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Шановні читачі! 

Представляю вашій увазі черговий 

випуск газети. 

Останні півтора місяці були дуже 

насиченими, яскравим свідченням чого є 

збільшений обсяг номеру. 

Можна з впевненістю сказати, що вес-

на стала порою пробудження не тільки 

природи, але й активізації діяльності лю-

дей. Студенти та викладачі  доклали 

чимало зусиль, аби ім’я Донецького на-

ціонального технічного університету 

гордо звучало як а території нашої країни, 

так і за її межами. І, без перебільшень, 

їм це цілком вдалося. 

Однак, немає сенсу надто довго розпові-

дати про події університетського життя 

– краще прочитати про все це безпосеред-

ньо зі сторінок видання. Тож, приємного 

перегляду! 

З повагою, Катерина Щербакова 
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Нові можливості 

Наприкінці лютого вихованці 

кафедри хімічних технологій - 

аспірант Ірина Данило та магіс-

трант напряму  підготовки 

«Хімічні технології та інжене-

рія» Світлана Омельченко від-

були до Праги на стажування в 

Університет хімії та технології 

за програмою міжнародного 

співробітництва для молодих 

науковців із переміщених вишів. 

Усім привіт з чарівного та ста-

ровинного міста Прага! За час 

нашого перебування в цьому ди-

вовижному місті в рамках спіль-

ної програми Міністерства освіти 

і науки України та Чеської рес-

публіки ми відчули неймовірний 

захват від можливості набуття 

досвіду під час стажування в 

одному з кращих навчальних 

закладів Європи – Університеті 

хімії та технології, що розташо-

ваний у м. Прага. 

Своє високе звання Універси-

тет хімії та технології заслуговує 

не тільки завдяки високому рівню 

підготовки випускників і найсуча-

снішому оснащенню хімічних ла-

бораторій. Однією з основних 

переваг є те, що він безпосеред-

ньо співпрацює з Оксфордським 

університетом й іншими відоми-

ми вишами Європи. 

Наше навчання розпочалося з 

ознайомлення із корпусами, ла-

бораторіями та бібліотекою уні-

верситету. Організація навчаль-

ного процесу для студентів у Че-

хії є дуже цікавою, незвичною й 

має відмінності від українських 

університетів. Наприклад, в уні-

верситеті немає груп, одного роз-

кладу занять для всіх, а одна 

лекція може тривати близько 3 

годин. Кожен студент сам обирає 

дисципліни, які бажає вивчати. І, 

до речі, ніхто не змушує студен-

тів відвідувати ці заняття. 

 

які навчаються за програмами 

Еразмус. Можливість дізнатися 

про традиції та звичаї народів 

інших країн, долучитися до їх ку-

льтури і, звісно, знайти нових 

друзів із найвіддаленіших куточ-

ків нашої планети – це справді 

неймовірний заряд позитивних 

вражень та емоцій. А ще гарна 

нагода вдосконалити англійську. 

Під час навчання проходить 

безліч зустрічей, вечірок і свят 

для всіх Еразмус-студентів. То-

му, мабуть, за перший місяць ми 

відвідали всі найкрасивіші місця 

у Празі. В нашому серці назавж-

ди залишаться спогади про вра-

жаючу своєю величчю Старомес-

тську площу, незабутній астро-

номічний годинник на головній 

Ратуші Праги. І, звісно, красиві 

панорамні краєвиди міста зі ста-

ровинної фортеці Вишеград. 

Наприкінці свого першого лис-

та я хотіла би висловити неймо-

вірну вдячність Університету хімії 

та технології за гостинність і 

співпрацю з Донецьким націона-

льним технічним університетом, 

а також відділу міжнародних 

зв’язків ДонНТУ та своїй рідній 

кафедрі хімічних технологій за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можливість участі у міжнарод-

ній програмі, підтримку та ко-

рисні поради під час підготовки 

до стажування. 

Ірина Данило, аспірант 

кафедри хімічних технологій 

 

Дуже приємним є той факт, 

що викладачі завжди намагають-

ся донести максимум знань до 

студентів, часто роблять тести та 

семінари. Наприклад, найбільш 

вражаючими для маг істранта  

Світлани Омельченко, яка на-

вчається на факультеті хімічних 

технологій, стали неймовірно ці-

каві лекції професора Віллі Па-

бста, присвячені характеристи-

кам частинок. 

Окрему увагу заслуговують 

лабораторії університету, що є 

просто дивовижними! Вони зай-

мають цілі поверхи та демон-

струють найновіше високотехно-

логічне обладнання. Це робить 

практичні заняття ще цікавішими, 

та, що найважливіше, надає мож-

ливість проводити наукові дослі-

дження з різноманітних напрям-

ків хімічної та біохімічної галузей 

науки. 

