаційний пункт з питань енерго-

ефективності та енергозаощадження, де профе-

сори та доценти університету проводять тематич-

ні майстер-класи та тренінги.  

У жовтні 2016 року чергова координаційна зустріч 

відбулася в стінах одного з найстаріших вишів Євро-

пи – Університеті м. Гранада (Іспанія). Цей навчаль-

ний заклад займає перші місця у багатьох рейтингах з 

міжнародної мобільності. Щороку університет пропо-

нує більш 4000 місць для мобільності студентів і аспі-

рантів за різними програмами, за що був нагородже-

ний Еразмус «Золота зірка» у 2007 році. Під час ро-

бочого візиту до Університету було узгоджено план 

роботи на тривалий період проекту, організацію моні-

торингу результатів і процедуру закупівлі обладнання 

для міжфакультетського Центру стійкого розвитку. Ми 

сподіваємося, що надання сучасних знань майбутнім 

інженерам з різних аспектів стійкого розвитку підви-

щить конкурентні переваги студентів ДонНТУ відпові-

дно європейських стандартів інженерної освіти. 

Є.І. Збиковський, 

завідувач кафедри хімічних технологій, керів-

ник міжнародного проекту HETES від ДонНТУ 
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Наприкінці листопада 2016 

року мені випала честь взяти 

участь в урочистому щорічному 

зібранні Штутгартського уні-

верситету. Під час зібрання від-

булася зустріч з ректором уні-

верситету, професором Вольф-

рамом Ресселем, де ми мали 

прекрасну можливість обгово-

рити стан та перспективи 

подальшого співробітництва. 

Професор Рессель запевнив нас 

у підтримці колективу ДонНТУ, 

що працює в м. Покровськ, і ви-

словив від імені ректорату го-

товність підтримувати ініці-

ативи нашого університету 

щодо відновлення діяльності 

німецького технічного факуль-

тету у співдружності з DAAD 

та Магдебурзьким універси-

тетом Отто фон Геріке. 

Візит до Штутгартського уні-

верситету був дуже плідним і на-

сиченим. Я мав можливість зу-

стрітися з професором Міхаелем 

Вайріхом, з яким було обговоре-

но проект заявки DAAD щодо 

спільного керівництва аспіран-

ткою кафедри комп’ютерної інже-

нерії Даніеллою Бровкіною. 

Наукова робота аспірантки 

Е.-Д. Гіллесом і П. Гьонером. Ні-

мецькі професори висловили 

слова підтримки та пообіцяли 

взяти участь у конференції Дон-

НТУ «Моделювання та графіка» у 

вересні 2017 р. Як гуманітарну 

підтримку професор Реш запла-

нував компоновку MIMD-кластера 

для передачі кафедрі комп’ютер-

ної інженерії. 

Основними результатами зу-

стрічі стала домовленість про 

подання заявок на DAAD – та 

Pro3-стипендії, про підготовку 

кандидатів на наукові стажування 

за підтримки DAAD та за прями-

ми контактами з почесними док-

торами, про розробку документа-

ції для теледоступу з робочих 

місць лаборатор і ї  кафедри  

комп’ютерної інженерії до па-

ралельних обчислювальних сис-

тем Штутгартського університету, 

узгодження тем доповідей та ор-

ганізаційних питань участі німе-

цьких професорів у конференції 

ДонНТУ «Моделювання та графі-

ка», а також підготовку до прийо-

му кластера. Нами було погодже-

но тематику бакалаврських і ма-

гістерських робіт  з тематикою 

співробітництва Штутгартського 

університету.  

Я впевнений, що німецько-

українська співпраця триватиме 

та розвиватиметься з кожним ро-

ком, що наші студенти, аспіранти 

та молоді вчені матимуть змогу 

переймати безцінний досвід ко-

лег і працювати заради розвитку 

рідної країни! 

В.А. Святний, 

завідувач  кафедри 

комп’ютерної інженерії 

 

передбачає проведення 

досліджень на лабораторній 

базі інституту з проблеми 

«Індустрія 4.0». Водночас 

було погоджено IAS-темати- 

ку магістрантів за DAAD 

програмою стипендій ім. Л. Ей-

лера. З професором Олівером 

Заводні було погоджено ISYS-

тематику стипендіатів за програ-

мою Pro3 „Technische Kyber-

netik“, деталізовано співпрацю 

в області вбудованих систем у 

проекті програми DAAD на 2017-

2020 рр. 

З професором Міхаелем Ре-

шем я мав можливість обгово-

рити зміст навчального посібни-

ка для студентів німецькомов-

них груп та питання підтримки 

діяльності німецького технічного 

факультету й відділення німець-

кої мови кафедри мовної підго-

товки ДонНТУ, узгодити струк-

турну схему теледоступу до па-

ралельних обчислювальних сис-

тем Штутгартського універси-

тету та домовитися про спільне 

подання заявки на DAAD-прог-

раму стипендій ім. Л. Ейлера. 

Паралельно відбулися те-

лефонні розмови та приватні 

з у с т р і ч і  

з питань  

співпраці 

та підтри-

мки роботи 

німецького 

технічного 

факульте-

ту з  про-

фесорами 

К. Ротер-

м е л е м , 

В. Елер -  

с о м ,  Р . 

Лаубером 

т а  М . 

Цайтцем,   

 

Міжнародне співробітництво 
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На початку січня 2017 року 

у стінах  Українського Католи-

цького Університету старту-

вала Зимова школа лідерства 

для студентів переміщених  ви-

шів. Даний захід став можливим 

завдяки підтримці Київського 

офісу Інституту Кеннана, про-

грами академічних обмінів ім. 

Фулбрайта в Україні та Інсти-

туту лідерства та управління. 

Нам, студенткам ІІ курсу магіс-

тратури Вікторії Гриші (ФКНТ), 

Аліні Колісник (ФКНТ), Раїсі Са-

фоновій (ФЕМ) та Вікторії Устич 

(ФЕМ), випала нагода представ-

ляти наш університет. 

На цілий тиждень ми поринули 

у низку цікавих навчальних прог-

рам, які було орієнтовано на  ро-

звиток лідерських навичок та ас-

пекти  публічного спілкування. Ми 

брали участь у семінарах і диску-

сіях, присвячених сфері соціаль-

ного підприємництва, створенню 

бізнес- і громадських стартапів, 

геополітиці. Також  у нас була 

можливість підвищити свій рівень 

ділової англійської мови. 

Провідні дослідники, викладачі 

та громадські діячі з України та 

США підготували і провели цікаві 

та пізнавальні семінари, лекції, 

тренінги та майстер-класи. Серед 

запрошених лекторів Зимової 

школи лідерства були: Катери-

на Смаглій – директор Київського 

офісу Інституту Кеннана; Наталія 

Мусієнко – автор дослідження 

сучасну політологічну лексику. 

Навчальними для нас з точки зо-

ру проведення публічних презен-

тацій англійською мовою стали 

доповіді, які було підготовлено 

учасниками школи лідерства. 

Організатори школи забезпе-

чили не тільки цікаві заняття в 

аудиторіях, але й захоплюючу 

культурну програму. Екскурсія до 

Центру міської історії Централь-

но-Східної Європи познайомила 

нас зі світом фотографії. Була 

представлена виставка «Завт-

ра буде краще», до якої увійшли 

світлини польського фотогра-

фа Тадеуша Рольке, зроблені у 

Львові та околицях у 1990 році. У 

заключний день Зимової школи 

ми відвідали «візитну картку» міс-

та – Львівський національний 

академічний театр опери та ба-

лету імені Соломії Крушельниць-

кої̈ та насолодилися емоційною 

виставою «Бал-маскарад». 

Отже, тиждень у Львові був 

насиченим і плідним: ми знайшли  

нових друзів, однодумців і пар-

тнерів для реалізації спільних 

академічних та громадських про-

ектів. Наша команда дуже вдячна 

організаторам Зимової школи лі-

дерства за надану можливість 

отримати неоціненний досвід у 

навчанні та спілкуванні.   