Так, приміром, на факультеті 

хімічної інженерії нараховуєть-

ся декілька провідних лаборато-

рій, кожна з яких мають свого ке-

рівника. Зокрема, лабораторії під 

керівництвом Мирослава Шооша, 

де проходить моє стажування, 

включають біолабораторію, нано- 

мікролабораторію й  

лабораторію пере-

дових матеріалів 

для біоінженерії. 

З нагоди започат-

кування міжнародної 

співпраці між Універ-

ситетом хімії та тех-

нології та ДонНТУ 

відбулася урочиста 

зустріч з деканом   

факультету хімічної інженерії 

пані Марії Урбановою, під час 

якої  було здійснено обмін 

пам’ятними подарунками. 

Іншим дуже цікавим досвідом 

стало спілкування зі студентами, 
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Міжнародне співробітництво 

 

З 01.02. по 31.03.17 професор В. Святний був 

запрошений до Штутгартського університету  

(Німеччина) в якості професора-гостя з метою 

проведення науково-дослідної роботи. Наукова ро-

бота пов’язана із паралельним моделюванням 

складних динамічних систем, що виконується ра-

зом з німецькими колегами в обчислювальному 

центрі надвисокої продуктивності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебуваючи в Гамбурзі, В. Святний зустрівся з 

директором інституту технологій сипких матеріалів 

професором  Ш. Гайнріхом і його заступником, юні-

ор-професором М. Достою, випускником кафедри 

комп’ютерної інженерії ДонНТУ. 

Було обговорено подальшу співпрацю в рамках 

німецько-української дослідницької групи з моделю-

вання складних технологічних процесів.  Результати 

цієї співпраці стали основою для підписання угоди 

про співробітництво між ДонНТУ та технічним уні-

верситетом Гамбург-Харбург. З німецької сторони 

угоду підписали президент технічного університету 

Гамбург-Харбург професор Ґ. Антранікян і почесний 

доктор  ДонНТУ професор Ш. Гайнріх .  

Візит В. Святного до Магдебурзького університе-

ту та Макс-Планк-Інституту динаміки складних тех-

нічних систем було присвячено подальшій науковій 

і освітній співпраці з нашими багаторічними партне-

рами професорами Ш. Палісом і А. Кінле. 

Професори В. Святний і Ш. Паліс обговорили 

функціонування німецького технічного факуль-

тету ДонНТУ та співпрацю з Магдебурзьким універ-

ситетом з постановки німецькомовних навчальних 

дисциплін та підготовки магістрів напрямку «Комп’-

ютерна інженерія».  

Під час зустрічей з професором А. Кінле було 

проаналізовано результати співпраці ДонНТУ та 

Макс-Планк-Інституту в галузі паралельних обчис-

лень і математичного моделювання динамічних си-

стем з розподіленими параметрами, а також питан-

ня спільної підготовки магістрів і аспірантів у рамках 

стипендіальних програм DAAD і фахової мережі  

«Технічна кібернетика».  

Ірина Швець, проректор з міжнародних зв’язків 

 

У рамках міжнародного співробітництва До-

нецького національного технічного університе-

ту зі Штутгартським університетом (Німеч-

чина), з яким ДонНТУ має давню історію науко-

вих контактів, завідувач кафедри комп’ютерної 

інженерії, професор Володимир Андрійович Свя-

тний і докторант, доцент Олександр Мірошкін 

мали можливість відвідати місто Штутгарт. 

Метою поїздки було виконання спільних науко-

вих досліджень у галузі розподіленого паралель-

ного моделювання складних технічних систем. 

В Університеті Штутгарту нам пощастило по-

бачити функціонуючий обчислювальний центр і 

ознайомитися з роботою машинного залу супер-

комп’ютера Hazel Hen, який за останнім світовим 

рейтингом TOP-500 суперкомп’ютерів світу посів 

14 місце. 

Під час перебування в університеті нас запро-

сили взяти участь у семінарі: «Open MPGPU 

Directives for Parallel Accelerated Supercomputers 

– an Alternative to CUDA from CRAY Perspective», 

що був присвячений використанню прискорюва-

чів обчислень у надпродуктивних паралельних 

комп’ютерних архітектурах. 

Два дні спілкувань із науковцями дозволили 

ознайомитися із новітніми досягненнями та на-

прямами у галузі моделювання складних техніч-

них систем. Такою ж плідною була участь у нау-

ковій конференції «Суперкомп’ютинг у наукових і 

промислових проблемах». Разом із німецькими  

колегами, про-

фесорами М . 

Решем і В. Куш-

наренко, ми зро-

били доповідь на 

тему: «Проблеми 

технології пара-

лельного моде-

лювання», прис- 

вячену високопродуктивним обчисленням у вирі-

шенні наукових і промислових проблем. 

Два місяці плідної роботи в Університеті Штут-

гарту минули дуже швидко. Сповнені нових ідей і 

натхнення, ми повернулись до рідного універси-

тету з бажанням втілювати наукові плани та 

передавати сучасні знання й досвід молодому  

поколінню. 