Р. Сафонова, В. Устич,  

студенти факультету 

економіки та менеджменту 

 

«Мистецтво Май-

дану»; Олександр 

Потєхін – учасник 

переговорів щодо 

відмови України від 

я д е р н о ї  з б р о ї ; 

Юрій Мацієвський 

– автор книги «У 

пасці гібридності»; 

Олена Галета  –  

українська поетеса, літературоз-

навець; Ярослав Грицак – україн-

ський науковець, історик, автор 

роботи «Життя, смерть та інші 

неприємності»; Олег Яськів – ди-

ректор Центру Митрополита Анд-

рія Шептицького УКУ; Бет Чара-

воло – стипендіат програми ім. 

Фулбрайта з університету штату 

Індіана; Джоан Чемберлен – 

волонтер Корпусу миру, викла-

дач курсу академічної англійської 

мови в університеті Айови у США; 

Мирослав Маринович – українсь-

кий правозахисник, радянський 

дисидент та інші. 

Виділити спікера чи лекцію, які 

сподобалися найбільше – дуже 

важко. Але доповідь пана Мирос-

лава Мариновича запам’яталася 

нам своєю актуальністю, адже 

була присвячена молоді  в су-

часному суспільстві.  З паном  

Олегом Яськів ми знайомилися зі 

світом кінематографії. Після ве-

чірнього перегляду фільму «The 

way» студенти ще довго не могли 

розійтися, обговорюючи кожний 

епізод фільму. 

Дуже продуктив-

ними стали для нас 

заняття з англійської 

мови, які проводили  

викладачі з США. На 

приклад і  англомов-

них публікацій газети 

KyivPost про життєвий 

шлях українських олі-

гархів ми  опановували 

 

Активна молодь 
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Так склалося, що мені випала щаслива наго-

да виконувати мою дослідницьку роботу в Іс-

панії. Університет м. Ла-Корунья гостинно на-

дав свої лабораторії. Робота на сучасному об-

ладнанні та з необхідними матеріалами зроби-

ла мої дослідження цікавими та продуктив-

ними. З теплотою я згадую працівників лабо-

раторії, які були дуже відкриті до мене у спіл-

куванні та готові постійно підтримувати  

та допомагати. 

На мій погляд, цінним є те, що університет 

постійно підтримує студентів у їх бажанні здійс-

нювати наукову діяльність. Наші іспанські колеги 

влаштували нам декілька цікавих екскурсій. Не-

забутнім виявилося відвідування дослідницького 

центру Servizos de Apoio á Investigación. Ми 

ознайомилися з принципами роботи найсучас-

нішого устаткування та були вражені можливос-

тями лабораторії, де відбувається аналіз ISPMS, 

за допомогою якого можна  дослідити наявність 

важких металів у воді та різних продуктах. 

Другою, не менш цікавою, стала екскурсія до 

науково-дослідницького центру університету Ла-

Корунья Centro de Innovación Tecnolóxicaen 

Edificacióne Enxeñaría Civil. Центр є унікальним у 

Європі, адже має технології, що дають мож-

ливість досліджувати аспекти будівництва, гід-

ротехніки та санітарно-гігієнічних споруд портів і 

прибережних районів. 

 

Іспанія залишила нам тільки найтепліші та  

найнезабутніші спогади! Гостинність і доброзич-

ливість іспанських колег зробили наше перебу-

вання в цій країні яскравим, насиченим вражен-

нями та подіями. Ми залишали університет Ла-

Корунья натхненними, з найщирішими поба-

жаннями від наших викладачів і керівників. 

Непомітно час перебування в Ла-Коруньї добіг 

кінця. Магістерська робота була підготовлена й 

попереду чекав її захист. Разом зі мною  свою 

роботу захищали мої одногрупники Айк Єнгоян з 

Вірменії та Карина Цупа з Білорусі. Велику подя-

ку хочеться висловити нашим науковим керівни-

кам – доктору Мойсес Лопесу та доктору Соле-

дад Лоренцо. Їх допомога та підтримка мала для 

нас велике значення. До складу комісії увійшли 

наші викладачі Жозе Мануель Гарда та Маркос 

Ладо Лінарес. Заручившись їх підтримкою та по-

зитивним настроєм, захист пройшов вдало. Піс-

ля закінчення офіціальної частини було приємно 

всім разом поспілкуватися, поділитися нашими 

враженнями від навчання в університеті та пла-

нами на майбутнє. 

Цінним для мене є той невеличкий досвід, 

яким я буду ділитися з рідним університетом і 

використовувати у моєму подальшому навчанні! 

Єлизавета Древаль, 

студентка факультету машинобудування, 

екології та хімічних технологій 

 

Міжнародне співробітництво 
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Особиста думка 

У січні цього року в угор-

ському місті Ерд пройшов 

Європейський континента-

льний чемпіонат з сумо 2017 

р. серед дорослих, молоді та 

юніорів. Срібним призером 

чемпіонату у ваговій кате-

горії 100 кг (до 21 року) став 

студент Донецького наці-

онального технічного уні-

верситету  Микола Червот-

кін (група МБ-14а, ФМЕХТ). 

Редакція  «Донецького  

політехніка» поспілкувала-

ся з молодим спортсменом 

про його захоплення, дося-

гнення та плани на майбу-

тнє. Подробиці – далі. 

- Миколо, вітаю! Наскільки 

важливу роль відіграє спорт 

у твоєму житті? Коли і за 

яких умов виник інтерес до 

нього? 

Доброго дня! Раніше спорт 

був для мене просто захоплен-

ням, способом відволіктися від 

проблем, а зараз це вже, скорі-

ше, спосіб життя. Організм звик 

до навантажень, тому мені дуже 

важко провести вдома без тре-

нувань більше двох днів, і, схо-

же, це на все життя. 

Усвідомлений  інтерес до 

спорту виник у сьомому класі, 

коли новий директор школи 

привів  до нас мого першого  

тренера з вільної боротьби. Ба-

гато моїх друзів вирішили піти, і 

я також. Близько півроку майже 

нічого не виходило, але я дуже 

впертий - це мене мотивувало, і 

я змушував себе ходити через 

силу (дуже не люблю програва-

ти). Через рік я став другим на 

міському чемпіонаті й декілька 

разів ставав призером на все-

українських турнірах.  

чемпіонаті області - я став пер-

шим, потренувався тиждень, 

після захворів на місяць і не по-

їхав на чемпіонат України. Коли 

я вийшов на навчання, на уроці 

фізкультури травмував спину. 

Тоді ж зрозумів, що я - «пере-

можець по життю» і півроку ні-

чим не займався. Через шість 

місяців повернувся, почав поти-

хеньку качати спину, розтягува-

тися і займатися сумо просто 

для себе. Біль майже пройшла. 

Тоді я почав тренуватися вже 

більш серйозно. 

- Хто найбільш сильно впли-

нув на становлення тебе як 

спортсмена? 

Напевно, мій перший тренер: 

він був для мене головним прик-

ладом для наслідування. Мої 

друзі, звичайно, теж: Олександр 

Бровкін, з яким ми з трьох років 

дружимо, Олег Давиденко, один 

із найбільш технічних борців 

сумо в Україні, на нього я рів-

няюся. Ще багато різних ве-

ликих спортсменів - вони ду-

же мотивують. 

- Цього року ти став призе-

ром Європейського чемпіо-

нату. Чи багато часу зайня-

ла підготовка до такого сер-

йозного змагання? Чи був 

якийсь попередній  відбір, 

критерії для учасників і т.п.? 

Я прохворів пневмонією всі 

свята і взагалі не збирався їха-

ти. Мене виписали в день нашо-

го від'їзду. У жовтні пройшов 

кубок України серед дорос-

лих, де я став третім, і в груд-

ні на чемпіонаті України серед 

студентів став першим, що і за-

безпечило мені місце в збірній. 

Перед виїздом пару днів від-

працьовував техніку, більше 

  

Паралельно тренер давав 

нам можливість брати участь 

у змаганнях з сумо: там я зай-

мав максимум п'яте місце на 

чемпіонаті країни. До двох ро-

ків занять у мене вже була 

непогана техніка, але на зма-

ганнях я боровся погано. Че-

рез це і покинув боротьбу. Піс-

ля цього три роки грав у фут-

бол, а потім ще рік просто хо-

див до тренажерної зали. 

- Як довго займаєшся сумо? 

І чому обрав саме цей вид 

спорту? 

Сумо я займаюся півтора 

року. Мені набридло качатися: 

повторювати монотонно одні й 

ті ж рухи не так цікаво, як бо-

ротися, до того ж, це ще й до-

рого. Мій друг, з яким ми ра-

зом починали тренуватися, на 

той момент перейшов до ін-

шого тренера і вже повністю 

сконцентрувався на сумо. Він 

покликав мене поборотися на 
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Я навчаюсь на базі технікуму 

в Бахмуті. До Покровська ми їз-

димо щочетверга, що для мене 

дорого, а з цього року ще й рей-

тингову систему ввели, і, схоже, 

стипендію я отримувати не бу-

ду. Взимку потрібно було закри-

ти сесію, яку я пропустив. Так 

що з навчанням в університеті у 

мене дуже «теплі» стосунки. 

У мене дуже багато знайо-

мих, частково - завдяки спорту. 

Він дуже додав мені впевненос-

ті. Я просто-таки помічаю, як 

відношення людей до мене змі-

нюється, хоча я, за великим ра-

хунком, ще нічого не добився. 

- І наостанок. Які твої плани 

на майбутнє? Чи збираєшся 

пов'язати зі спортом своє 

подальше життя? 

Я сподіваюся, що впораюся 

зі всіма складнощами щодо на-

вчання. Хочу довчитися, адже я 

вже освоївся і не хотілося б роз-

лучатися з університетом. Що ж 

стосується спорту, з нього я вже 

не піду, а конкретно в змагаль-

ному спорті сподіваюся ще ро-

ків 7 відборотися. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-

видавничого відділу 

значно гарніше. Архітектура 

міста чудова: мости, монасти-

рі, пам'ятники заворожують. 

Перші дні, доки тривала 

процедура зважування учас-

ників, ми відпочивали. На тре-

тій день після зважування ми 

вибралися  

до міста. Ча-

су було не-

багато, але 

завдяки моїм 

друзям, яким 

терміново  

знадобилися 

магнітики , 

півдня ходи-

ли по місту в 

їх пошуках, а 

т а к  б и  я  і  

третій день відпочивав. 

З урахуванням моєї підго-

товки й того, як довго ми діс-

тавалися Угорщини, я ще не 

так вже й погано виступив, але 

помилки в боротьбі залишали-

ся все ті ж, тому я не особливо 

задоволений. 

- Наскільки твої спортивні 

захоплення допомагають 

(чи навпаки - заважають) у 

навчанні в університеті та 

взагалі в житті? 

 

 

тренувань не було. Причому 

половина збірної Донецької об-

ласті була з травмами, так що 

мені ще пощастило. Ось і вся 

підготовка. Але на попередні 

змагання я добре готувався, 

тому дещо в голові залишилося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Розкажи, якою була атмос-

фера на змаганнях, наскільки 

сильні були суперники і чи 

важко далася перемога? 

Я боровся у двох вікових ка-

тегоріях: до 21 року та в дорос-

лій. Першу сутичку я спокійно 

виграв, але у півфіналі про-

грав і боровся за третє місце. 

У п ідсумку,  теж пролетів  і 

став 5-м.  

Їхати 30 годин на автобусі й 

повертатися додому без медалі 

зовсім не хотілося, та ще й іспи-

ти пропустив би даремно. Тому 

я зібрався і налаштувався. З 

жеребкуванням мені пощастило 

- я обійшов спокійно двох супер-

ників, а у фіналі програв чи то 

поляку, чи то угорцю. Загалом, 

на фінал мене не вистачило. 

- Говорячи про змагання в 

Ерді, чи є якісь моменти, які 

запам'яталися найбільше? В 

цілому, задоволений своїм 

результатом? 

Ми жили в Будапешті, приб-

лизно в 30-ти хвилинах їзди від 

Ерда. Будапешт - дуже гарне 

місто, на відміну від його насе-

лення: українці в цьому плані 

Особиста думка 
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Навчання в уні-

верситеті – це не 

лише лекції, заліки 

та іспити, але ще й 

насичене громадсь-

ке життя. Завдяки 

цьому студентські  

роки запам'ятовуються особливо 

яскраво та залишаються найбільш 

цінними спогадами на все життя. 

Студентське самоврядування 

для мене зараз – це все. По-пер-

ше, самореалізація та розвиток 

свого потенціалу, можливість про-

явити свої лідерські та організа-

торські здібності. Воно дозволяє 

виховувати відповідальність і впе-

вненість у собі, допомагає не боя-

тися реалізовувати себе в різних 

напрямках. По-друге, розширюєть-

ся коло спілкування. Я знайшла не 

тільки багато знайомих і друзів се-

ред студентів, але й серед викла-

дачів, які завжди можуть дати по-

раду та допомогти. 

Наразі я обіймаю посаду голови 

студради. Моя мета як голови – 

зробити студентське життя яскра-

вим, цікавим і наповненим позити-

вними емоціями! Долучайтесь до 

дружної сім’ї Донецького націона-

льного технічного університету! 

 

Навчання в універ-

ситеті з кожним днем 

залишає по собі море 

спогадів про студентсь-

ке життя. Останні місяці 

були особливо насиче- 

ними та різноманітними для мене. Бу-

ло все: починаючи від олімпіад і закін-

чуючи всеукраїнськими форумами. 

Участь у подібних заходах не тіль-

ки підвищує мій рівень знань, розши-

рює коло знайомств, вчить виступати 

перед великою аудиторією, а й загар-

товує характер, готує до життя поза 

стінами рідного університету. Не див-

лячись на те, що у мене вже є певний 

досвід участі в різних конкурсах, ко-

жен новий – немов перший. До нього 

також старанно готуєшся, пережива-

єш, репетируєш. Для мене найважли-

віший і тривожний момент – не сам 

виступ, а час відгуку журі. Завжди ці-

каво та хвилююче почути їхню думку 

про виконану роботу. 

За всі 4 роки навчання в універси-

теті й участі в різних конкурсах я жод-

ного разу ще не пошкодувала про 

участь хоча б в одному з них. Так, ча-

сом не вистачає на це часу, терпіння 

та впевненості, але той безцінний до-

свід, який отримуєш в результаті, ви-

правдовує всі докладені зусилля. 

 

Коли я всту-

пив до ДонНТУ, 

навіть подумати 

не міг, наскільки 

це був невипад-

ковий вибір. Че- 

рез деякий час нас, першокурс-

ників, зібрало студентське само-

врядування факультету й повідо-

мило про те, що доведеться про-

йти нелегку підготовку до дебюту 

першокурсника. Я й не уявляв, 

що репетиції будуть настільки 

виснажливими, але завдяки за-

взяттю нашої команди ми вийшли 

на сцену й довели, що гірничий 

факультет гідний перемоги.  

Власне, так і трапилось. Після 

дебюту я брав участь у багатьох 

заходах. Коли я виходжу на сце-

ну, розумію, що я один на один із 

глядачем і в мене з’являється 

азарт. Окрім творчої діяльності, я 

беру активну участь у спортив-

ному житті вишу, а також займаю 

посаду в стипендіальній комісії 

гірничого факультету. Я вважаю, 

що студентська пора – найкраща 

в нашому житі. Бажаю всім успі-

хів, саморозвитку. Пам'ятайте, 

що багато чого залежить, насам-

перед, від вас! 