Олександр Мірошкін, 

доцент кафедри комп’ютерної інженерії 
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На 16-17 березня 2017 року 

була запланована значна для 

студентів подія весни – ІІ етап 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисциплі-

ни «Українська мова», який цього 

року зустрічало «місто усмішок» 

– Вінниця.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мені, як і студенту І курсу фа-

культету економіки та менеджме-

нту Дмитру Кудрявцеву, пощас-

тило поїхати до цього живописно-

го куточку України, аби, звичайно, 

гідно представити наш універси-

тет і просто пройтися затишними 

вулицями вечірнього міста. 

Подолавши безсонну ніч у по-

тязі, сильне хвилювання та хо-

лод, ми, нарешті, дібралися до 

нашого хостелу, який уже зго-

дом став для нас на певний 

час  

Пройшов перший тур, письмо-

вий, згодом за ним – і усний, що 

мав на меті перевірити наші ора-

торські здібності. Всі учасники 

попрацювали на славу, і кожен 

зробив той максимум, на який він 

тільки здатен. Саме тому конку-

ренція була такою сильною – різ-

ниця між результатами вирахо-

вувалась у десятих відсотка!  

Й ось уже настав кінець нашо-

го перебування в славному міс-

течку над Бугом. Речі складено, 

квитки назад куплено. Час у доро-

гу. Але особисто я не дуже суму-

вала тоді, бо поверталася додо-

му з безліччю приємних спогадів і 

знайомств, сувенірів, а також із 

перемогою в номінації «Кращий 

знавець ділової документації», що 

вже досить для гарного настрою. 

Попереду ще безліч олімпіад, 

конкурсів, перемог і поразок, та 

всі вони є невід’ємною частиною 

насиченого студентського життя. І 

я бажаю всім студентам нашого 

університету, та й собі в тому 

числі, вдачі, позитивних емоцій 

і віри в перемогу!     

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15   

 

час місцем цікавих і пам’ятних 

знайомств і теплих вечорів за 

чашкою ароматного чаю. А по-

ки все, що хотілося зробити, – це 

кинути речі, прийняти душ і пос-

пати хоча б годинку-іншу. Але час 

не чекав, і треба було вирушати 

далі, на реєстрацію, а саме – до 

Вінницького педагогічного універ-

ситету ім. М. Коцюбинського.  

Там на нас чекав досить гос-

тинний прийом, у чому, без пере-

більшень, заслуга організаційного 

комітету. Впродовж усього часу 

нашого знаходження там не ви-

никало ніяких проблем чи склад-

нощів, бо організатори передба-

чили ледь не все, що тільки мож-

на було. Окрім погоди. Квітуча  

Вінниця із зеленими зонами, яск-

равим сонечком та усміхненими 

обличчями? Ні, не чули. І не 

бачили. Майже весь час ішов 

дощ, подекуди ще й зі снігом, що 

не зовсім-то й налаштовувало на 

потрібний для розумових змагань 

лад. Але атмосфера дружби, за-

гального натхнення, азарту та 

підтримки один одного повністю 

це компенсували.          

 

 

 Двадцять п’ятого березня 2017 року в ДонНТУ 

пройшов 1-й етап міжнародної олімпіади «The 

ACM-ICPC International Collegiate Programming 

Contest 2017». Змагання проводяться під егідою 

Асоціації обчислювальної техніки (ACM) за участі 

університету Бейлора. 

Головною особливістю змагань є формат про-

ведення: команди отримують від 8 до 15 завдань, 

пишуть рішення обраною мовою програмування та 

надсилають їх на тестовий сервер. 

Програми тестуються на вхідних тестах, що є 

невідомими учасникам. Якщо програма видала 

неправильну відповідь або не вклалася в обмеже-

ння за часом/пам’яттю, то команда отримує пові-

домлення про це й може вислати виправлену вер-

сію. Завдання вважається вирішеним, якщо про-

грама видала правильні відповіді на всіх тестах. 

 

Перемагає команда, яка вирішила правильно най-

більше число завдань. 

У 2017 році в 1-му етапі олімпіади від ДонНТУ 

взяли участь сім команд, кожна з яких складалася з 

трьох студентів факультету комп’ютерних наук і 

технологій. За результата-

ми змагань команда Don-

NTU_CSTF_United у складі 

Мінь Ань–Нгуєн, Ярослава 

Сафронова та Андрія Кузь- 

менка (тренер – Оксана 

Золотухіна) посіла перше  

місце серед команд Донецької області. Колектив 

викладачів і студентів ФКНТ щиро вітає переможців 

і бажає успіхів у наступних етапах олімпіади. 

С.О. Цололо, 

доцент кафедри комп’ютерної інженерії 

 
Студентські досягнення 
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Студентські досягнення 

Дмитро Моць, студент групи ЕКОЛ-13 факультету машино-

будування, екології та хімічних технологій, протягом 5 -7 квітня 

2017 року представляв Донецький національний технічний універ-

ситет на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Екологічна безпека». Науковим керівником Дмитра виступила  

Олена Леонідівна Зав`ялова, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри природоохоронної діяльності ДонНТУ.  