 

Я, напевно, одна з найбільш непосидючих 

студентів. Мені потрібно все знати та всюди бу-

вати. Що ж робити, така вже я є! 

Зараз я разом із моєю командою працюю над  

розвитком молодіжного радіо ДонНТУ. І, скажу вам, це не так 

легко, як мені здавалося спочатку. Суміщати радіо й навчання 

дуже непросто. Багато часу забирає написання сценарію й під-

бір музики, та й сама робота в якості радіоведучої вимагає ба-

гато знань, зусиль і вмінь. Але ж пари ніхто не відміняв!  

Також я радо беру участь у виїзних проектах, таких як подо-

рож разом із групою студентів до Івано-Франківської області 

«Рожнятівщина об’єднує Схід і Захід» та громадський проект 

«Шахтарські історії зі сходу та заходу України». Зустрічаю но-

вих людей, спілкуюся з ними, поглиблюю знання з історії рідної 

області та країни. Неймовірні враження! Це допомагає мені 

розвиватися в різних напрямках і відкривати нове для себе. 

 

Відтоді, як я увійшла до коман-

ди студентського самоврядування, 

вільний час, який раніше могла ви-

тратити на свої хобі, спорт і зви-

чайний відпочинок, істотно скоро-

тився. Але я ні в якому разі не 

шкодую! Переді мною відкрилися 

деякі можливості, та й в собі я виявила безліч 

граней, про існування яких я раніше і не підоз-

рювала. Коли у тебе непогано виходить робити 

те, що для тебе в новину, коли ніхто цьому не 

вчив, це приносить неймовірне задоволення, 

бажання розвиватися й пробувати себе ще в 

чомусь. Тепер не можу уявити своє життя без 

форумів, заходів і т.д. Приємно бути корисною 

та відчувати себе частиною великого, злаго-

дженого колективу. 

 

 

Активна молодь 
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Активна молодь 

Студентське 

життя – це най-

прекрасніша пора. 

Це час, наповне-

ний веселощами, 

романтикою та  

безтурботністю, принаймні, до 

настання сесії. Саме в цей пері-

од життя ти можеш знайти но-

вих друзів, які залишаться з то-

бою назавжди, набути нових 

навичок і вмінь, стати більш 

розумним і розважливим. 

Для мене студентське життя 

– це не тільки походи на пари, 

здача іспитів і написання курсо-

вих. Для мене воно проявилося 

в участі у концертах, різноманіт-

них конференціях і тренінгах. І 

які б важливі не були ті знання, 

які нам дають, я назавжди за-

пам'ятаю саме участь у різних 

університетських заходах. У такі 

моменти ти можеш відчути всі 

емоції, які тільки можуть бути. І 

злість, коли не все виходить, і 

хвилювання щодо того, як все 

пройде і як правильно все пот-

рібно зробити, і, звичайно ж, 

неперевершену радість, як тіль-

ки-но ти з цим усім впораєшся, і 

смуток, що це так швидко закін-

чилося. Без таких емоцій не-

можливо повністю пізнати дійс-

но справжнє студентське життя. 

І якщо була б можливість ще 

раз повторити всі ці роки, я б з 

радістю погодилася! Не заради 

ще однієї вищої освіти, а заради 

тих днів, спогади про які завжди 

будуть гріти душу навіть після 

довгих років після випуску. 

 

Що я можу сказати 

про своє студентське 

життя? Протягом років 

навчання я із задоволен-

ням можу відзначити, що 

воно не було в одних 

лише книжках, конспектах і курсових. 

Спортивні змагання, наукові роботи, 

олімпіади, концерти – все це наповню-

вало моє студентське життя новими 

позитивними емоціями та спогадами. 

Звісно, ми – студенти, тому повинні 

гарно навчатися. Однак, потрібно ціка-

витися й іншим, адже всебічна заціка-

вленість дозволить вам вчитися ще 

краще й розвиватися у багатьох на-

прямках. Цілком можливо, що участь у 

таких заходах допоможе зрозуміти, 

чим би ви хотіли займатися у подаль-

шому житті, принесе вам той самий 

досвід, за яким женуться роботодавці.   

Найяскравішим я можу назвати свій 

останній рік навчання – закінчення ба-

калаврату та зарахування до магістра-

тури. Протягом року було стільки по-

дій, що навіть не можна всі й згадати. 

Ми організовували день факультету, 

допомагали проводити день відкритих 

дверей, захищали честь ФКНТ на спор-

тивних змаганнях, їздили на конферен-

ції, допомагали першокурсникам готу-

ватися до дебюту, проводили лекції 

студентам замість викладачів і багато 

чого іншого. Часу для того, щоб сісти 

пограти в ігри чи ще щось, не було зо-

всім. Та що можна казати про ігри, ко-

ли іноді доводилося спати по дві-три 

години. Але, не зважаючи на це, якщо 

б у мене знову був вибір: брати участь 

у всіх цих заходах чи ні, то я б, звісно, 

погодився, тому що це – найяскраві-

ший період мого студентського життя. 

 

Студентські роки, 

безумовно, найкраща 

пора в житті кожної 

людини. І саме тому я 

не обмежуюся лише 

одним навчанням. Моє студентсь-

ке життя досить насичене та різ-

номанітне: я є старостою в групі, 

головою стипендіальної  комісії як 

на своєму факультеті, так і в ціло-

му університеті. Беру участь у ба-

гатьох конференціях, форумах, 

з'їздах, періодичних зустрічах з 

керівництвом університету, свят-

кових заходах в університеті, пуб-

лікуюся в наукових статтях, вже 

навіть працювала над проектом 

обласного значення. Окрім того, 

багато часу в мене займає моє 

хобі – відвідування тренажерного 

залу. Я люблю спорт, адже він до-

помагає мені відволіктися від що-

денної метушні, підтримуючи своє 

тіло в тонусі. Багато моїх друзів і 

родичі дивуються, як я тільки все 

встигаю, при цьому залишаючись 

відмінником навчання. 

Вступивши до університетсько-

го активу, я часто задавалася пи-

танням: «Навіщо мені це потріб-

но?». Єдиною нагородою є спілку-

вання з усіма учасниками освіт-

нього процесу: студентами, ви-

кладачами, керівництвом універ-

ситету, представниками держав-

ного сектора. Мною вже отримано 

унікальний актив у вигляді безлічі 

соціальних зв'язків і контактів, які 

були придбані на всіляких проек-

тах, форумах, конференціях. Із 

більшістю з цих людей я підтри-

мую товариські відносини. 

Наостанок зазначу, що особис-

то мені складно поєднувати на-

вчання та громадську діяльність. 

Але саме така надмірна зайнятість 

і соціальна активність створюють у 

моїй душі незабутні враження про 

університетські роки. І саме так 

отримані компетенції, набуті в ре-

зультаті залучення до громадсько-

го життя університету, будуть 

примножені в їх подальшій профе-

сійній діяльності. 

 

Бути студентом - це круто! І я переконуюся в цьому все 

більше й більше. Моє життя наповнене яскравими момен-

тами завдяки участі у всіляких заходах університету. Біль- 

шість із них дають можливість розвитку таланту. Найяск-

равіше і незабутнє враження в моєму студентському житті 

 - це дебют першокурсника. Всі чекаємо на нього з року в рік, адже з кож-

ним разом цей захід стає все більш масштабним. На підготовку до нього 

йде багато часу та сил, але воно того варте. Це надає багато енергії та 

бажання для подальших перемог. Я вважаю, що не потрібно сидіти на 

місці, а пробувати себе в різних творчих напрямках, не дивлячись ні на 

що! І тоді життя буде набагато цікавішим!  
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Університетське життя 

Двадцять третього січня 2017 р. відбувся 

круглий стіл серед представників студентської 

молоді регіону на тему: «Соборність – це…». 

Захід проходив у стінах Донбаської держав-

ної машинобудівної академії (м. Краматорськ) і 

був організований управлінням у справах сім’ї 

та молоді Донецької облдержадміністрації. 

Представниками від ДонНТУ стали студенти 

факультету економіки та менеджменту: Маргарита 

Біленська та Оксана Вакулішина. 

Під час круглого столу учасники представили 

власне бачення поняття «соборність», розглянули 

пропозиції щодо проведення святкування Дня со-

борності України, планували заходи, спрямовані 

на формування згуртованості молоді та її націо-

нально-патріотичне виховання. 

Що ж до підсумків заходу, 

учасники круглого столу від-

значили важливість створен-

ня дискусійних (дебатних) 

клубів серед студентства, а 

також запропонували створю-

вати відкриті школи лідерів у 

вишах і проводити науково-

практичні конференції на 

суспільно-політичні теми. 

Маргарита Біленська, ст. гр. УПЕП-16м 

 

Протягом двох днів, 26 та 27 січня, в Донець-

кому національному технічному університеті 

пройшла цікава та неординарна подія – інтерак-

тивний воркшоп «PR культурних проектів». 

Захід від-

бувся у рам-

ках проекту 

Фундації соці-

альних інно-

вацій «З краї-

ни в Україну» 

« О б л и ч ч я  

міст». Спіке-

рами  стали 

Наталя Шев- 

чук та Ігор Мельник, організатори фестивалю соці-

альної реклами Molodiya Festival. Взяти участь у 

воркшопі прийшли співробітники та студенти Дон-

НТУ та КІІ, Красноармійського педагогічного учи-

лища, а також громадські активісти та волонтери. 

Перший день був присвячений теоретичним пи-

танням, тоді як другий був наповнений чималою 

кількістю інтерактивних практичних завдань . 

Так, Наталя та Ігор розповіли про сучасні тенденції 

та техніки PR, порівняли, як організовуються захо-

ди сьогодні та як це повинно відбутися в ідеалі , 

а також розглянули зарубіжні та вітчизняні тво-

рчі підходи щодо організації проектів. Окрему 

увагу було акцентовано на PR-стратегії, її сутності 

та складових елементах. 

Окрім теоретичної інформації, спікери нада-

ли присутнім багато необхідних практичних по-

рад і, користуючись власним досвідом, розпові-

ли та застерегли присутніх від найбільш розпо-

всюджених помилок. 

Під час практичної частини  вже від учасників 

надійшло багато цікавих ідей щодо проведення 

літературного фестивалю, що планувався на се-

редину березня. Учасники активно дискутували, 

ділилися думками, а власне спікери аналізували 

буквально кожну із запропонованих ідей і спрямо-

вували хід думок в потрібному руслі. 

Загалом, за ці два дні місцеві активісти почер-

пнули для себе багато нового та корисного, що ще 

раз доводить дієвість проведення подібних ворк-

шопів навіть у невеликому містечку. Хочеться віри-

ти, що ентузіазм людей разом із отриманими знан-

нями допоможе наповнити громадське життя  

яскравими подіями та незабутніми враженнями. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

На заклик допомогти новоствореній колек-

тивній аматорськ ій радіостанці ї  ДонНТУ 

US4IWD відгукнулися українські радіоаматори. 

Так, Олександр Клименко, US5RK, з Чернігів-

щини подарував портативний УКХ трансивер 

Motorolla GP-888, а Віталій Прігоцький, UT4UBZ, з 

Києва безкоштовно вислав погоджувальний 

пристрій з КСВ-метром. 

Коаксіальний кабель RG-58, польовий дріт для 

дротової КВ антени, металевий трос і багато  

інших корисних дрібниць відправив Артур  Шпи-

тальний, UT8IAE, з Харкова. 

Місцевий радіоклуб «Евріка» також обіцяє всі-

ляко сприяти розвитку аматорського радіо в До- 

нецькому національ-

н о м у  т е х н і ч н о м у  

університеті. 

Д я к у є м о  з а  

небайдужість! 

Костянтин Гайдук, 

ст. гр. ТКС-14 
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Дискусійне питання 

Коли востаннє ви чули від сво-

го оточення принаймні декілька 

слів українською мовою? А коли 

взагалі востаннє ви мали справу 

з українською мовою? Певно, то 

були якісь підручники з потрібної 

вам дисципліни, документи чи 

новини по телевізору чи в Інтер-

неті, чи не так? Проте живої укра-

їнської, що ллється з вуст, немов 

спів солов’я, що може зрівнятися 

своєю красою з найгарнішою ме-

лодією сопілки, ви, ймовірно, не 

чули давно. 

На жаль, так і виходить: ми з 

вами щодня, прокидаючись вра-

нці, ідемо «работать», а не пра-

цювати, що в істинній українській 

ментальності пов'язано з праг-

ненням до розумової діяльнос-

ті («раціо» в перекладі з латині 

– розум), з прагненням до світло-

го начала («Ра»). Ми складаємо 

«браки», а не «шлюби», і стаємо 

«супругами», а не подружжям, 

різниця в чому, я сподіваюсь, і 

для вас очевидна. 

Починаючи з рідної домівки, 

ми вбираємо в себе з молоком 

матері російську мову, і в тому 

немає нашої вини. Та наша про-

вина в тому, що стаючи доросли-

ми, самостійними та вільними у 

своїх рішеннях, ми свідомо оби-

раємо для спілкування не нашу 

рідну мову, мову наших далеких 

предків, мову наших геніальних 

умів, а російську, і що ще гірше – 

сприймаємо її за рідну. 

Не так давно в стінах нашого 

університету проходив перший 

етап мовно-літературного конкур-

су імені Тараса Шевченка. Пере-

можці відправилися до міста 

Слов’янськ для того, щоб позма-

гатись уже в обласному етапі 

конкурсу. І мені пощастило стати 

однією з них. 

Забігаючи наперед, скажу, з 

огляду на те, що участь у цьому 

невід’ємною частиною якої є й 

мова. Та, врешті-решт, відтоді 

пройшло достатньо часу, про-

те небагато чого змінилось. 

Зараз нам, українцям, ніхто не 

заважає й тим паче не забороняє 

спілкуватися українською, а 

навпаки, це тільки заохочуєть-

ся. Проблема, скоріш за все, 

як не банально, у головах. Хтось 

не розмовляє українською, бо не 

знає її, хтось, здавалося, і знає її 

та, тим не менш, продовжує спіл-

куватися російською, бо всі так 

роблять, хтось просто соромить-

ся робити помилки під час спіл-

кування, забуваючи стару істину: 

помилок не робить той, хто нічо-

го не робить. 

Та постає закономірне питан-

ня – з чого ж починати? Почніть 

розмовляти з друзями між собою 

українською, читайте книжки , 

слухайте музику, дивіться філь-

ми – українською. У навчальних 

же закладах бар’єрів і взагалі не 

має бути. Тільки практика може 

стати найкращим помічником у 

цій нелегкій справі – навчити 

українців говорити українською.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А інакше ж, невже наша мо-

ва приречена залишатися дер-

жавною тільки на паперах? 

Яке прекрасне рідне слово! 

Воно — не світ, а всі світи... 

Шевченка мову і Франкову 

Невже під ноги кинеш ти? 

                           В.Сосюра 

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 

 

конкурсі, серед усіх інших, брали 

студенти філологічних факульте-

тів, саме студенти Донецького 

національного технічного універ-

ситету посіли почесне друге та 

третє місце, що досить іронічно, 

не вбачаєте? Та, звичайно, ди-

вуватися тут нічому, наш універ-

ситет, як кажуть, віників не в’яже. 

Проте повернемось до теми. 