Захід проходив на базі Кременчуцького національного університету 

ім. М. Остроградського, який зібрав у своїх стінах 50 студентів із різних 

вишів України. Олімпіада складалася із трьох етапів: перші два з них  

містили тести, а останній – задачі. За слова-

ми Дмитра, всі представлені завдання не 

були легкими, однак, саме вирішення задач 

виявилося найскладнішим, адже вони місти-

ли матеріал, що виходив далеко за межі 

навчального. 

Тим не менше, хлопець не розгубився і 

доклав максимум зусиль, аби гідно предста-

вити рідний університет. Як результат – по-

чесне 3 місце та диплом ІІІ ступеня, а також 

маса приємних вражень і емоцій від відвіду-

вання красивого міста та вдалого виступу на 

олімпіаді. 

Катерина Щербакова, фахівець редакційно-видавничого відділу 

З 29 по 31 березня 2017 року в 

Одеському національному уні-

верситеті ім. І.І. Мечникова  

проходила підсумкова наукова-

практична конференція II туру 

Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових  роб іт  з 

філософських наук. 

На конкурс було подано 77 нау-

кових робіт з різних ВНЗ України. 

За результатами попереднього 

рецензування, 6 робіт були відхи-

лені за наявністю плагіату, інші – 

не пройшли критичного мінімуму в 

попередній оцінці, а автори 35 ро-

біт (з оцінкою вище 75 балів) були 

запрошені на фінал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед них – магістрант спе-

ціальності «Релігієзнавство» (гру-

па ФіРм-15) ДонНТУ Леонід Мака-

ров з роботою на тему  «Практики 

іконошанування в історії християн-

ської церкви». Науковий керівник – 

завідувач кафедри філософії, док-

тор богословських наук, кандидат 

філософських наук, професор Ми-

кола Нікульчев.  

Всі представлені на заключно-

му етапі конкурсу студентські ро-

боти мали доволі високий науко-

вий рівень. Оцінку робіт здійсню-

вала галузева конкурсна комісія, 

до складу якої увійшло 17 відомих 

в галузі філософських наук фахів-

ців з різних куточків України. Лео-

нід Макаров з честю презентував 

свою роботу та був нагороджений 

дипломом III ступеню. 

Колектив кафедри філософії ві-

тає Леоніда з перемогою та бажає 

нових наукових досягнень! 

Микола Нікульчев, завідувач 

кафедри філософії, д.богосл.н., 

к.філос.н., професор  

 

Щиро вітаємо Анастасію Березовську, сту-

дентку групи УПЕПм-15 з перемогою у II турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських науко-

вих робіт за напрямом «Маркетинг, управління 

персоналом та економіка праці» у секції «Управ-

ління персоналом та економіка праці» з науковою 

роботою: «Обґрунтування чисельності адмініст-

ративно-управлінського персоналу підприємства 

з урахуванням психофізіологічних можливостей». 

Науковий керівник – д.е.н., професор, проректор 

з міжнародних зв’язків ДонНТУ І.Б. Швець. 

Конкурс проходив у Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця, що є провідним  

університетом у галузі економіки та менеджменту. У секції брало участь 

більше 80 студентських наукових робіт, що надійшли з різних 

навчальних закладів України. 

Доповідь Анастасії на секції «Управління персоналом та економіка 

праці» була першою, але хвилювання не завадило зробити ґрунтовну 

доповідь і відповісти на численні запитання членів комісії. 

Незважаючи на дуже щільний графік роботи, під час заключної кон-

ференції студенти мали змогу поспілкуватися зі студентами та виклада-

чами різних університетів, поділитися враженнями, почути цікаві доповіді 

та поринути в атмосферу справжнього наукового форуму. Подібні захо-

ди є необхідними для підготовки фахівців високого рівня, на яких у май-

бутньому буде покладено складне завдання економічного, соціального 

та культурного відновлення. 

Бажаємо Анастасії подальших успіхів на шляху подолання наукових 

висот, нових здобутків та перемог! 

Колектив кафедри менеджменту 
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Талановита молодь 

Протягом 22-24 березня 2017 р. в Одеській націо-

нальній академії зв'язку ім. О.С. Попова була проведена 

підсумкова наукова-практична конференція – II тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро-

біт технічного спрямування в напрямку «Телекомуні-

кації». Національний телеком-оператор «Київстар» 

підтримав проведення конкурсу в рамках своєї соціа-

льно-освітньої програми «Make Your Mark» («Зроби 

свій внесок»). 

У цьому році для участі в конкурсі надійшло 36 нау-

кових робіт від студентів і студентських колективів із 17-

ти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з 

8 міст України: Харкова, Києва, Одеси, Миколаєва, Сум, 

Запоріжжя, Житомира, Покровська. 