Тоді мене чомусь здивував один 

факт. Усюди – на вході, у гарде-

робі, на реєстрації, – з нами го-

ворили виключно українською. 

Звичайно, було б навпаки див-

ніше,  якщо на  українському  

мовно-літературному конкурсі до 

нас звертались не українською. 

Та мій мозок вперто відмовлявся 

сприймати сказане, а тим паче 

- відповідати українською. Це, 

зрозуміло, не тільки-но відкритий 

феномен. Якщо  до вас загово-

рять англійською або німецькою, 

яку ви тільки вивчали, але не за-

стосовували на практиці, перше, 

що ви відчуєте, дискомфорт, слі-

дом за яким підуть спроби вида-

вити із себе хоч слово. 

І як так сталося, що рідна 

українська мова не є  

загальновживаною для 

українців, а є тільки фор-

мально на паперах «дер-

жавною»? Вийди тільки-

но на вулицю та озирнись 

навколо: звідусіль лунає 

російська мова, з реклам-

них щитів до нас звер- 

таються російською, зі  

сторінок друкованої преси, 

з екрана телевізора, у магазині, 

на роботі – усюди! Як так стало-

ся? Звичайно, можна, якщо гарно 

подумати, віднайти першопричи-

ни в нашій історії, а саме в три-

валій русифікаторській політиці, у 

показовому акцентуванні  на 

безперспективність і  в ідста-

л ість української  культури , 
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Робота з молоддю 

Вже з перших хвилин відкриття зимової Сту -

дентської республіки на Донеччині 2017 стало 

зрозуміло, що робота буде плідною та ефективною. 

Організатори поділили нас на групи, в яких ми 

працювали протягом трьох днів. І дійсно, за до-

волі короткий час ми обговорили дуже багато 

проблем. Думки у групах були різні, кожен  відсто-

ював свою ідею, але завдяки експертам і модера-

торам ми завжди приходили до спільних рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також після кожної роботи у групах слідувала пре-

зентація проектів, які оцінювалися експертами в пев-

ну кількість балів. На підставі цього студентка факу-

льтету КІТАЕР ДонНТУ Ганна Вербовська отримала 

диплом за участь у 1-му Донецькому регіонально-

му етапі зимової Студреспубліки за темою «Модерні-

зація індустрії та впровадження інновацій як шлях до 

розвитку Донеччини».  

Окрім напруженої роботи, організатори запропо-

нували учасникам і чимало розваг. Ми відвідали Свя-

тогірську лавру, побачили її центральний храм, огля-

нули територію, а також зазирнули до зоопарку рідкі-

сних птахів, що цілком заслуговано вважається горді-

стю лаври. Після цікаво та захоплюючої екскурсії ко-

жен придбав собі сувеніри на згадку. 

До того ж, ще одним яскравим заходом став кон-

курс «Перша леді». За почесне звання та діадему 

змагалися 9 учасниць із різних вишів області. Дівчата 

продемонстрували свою грацію і красу в танці та 

дефіле, а також інтелект і вміння імпровізувати. Сту-

дентка гірничого факультету Катерина Васильєва 

взяла участь у цьому заході та отримала диплом в 

номінації «Перша віце-леді» зимової Студреспубліки 

на Донеччині.  

Дев’ятнадцятого лютого в залі КПОДМСОК «Пер-

лина Донеччини» відбулося урочисте закриття зимо-

вої Студреспубліки, а кожен із переможців був наго-

роджений дипломом і фірмовою чашкою. 

Еліна Пенар, ст. гр. ЗКК-13 

 

   Одинадцятого лютого відзначається Міжнарод-

ний день жінок у науці. Напередодні, за ініціативи 

Молодіжного Хабу й за підтримки UCBI, співробіт-

ники бібліотеки ДонНТУ провели для студентів 

відкриту лекцію-презентацію «Жінки та наука». 

У ході лекції було розглянуто яскраві приклади 

того, як жінки різних часів і національностей реалі-

зовували себе у науковій сфері та досягли при цьо-

му чималих успіхів. Так, серед найбільш відомих 

жінок-вчених були названі наступні імена: Гіпа-

тія, Ада Лавлейс, Софія Ковалевська, Марія Скло-

довська-Кюрі, Антоніна Прихотько, Зоя Бутенко, 

Ольга Броварець тощо. Послужний список і ко-

ло інтересів цих жінок дуже вражали, адже бі-

льшість із них розкрили себе у тих сферах, що за-

звичай притаманні саме чоловікам. 

Не оминули увагою і визначних жінок-науковців, 

які працювали в Донецькому національному техніч-

ному університеті: М.Г. Єльяшевич, М.М. Понома-

рьову, Р.В. Візгерт та ін., здобутки яких мали неаби-

яке значення для нашого університету. 

Кульмінацією ж заходу став виступ Ірини Борисі-

вни Швець – доктора економічних наук, професора, 

проректора ДонНТУ з міжнародних зв’язків і просто 

витонченої жінки. Вона розповіла про свої студент-

ські роки, про те, яким чином потрапила до наукової 

сфери, а також поділилася своїми життєвими прин-

ципами та переконаннями. 

Провівши паралелі між тодішнім і сьогоднішнім 

навчанням в університеті, Ірина Борисівна заклика-

ла молодь бути активною, максимально віддавати-

ся тій справі, якою займаєшся, та використовувати 

всі можливості, які трапляються на вашому шляху. 

В цілому, даний захід красномовно довів, що 

сутність й інтереси жінок іноді виходять далеко за 

межі традиційних поглядів. Відрадно, що в науково-

му світі слабка стать вже залишила чималий відби-

ток і, головне, продовжує поповнювати його новими 

корисними відкриттями та черговими здобутками. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

Жв 



13 стор.                                        «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                    лютий 2017 

Міжнародне партнерство 

Захист дипломного проекту – це не тільки неза-

бутня подія в житті кожного студента, а ще й ре-

зультат кропіткої праці та тривалих досліджень. 

Для гірничого факультету нашого університету 

приємною подією став захист дипломної роботи сту-

дентом Євгеном Подкопаєвим. Слід зазначити, що 

дослідницька робота над проектом проводилась 

у тісній співпраці з нашими польськими колегами . 

Завдяки договору про міжнародне співробітницт-

во між Сілезьким технічним університетом (м. Гліві-

це, Польща) та ДонНТУ у наших студентів з’явилась 

можливість придбати новий академічний досвід. 

Щиру подяку ми висловлюємо науковим керівни-

кам дипломного проекту: доктору технічних наук, 

професору Сілезького технічного університету та по-

чесному професору ДонНТУ Юзефу Парханському; 

професору кафедри розробки родовищ корисних ко-

палин, доктору технічних наук І.Г. Сахно; доценту 

кафедри розробки родовищ корисних копалин, кан-

дидату технічних наук С.Г. Негрію. 

Даний дипломний проект є актуальним з точки зо-

ру його практичного застосування. В роботі розгля-

даються питання проведення гірничих робіт в умовах  

польської шахти. Як висновок, були розроблені реко-

мендації щодо раціональної технології проведен-

ня гірничих виробок в умовах існуючого підприємства, 

а також запропоновані заходи із забезпечення їх екс-

плуатаційного та безпечного стану. 

Щиро вітаємо Євгена Подкопаєва з успішним  

захистом його дипломної роботи та бажаємо йому 

творчих і наукових успіхів у подальшому навчанні!   

А.В. Петренко, асистент кафедри розробки 

родовищ корисних копалин 

 

 

Нещодавно завдяки партнерській допомозі Генерального консу-

льства Німеччини в Донецьку (м. Дніпро) Донецький національний 

технічний університет отримав нове лабораторне устаткування 

для кафедри хімічних технологій. 