На підставі рецензій і відкритого обговорення галу-

зева комісія визначила 32 кращі роботи й запросила 

авторів до участі в підсумковій науково-практичній кон-

ференції для особистого захисту. 

Одним із щасливчиків став і я, Андрій Прокушев , 

студент факультету КІТАЕР. Для мене стала несподі-

ванкою новинка про те, що я пройшов до II туру. Однак, 

дуже приємно, що моє дослідження здалося дійсно ва-

жливим. Роботи були розподілені за напрямками «Ін-

формаційні мережі зв'язку» та «Телекомунікаційні сис-

теми та мережі». Я виступав у другому напрямку. 

Своє дослідження «Засоби управління й забезпе-

чення QoS в IP-телефонії» я розробляв під керівницт-

вом Г.В. Ступака та В.В. Бойка. Мета представленої до 

захисту роботи полягала в обґрунтуванні й визначенні 

параметрів QoS для невеликої мережі з наданням пос-

луг IP-телефонії, а також дослідження впливу парамет-

рів QoS на якість послуг. Об'єктом проектування висту-

пає розроблена на базі ДонНТУ лабораторна мережа 

ІР-телефонії. 

Під час презентації проектів я мав можливість 

поспілкуватися з представниками інших вишів і зу-

стрівся з уже знайомими друзями-студентами. 

Конференція проходила у спокійній, дружній атмос-

фері, а також стала чудовою нагодою для студентів 

продемонструвати свої досягнення в науковій галузі 

та проявити себе перед потенційними роботодавцями. 

Андрій Прокушев, студент гр. ТКРм-16 

 

Двадцять третього березня 2017 р. у Наці-

ональному авіаційному університеті (м. Київ) про-

ходила підсумкова наукова-практична конфере-

нція II туру Всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт з напряму «Хімічні технології». 

У І турі конкурсу взя-

ли участь більш 80 сту-

дентських наукових ро-

біт із практично всіх ви-

шів України, як і  здійс-

нюють підготовку фахів-

ців з напрям у  «Хімічні 

технології». 

До ІІ туру було відіб-

рано 20 найкращих ро-

біт, серед яких була на-

укова робота студентки 

групи ХТм-15 Єлизаве-

ти Древаль під назвою 

«Вивчення ефективності мінерального волокна як 

матеріалу для очищення стічних вод від ароматич-

них вуглеводнів». Наукові керівники – викладачі 

кафедри «Хімічні технології»: доцент, к.т.н. І.Г. Кру-

тько та завідувач кафедри, к.т.н. Є.І. Збиковський. 

Усі представлені на підсумковому етапі роботи 

студентів мали дуже високий науково-практичний 

рівень. Водночас, оцінку робіт здійснювало надзви-

чайно представницьке журі, до складу якого увійш-

ло 18 фахівців з різних університетів України, відо-

мих в галузі хімічних технологій. 

Але, незважаючи на ці обставини та природне 

хвилювання під час виступу, Єлизавета зробила 

змістовну доповідь й обґрунтовано відповіла на всі 

запитання членів журі. Її наукова робота зацікавила 

всіх присутніх й нікого не залишила байдужим. 

Такий успіх не був випадковим: Єлизавета пред-

ставила новітні результати досліджень, отриманих 

на унікальному лабораторному обладнанні, яким 

вона мала згоду користуватися під час навчання за 

програмою подвійних дипломів в університеті Ла-

Корунья (Іспанія). 

Взагалі, слід відзначити високий професіона-

лізм, об’єктивність, доброзичливість членів журі, а 

також високий рівень наукової дискусії під час об-

говорення доповідей учасників конкурсу. Наукова 

робота Єлизавети Древаль отримала гідну оцінку 

членів журі й була визнана переможцем та нагоро-

джена дипломом III ступеню. 

Колектив кафедри «Хімічні технології» вітає  

свою вихованку з перемогою та бажає нових  

наукових досягнень і творчого натхнення! 

Колектив кафедри «Хімічні технології» 
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У Черкаському  нац іональному  ун іверситеті  імені Богдана  

Хмельницького протягом 24-26 березня проходила Всеукраїнська 

школа свідомого студента. 

Ідея її створення належить студентській раді ЧНУ. Учасниками ж захо-

ду стали студенти ряду українських вишів: Чернівецького національ-

ного університету імені Ю. Федьковича, Хмельницького національно-

го університету, Донецького національного технічного університету, а та-

кож університету державної фіскальної служби України. 

ДонНТУ на заході представляли двоє студентів: Іван Демченко  

(ФМЕХТ) і Владислав Іванов (ФКІТАЕР). 

Триденна програма школи включала в себе знайомство учасників про-

екту, навчання, тренінги та насичену культурну програму, що включа-

ла екскурсії містом і цікаве дозвілля. Зокрема, у заході в якості тренерів 

виступили: В. Панченко, заступник директора Молодіжного ресурсно-

го центру Черкаської міської ради, О. Новик, заступник голови громадської 

організації «Студентське антикорупційне агентство», представники управ-

ління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА, члени Ради моло-

дих учених ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 

По завершенні учасникам були вручені сертифікати, й до рідних вишів 

молодь повернулася із новими враженнями, знайомствами та корисним 

досвідом. 

Катерина Щербакова, фахівець редакційно-видавничого відділу  

Громадське життя 

 

Тринадцятого березня в Донецькому націо-

нальному технічному університеті пройшла лек-

ція випускника програм Інституту Кеннана, голов-

ного наукового співробітника відділу теорії та 

методології всесвітньої історії Інституту всесвіт-

ньої історії НАН України, доктора історичних наук 

О.В. Потєхіна на тему: «Україна в сучасному світі: 

кінець геополітики» в рамках проекту «Підвищен-

ня компетентності переміщених університетів  

і мотивація майбутніх лідерів Донбасу».  

Слухачами стали студенти та викладачі ДонНТУ, 

КІІ, а також вчителі та учні загальноосвітніх шкіл міс-

та. Під час лекції були розглянуті питання щодо місця 

України в сучасному світі, особливостей взаємовід-

носин між Україною, США та Європою, причин і роз-

витку військового конфлікту на Донбасі, глобальних 

геополітичних тенденцій сьогодення та ін.. 

По закінченні свого виступу О. Потєхін презенту-

вав університетській бібліотеці добірку навчальної 

літератури та книжок на суспільно-політичну темати-

ку, а також спрямованих на розвиток лідерських яко-

стей і особистісний розвиток. 

Після відкритої лекції відбулася зустріч Марії  

Кравченко, менеджеру Київського офісу Інституту 

Кеннана, зі студентським активом, викладачами 

та співробітниками ДонНТУ. 

Марія розповіла, що взагалі являю собою Інститут 

Кеннана, які його задачі та цілі. Окремий акцент був 

зроблений на лідерстві: яким чином його варто   

розвивати  та які 

перспективи і мож-

ливості відкриває. 

Так, присутні почу-

ли про існуючі шко-

ли лідерства, про-

грами Фулбрайта, 

стажування у Вер- 

ховній Раді та органах влади, а також про інші фонди, 

що регулярно проводять всілякі конкурси та надають 

гранти цілеспрямованій молоді. 

Також були озвучені можливі варіанти того, як за-

лишатися в курсі новин  організацій, що є цікавими 

саме для вас. Одним із найбільш дієвих шляхів зали-

шається підписка на корисні сторінки у соціальних  

мережах, а також постійний моніторинг безпосеред-

ньо веб-сайтів програм. 

Після теоретичної частини присутнім запропону-

вали взяти участь у практичному завданні: розділив-

шись на групи, учасники зустрічі виявляли найбільш 

гострі проблеми, з якими зіштовхнувся виш після 

переїзду до Покровська, обговорювали їх і надавали 

пропозиції щодо поліпшення існуючої ситуації. 

Наостанок менеджер Інституту Кеннана закликала 

молодь завжди прагнути до більшого та в повній мірі 

користатися мож ливостями,  як і  перед нею  

відкриваються. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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 Шановні читачі! Представ-

ляємо вашій увазі інтерв’ю з 

кандидатом філософських 

наук, доцентом С.В. Герасько-

вим. Сергій Вадимович нещо-

давно повернувся з Японії, де 

проводив наукове дослідження 

на тему «Образ України  в 

Японії: фактори формування».  

– Сергій Вадимович, розка-

жіть про фонд The Japan Foun-

dation (Японська Фундація). 

Японська Фундація вже багато 

років надає підтримку японознав-

цям з усього світу, створюючи 

умови для проведення дослі-

джень в Японії. Програми стажу-

вань для науковців у галузі гума-

нітарних і суспільних наук поділя-

ються за різними категоріями: ко-

роткострокові (21-59 днів), довго-

строкові (від 2 до 12 місяців) і для 

докторантів (від 4 до 12 місяців). 

– Яким вимогам повинен відпо-

відати кандидат, аби отрима-

ти грант японського фонду? 

Кандидати на участь у про-

грамах мають відповідати низці 

вимог, встановлених Фундацією: 

протягом тривалого часу займа-

тися дослідженнями з японознав-

чих тем, мати достатній для нау-

кового спілкування рівень володі-

ння японською мовою тощо. Фун-

дація бере на себе всі фінансові 

витрати, пов’язані з перебуван-

ням в Японії, створюючи комфор-

тні умови для проведення дослі-

джень. Хочу щиро подякувати 

Фундації за надану можливість, 

бо проведення подібного дослі-

дження в Україні не уявляється 

можливим і взагалі доречним. 

 

інфраструктура надають бага-

то можливостей для самореалі-

зації студентів і співробітників. 

Бібліотека університету нара-

ховує 1,9 млн. примірників. 