Партнерська допомога від Генерального консульства стала результа-

том плідної праці Генерального консульства й особисто Генерального кон-

сула Вольфґанґа Мьоссінґера з нашим університетом. Це свідчить про 

визнання досвіду багаторічного співробітництва ДонНТУ з вишами Німеч-

чини. Генеральне консульство Німеччини в Донецьку суттєво підтримує 

наш університет у розбудові  втрачених контактів і сприяє налагодженню 

нових партнерських відносин з нашими колегами в Німеччині. 

Сучасні прилади, що надійшли до кафедри, а саме: дистилятор лабо-

раторний електричний,  піч трубчаста та апарат для розгонки нафтопроду-

ктів –  є необхідними для підтримання навчального процесу та проведення 

науково-дослідних робіт, пов’язаних із виконанням неруйнівного контролю. 

Немає сумніву, що в умовах, в яких опинився наш університет, така під-

тримка є неоціненною. Лабораторне устаткування, що коштує 58 тис. 

грн., є вкрай важливим як для проведення практичних занять, так і для до-

сліджень, які виконують студенти в рамках своїх дипломних робіт. Ми спо-

діваємося, що триваючий процес нарощування власної лабораторної бази 

сприятиме не лише підвищенню зацікавленості студентів, а й, як наслідок, 

зростанню якісного рівня їх підготовки. 

Щиро дякуємо Генеральному консульству Німеччини в Донецьку  

(м. Дніпро) і особисто пану Генеральному консулу Вольфґанґу Мьоссінґеру 

за підтримку та плідну співпрацю з  нашим університетом. 

І.Б. Швець, проректор з міжнародних зв’язків 
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Громадські питання 

 Д в а  п р о е к т и  

ДонНТУ – «Арт-Маяк» 

і  «Ж и т т я  д и т и н и : 

навчити, щоб зберег-

ти!» отримали фінан-

сування від Британсь-

кої Ради в Україні. 

На підготовчому етапі 

організатор конкурсу – 

Координаційний центр  

переміщених ВНЗ одержав 85 проектів, направлених на якісні соці-

альні зміни в українських університетах. Після попереднього відбо-

ру було відібрано 35 найкращих. Саме цих викладачів і студентів – 

авторів проектів – було запрошено в Київ на Пітчинг для 

доопрацювання та презентації своїх ідей донорам. 

ДонНТУ презентував два проекти. Проект під назвою  «Арт-

Маяк» передбачав перетворення висотної будівлі гуртожитку №2 

на незвичайний арт-об’єкт. Авторами проекту стали Олексан-

дра Следь, доцент кафедри менеджменту, та Галина Лисенко , 

начальник підрозділу з організації виховної роботи студентів. Дру-

гий проект «Життя дитини: навчити, щоб зберегти!», автором якого 

був В’ячеслав Каулін, доцент кафедри хімічних технологій, перед-

бачав створення інформаційно-освітньої програми для дітей в зоні 

проведення АТО. 

Інші проекти, запропоновані нашими українськими колега-

ми, були дуже різноманітними: від створення креативних про-

сторів, воркспейсів для студентів, незвичних об’єктів зі вторинної 

сировини, бук-кросингу, пропагування здорового способу життя до 

організації освітніх тренінгів і спортивних змагань. 

Протягом п’яти днів учасники за допомогою досвідчених фаси-

літаторів програми Active Citizens Ukraine поглиблювали свої знан-

ня з проектного менеджменту та піару, сумлінно працювали над 

покращенням своїх проектів і мали змогу поспілкуватися та обміня-

тися ідеями та досвідом. Дуже слушними виявилися поради трене-

рів щодо складання бюджету та створення фінальної презентації 

проекту. 

17 лютого на церемонії відкриття Пітчингу своїми мотивуючими 

виступами учасників підтримали міністр освіти і науки Лілія Грине-

вич, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і 

внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, Надзвичайний і Повно-

важний Посол Великої Британії Джудіт Гоф, директор офісу Бри-

танської Ради в Україні Саймон Вільямс, народний депутат України 

Олексій Рябчин, голова правління громадської організації «Гармо-

нія» Раїса Панасюк. 

Тепер, отримавши грантову підтримку від Британської Ра-

ди та новий неймовірний досвід, учасники Пітчингу поверну-

лися до Покровська з впевненістю у власних силах і з бажан-

ням робити позитивні зміни. 

Ми бажаємо колективу студентів і викладачів ДонНТУ кре-

ативних ідей та інноваційних проектів!  

О.М. Следь, доцент кафедри менеджменту,  

Г.В. Лисенко, начальник підрозділу з організації виховної 

роботи студентів 

 

Прагнучи до Європи, ми повинні 

змінити свою країну під європейські 

стандарти. В Україні в цей період 

проходить «бум» реформ. Зміні так 

само підлягала й освіта. 

Нововведення відносно шкіл, вклю-

чаючи проведення ЗНО, розглядати не 

будемо, адже для студентів це вже 

пройдений етап. Тож, зупинимося  на 

стипендіальних реформах – питанні, що 

хвилює студентів чи не найбільше. 

Спочатку, як ми всі пам'ятаємо, міні-

стри прийняли закон, згідно з яким сти-

пендію можуть отримувати або діти-

інваліди, або малозабезпечені. Студен-

ти тут же зажадали роз'яснень: а як же 

бути тим, хто гарно навчається, та від-

мінникам - зокрема? Тоді, до вже наяв-

ного закону, була прийнята поправка. 

На сьогоднішній день закон про сти-

пендії наступний: всі студенти, які скла-

ли сесію вчасно і без заборгованостей, 

вносяться до рейтингових списків. Із 

кожної групи стипендію отримують  не 

більше 43% осіб. При цьому розмір ви-

плат зріс. До того ж, існує можливість 

отримання соціальної стипендії. 

З одного боку, все гранич- 

но зрозуміло. А ось з іншо- 

го… Ось тільки уявіть: два 

студенти з однаковою 

кількістю балів за всіма  

іспитами, але один із них підпадає 

під пільгову категорію. А що робити з 

другим? В ідеалі, пільговик повинен 

оформити документи на соціальну сти-

пендію й отримувати саме її. Тоді обид-

ва студенти будуть у виграші. 

Але ось яка річ випливає. Бюджет на 

стипендії виділили обмежений, а у нас, 

на Донбасі, досить багато пільговиків. 

Це і діти шахтарів, і переселенці, і діти 

учасників АТО. А бюджет вони навряд 

чи зможуть збільшити. Виходи я бачу 

два: або зробити другий рейтинговий 

список для пільговиків, або зменши-

ти відсоток одержувачів академічної 

стипендії. 

Як воно буде насправді, я не знаю. А 

поки лише можу сказати одне: «Займа-

ючись певною справою,  виконуй  

її сумлінно». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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Загальноміська подія 

Протягом 15-16 лю-

того у Покровську про-

ходив Східний освітній 

форум,  що став  пер-

шою значною  подією у 

сфері освіти в Донець-

кій області від початку 

військових дій. 

Захід зібрав близько 

250 фахівців у сфері ос-

віти та науки, експертів, 

народних депутатів, уря-

довців, представників вла-

ди різного рівня, а також 

студентів і викладачів  

українських університетів, 

які мали достатньо часу 

для обговорення цілого 

ряду освітніх проблем і 

можливих варіантів їх 

вирішення. 

Перший день форуму 

ознаменувався проведе-

нням трьох масштабних 

панелей, дві з яких сто-

сувалися шляхів впро-

вадження реформи освіти 

та формування націона-

льної ідентичності. 

Зокрема, пролунали 

доповіді щодо стану, про-

блем і перспектив запро-

вадження незалежної оці-

нки якості вищої освіти в 

України, проблем внутрі-

шньо переміщених вишів 

у контексті реформи ви-

щої освіти, інтернаціона-

лізації освіти, а також сто-

совно досвіду впрова-

дження дистанційного на-

вчання у середній школі. 

Були також підняті пи-

тання історичної пам'яті 

суспільства, основних на-

прямків національно-пат-

ріотичного виховання, ро-

лі підлітків-громадян у су-

часному суспільстві тощо. 