Тематика та методологія дос-

лідження визначали прикріплення 

до факультету соціології, нау-

ковим керівником було обрано 

професора Огіно Масахіро. Адмі-

ністрація факультету виявила 

високий рівень поваги, створив-

ши всі необхідні умови для ста-

жування та вільний доступ до усіх 

ресурсів університету. 

– Розкажіть про Ваші найяск-

равіші враження в Японії. 

Перше враження – це клімат, 

до якого важко бути  готовим 

попри всю твою обізнаність. Зви-

чайно, в першу чергу, мова йде 

про сезони злив, тайфунів і по-

стійні землетруси протягом усьо-

го року. Але я інакше уявляв собі 

вологість повітря, недооціню-

вав реальну кількість комах і 

не очікував, що взимку в будин-

ку може бути настільки холодно 

(при цьому на вулиці дуже тепло, 

якщо порівнювати з Україною). 

Культура спілкування, можли-

во, на другому місці. Іноді кажуть, 

що японці – досить закриті люди, 

які багато чого приховують, десь 

більше вдаються до чемності, і 

що насправді вони такими не є, 

але навіть якщо й так, то це той 

рівень спілкування, та культура, 

яку людині потрібно мати. Якщо 

люди виявляють повагу один до 

одного, то ця повага робить япон-

ську культуру спілкування наба-

гато вищою, ніж, скажімо, у нас. 

– Розкажіть, на базі якого 

університету Ви проходили 

стажування? 

В Японії дослідник повинен 

бути прикріплений до універ-

ситету, в якому безпосередньо 

проходить стажування та при-

значається науковий керівник. 

У моєму випадку таким уні-

верситетом був Квансей гакуїн, 

приватний університет у м. Нісі-

номія (регіон Кансай). Заснова-

ний 1889 р. американськими мі-

сіонерами на християнських за-

садах, в наш час університет має 

ч ітко виражений економіко -

гуманітарний профіль, і освіта 

в ньому вважається однією з 

найбільш престижних у Захід-

ній Японії. 

Сьогодні в ньому навчаються 

близько 20 тисяч студентів на 11 

загальних (права та політики; 

політології; соціології; соціально-

го забезпечення; теології; гу-

манітарних наук; економіки; пе-

дагогіки; бізнес-адміністрування; 

міжнародних відносин; наук і тех-

нологій) та двох окремих (мови, 

комунікації культури; бізнесу та 

бухгалтерського обліку) факуль-

тетах; окрім цього, у складі уні-

верситету є декілька інститутів. 

До системи вишу також вхо-

дять дошкільна та шкільна ланки 

освіти, два коледжі; також є док-

торантура за всіма спеціальнос-

тями. Університет має сім кампу-

сів, з яких навчання відбувається 

у трьох, створено всі умови як 

для навчання, так і для дозвілля.  

Велика к ільк ість  творчих  

гуртк ів  і  чудова спортивна  

Особиста думка 
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Особиста думка 

– Українська та японська  

культури спілкування є доволі 

різними. Нашим читачам було 

б цікаво дізнатися про осо-

бливості японської культу-

ри спілкування, зокрема діло-

вого.  Розкажіть про Ваш  

досвід ділового спілкування з 

японськими колегами. 

Ділові контакти, в які доводи-

лося вступати, були зумовлені 

специфікою ділової культури 

та етикету японців. Зважаючи на 

те, що я достатньо добре обізна-

ний у цій сфері, особливих проб-

лем під час спілкування не вини-

кало. Хотілося б виділити най-

більш характерні моменти. 

Досі вагомими факторами ко-

мунікацій залишаються японсь-

ка стриманість і схильність до 

колективних моделей поведінки, 

коли окремо взята людина мало 

що вирішує без попередньої зго-

ди з відповідною групою чи санк-

ції безпосереднього керівника. 

Цей процес може відбуватися 

протягом тривалого часу, бо та-

ким є механізм прийняття рішень, 

його не пришвидшиш, і, з точки 

зору іноземців, часто може зда-

ватися, що японці навмисно затя-

гують процес переговорів. 

Славнозвісна японська пунк-

туальність: японці практично 

ніколи не запізнюються (навіть 

мінімальне запізнення сприй-

мається як девіація, що засуджу-

ється сусп ільством , а тому є 

небажаною поведінкою). 

Так само непохитно дотриму-

ються практики обміну візитними 

картками при знайомстві. Дещо 

рідше застосовується уклін як 

традиційна форма привітання, 

 

взірцем для України: справжня 

автономія вишів, що дозволяє їм 

розвиватися, акцентуючи увагу 

на важливих для себе питаннях і 

проблемах; гнучкість і збалансо-

ваність навчального процесу як 

для студентів, так і для профе-

сорсько-викладацького складу; 

реально вагоме, а не декларатив-

не місце наукових досліджень 

при університетах тощо. 

Звичайно, помітною є орієн-

тованість японської вищої освіти 

на західну модель, але при цьому 

не забуваються національні осо-

бливості. Це пояснює високу кон-

курентну якість японської освіти у 

світі. 