 

У перерві між виступами доповідачів у холі палацу культури розгорнулося не 

менш цікаве дійство: студенти та викладачі Донецького національного технічного 

університету представили ряд інноваційних проектів. Факультет КІТАЕР предста-

вив конвеєр-навантажувач, інноваційне рішення освітлення дороги за допомогою 

діодів і сонячних панелей, будинок, що завжди на зв’язку, та «розумну» теплицю. 

Також факультет КНТ показав 3D-принтер з передовою технологією, який пода-

рував усім бажаючим брелоки з емблемою вишу. 

Однак, без сумнівів, увагу всіх привернув невеликий радіокерований робот, 

імітуючий жука. Названа на честь персонажа радянського мультфільму, Жужа 

швидко стала улюбленицею публіки. Кожен хотів покерувати дивом інженерії, а 

деякі навіть вигадували додаткові модулі на зразок голосового управління чи мі-

ніатюрного квадрокоптера... 

У будь-якому випадку, кожен, хто прийшов, знайшов собі заняття до духу та 

зміг побачити багато цікавого. І це не дивно, адже студенти ДонНТУ вже давно 

працюють з інноваційними технологіями й кожного разу роблять все нові й нові 

відкриття. 

Завершувала пе-

рший день форуму 

секція «Інноваційні 

шляхи розвитку Дон-

басу», в х оді  якої 

учасники обговорю-

вали науково-техніч-

ний потенціал, мо-

лодіжні проекти, пер-

спективи  ребрен-

дингу регіонів Доне-

цької області за до-

помогою науково-

освітнього розвитку.  

16 лютого знову було проведено три паралельні дискусії: 

1) «Шляхи впровадження реформи освіти, пропозиції та очікування. Нестан-

дартні підходи, сучасні методи та форми впровадження патріотичного виховання, 

взаємодія з інститутами громадянського суспільства»; 

2) «Інноваційні шляхи розвитку Донбасу. Студентські стартапи. Досвід закла-

дів освіти, громадських об’єднань»; 

3) «Розвиток молодіжних центрів, громадських ініціатив. Неформальна освіта 

з впровадження курсів з проектного менеджменту, медійної освіти». 

За ДонНТУ був закріплений другий напрям. Що ж до організаційних моментів, 

учасники більш тісно спілкувалися між собою завдяки роботі в невеликих групах. 

Зокрема, були розглянуті питання класифікації освітніх проблем, контактування 

шкіл і вишів, перспектив дистанційної освіти, мотивації учнів, партнерства «учні – 

батьки – педагоги», комунікації навчальних закладів з чиновниками щодо розвит-

ку сучасної матеріально-технічної бази, фінансування діяльності навчальних за-

кладів усіх рівнів тощо. 

Підводячи підсумки форуму, учасники відзначили важливість напрацювання 

корисних зв’язків, тісної взаємодії між середньою та вищою школою, а також на-

голосили на необхідності  підтримки навчальних закладів з боку держави та між-

народних фондів. Також переважна більшість людей висловила побажання, аби 

форум набув регулярного характеру, сприяв діалогу між освітніми структурами та 

вирішенню нагальних питань. 

Катерина Щербакова, фахівець редакційно-видавничого відділу, 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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Святкуємо разом 

Всім відомо, як святку-

ється Масляна: з млинцями 

та спаленням опудала, а  

команда студентського ра-

діо ДонНТУ в годинній пізнавальній 

програмі розповіла про самобутні 

українські традиції Колодія – тиж-

ня перед Великим постом, який 

наші пращури називали Сиропу-

стом, Пущенням, Масницею, Баб-

ським тижнем. Головною стравою 

у цей час були вареники (пироги) з 

сиром і сметаною, а назву свято 

отримало від «Коло діє», іншими 

словами – сонячний колообіг про-

довжується, день стає довшим, а 

сонце – гарячішим. 

Розповідаючи про прадавні  

витоки свята, ведучі не забували 

запросити мешканців і гостей міста 

(це була перша трансляція уні-

верситетського радіо на центра-

льну площу Покровська) на міське 

свято Масляної. 

На площі вирувала весела ат-

мосфера народних гулянь, пісень, 

танців, ігор, змагань, хороводів і 

флешмобів. Звісно, працював яр-

марок і різнокольорові намети з 

багатим вибором млинців, пиріжків, 

вареників та інших солодощів. Тож, 

відпрацювавши свій ефір, ведучі 

вирішили провести Зиму, зустріти 

красуню Весну та поласувати сма-

коликами разом із веселою юрбою! 

Г.В. Лисенко, начальник 

підрозділу з організації виховної 

роботи студентів 

Чотирнадцятого лютого у багатьох країнах світу відзначається 

День святого Валентина, або ж День усіх закоханих. Вважається, що 

це свято існує вже більше 16 століть. Є у нього і конкретний «вину-

ватець» - християнський священик Валентин. 

Ця історія датується приблизно 269 р., коли Римською імперією пра-

вив імператор Клавдій II. Воююча римська армія відчувала гостру неста-

чу солдатів для військових походів, і воєначальник був переконаний, що 

головний ворог його «наполеонівських» планів - шлюби, бо одружений 

легіонер про славу імперії думає набагато менше, ніж про те, як сім'ю 

прогодувати. І, щоб зберегти в своїх солдатах бойовий дух, імператор 

видав указ, що забороняв легіонерам одружуватися. 

Але закохуватися солдати від цьо-

го менше не стали. І, на їх щастя, 

знайшлася людина, яка, не лякаю-

чись імператорського гніву, стала та-

ємно вінчати легіонерів з їх коханими. 

Ним став священик на ім'я Валентин 

з римського міста Терні. Мабуть, він 

був справжнім романтиком, тому що 

одними з його улюблених розваг було 

мирити посварених, допомагати писати любовні листи та дарувати на 

прохання легіонерів квіти їх коханим. 

Певна річ, як тільки-но про це дізнався імператор, він вирішив його 

«злочинну діяльність» припинити. Валентина засудили до страти. Тра-

гедія ситуації була ще й у тому, що і сам Валентин був закоханий у доч-

ку тюремника. За день до страти священик написав дівчині прощального 

листа, де розповів про свою любов, і підписав його «Твій Валентин». 

Лист був прочитаний вже після того, як його стратили. 

Чи так це було насправді, достеменно ніхто не знає, однак, мабуть, 

саме звідти повелася традиція писати в День святого Валентина любов-

ні записки - «валентинки». А ще в це свято люблять влаштовувати ве-

сілля та вінчатися. Вважається, що це стане запорукою вічного кохання. 

Загалом, звичаї бувають абсолютно різні. У пристрасних французів, 

наприклад, у День Валентина прийнято дарувати коштовності, а в рома-

нтичній Данії люди надсилають один одному засушені білі квіти. У Бри-

танії незаміжні дівчата 14 лютого прокидаються до сходу сонця, стають 

біля вікна та дивляться на чоловіків. Згідно з повір'ям, перший, кого вони 

побачать, і є їх судженим. А в Саудівській Аравії, наприклад, це свято 

взагалі заборонене, причому під страхом великих штрафів. 

Що ж до святкування Дня святого Валентина в ДонНТУ, все пройшло 

в доволі оригінальній формі. Для закоханих був організований фотокон-

курс, в ході якого всі охочі могли проголосувати за своїх улюбленців. 

Також у холі першого навчального корпусу було облаштовано тематич-

ну фотозону, що прийшла до вподоби багатьом студентам. Окрім того, 

протягом всього дня функціонувала пошта, тому кожен міг надіслати 

валентинку дорогій людині.  

Загалом, день виявився вельми цікавим і плідним на культурно -

розважальні заходи. Мені ж залишається сказати наостанок дуже гарний 

і мудрий вислів: «Любов - кільце, а у кільця немає кінця». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 