– У який спосіб Ви плануєте 

використовувати резуль-

тати Вашого стажування у 

п о д а л ь ш і й  п р а к т и ч н і й  

діяльності в ДонНТУ? 

 Під час стажування було от-

римано можливість впроваджен-

ня цінних даних та ідей у дисцип-

ліни навчальних планів бакалав-

рів напряму «Соціологія», а саме 

такі: «Методи збору соціологічної 

інформації», «Методологія та ме-

тоди соціологічних досліджень», 

«Соціологія культури», «Соціоло-

гія релігії», «Сучасні соціологічні 

теорії», «Політична соціологія» та 

інші, використання отриманих 

навчальних і наукових матеріа-

лів у навчальному процесі. Попе-

редньо було обговорено можли-

вість організації спільних дослід-

ницьких проектів разом з універ-

ситетом Квансей гакуїн у галузях 

соціології та культурології. 

Оксана Верещак,  

фахівець І категорії відділу 

міжнародних зв’язків 

 

однак, його все більше замінює 

рукостискання. 

У традиціях японського діло-

вого спілкування – уважно ви-

слухати точку зору співрозмов-

ника до кінця, не перебиваючи 

його і не роблячи ніяких заува-

жень. Не дивно, що на перших 

етапах переговорів нерідко не-

можливо передбачити, якої дум-

ки по суті питання буде дотри-

муватися японський партнер у 

процесі подальших обговорень. 

Під час бесіди японець може 

кілька разів кивнути головою, чи 

вжити нейтральні погоджувальні 

слова, але це аж ніяк не озна-

чає, що він згоден з вами, а ли-

ше свідчить про те, що для ньо-

го є зрозумілим сенс сказаного. 

Терпіння в Японії вважається 

однією з головних чеснот, тому 

обговорення ділових питань ча-

сто починається з другорядних 

деталей, і йти воно може дуже 

поволі. 

Японці намагаються не всту-

пати у відкриту конфронтацію зі 

співрозмовником. В японській 

традиції не прийнято прямо ка-

зати «ні», зазвичай кажуть, що 

«це буде важкувато». Щоб не 

засмучувати партнера одно-

значно негативною відповіддю, 

вони можуть послатися на різні 

й часом дивні речі. 

– Ви провели в Японії доволі 

тривалий час і мали можли-

вість познайомитися ближче 

з нею. Що Ви можете сказа-

ти про систему вищої осві-

ти в Японії? 

Японська система освіти, по-

при її національну специфіку, 

все ж може багато в чому бути 
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Цікаве захоплення 

 

Коли я прийшов на своє перше заняття, я був приємно здиво-

ваний тим, що, окрім мене, було ще досить багато людей. Оскіль-

ки японська мова в нашому регіоні - це щось дуже незвичайне, 

саме цей фактор, як на мене, і привернув таку кількість людей. 

Нам було цікаво дізнатися щось нове, адже всі трохи втомили-

ся від традиційних університетських пар, а тут, о п'ятій вечора, - і 

повна аудиторія. 

Почну з того, що в цьому центрі японської культури мені подо-

бається атмосфера: люди тут дуже згуртовані, доброзичливі й 

готові допомагати один одному. Адже ми приходимо на заняття з 

однією метою - це нас об'єднує та підштовхує до взаємодопомоги. 

Також подобається безпосередньо вивчення японської мови. 

Вона дуже незвичайна, і, можна сказати, не всі готові її вивчати, 

оскільки потрібно запам'ятовувати багато нового: того, до чого ми 

не звикли, вивчаючи європейські мови. Але якщо нею зайнятися 

ґрунтовно, то результати здивують вас самих. 

Ну, і останнє - це сама культура Японії. В «Аматерасу» щомі-

сяця проходять різні заходи: лекції з історії, культури та традицій 

Японії, а також майстер-класи з різних настільних японських ігор 

або ж прикладного мистецтва (орігамі, ікебана). Ці заходи також 

корисні, адже допомагають відпочити від вивчення мови і дають 

можливість заглибитися в культуру цієї маловідомої нами країни. 

  Вважаю, багатьом таке припаде до душі. 

Компанія мені подобається. 

Можна поспілкуватися з цікавими 

людьми. А перші враження, два 

роки тому, були дещо лячними, але 

викладач мені дуже сподобався. 

Відразу було видно, що він, як-то 

кажуть, «в темі». 

 

 Останні років двадцять світ немов 

вразив східний бум: розмови про східну 

культуру, різні елементи декору в інтер'єрі, що прийшли до нас з країни 

сакури та висхідного сонця. Погодьтеся, багато хто з нас хоч раз у  

житті мріяв опинитися де-небудь в Японії, занурившись в її давню 

культуру та відчувши на собі принади життя в цій країні. 

Більшість шанувальників японської культури є лише скромними люби- 

телями східної мультиплікації (так званих аніме) і мальованих книг –  

манг. Але є і більш серйозні представники цього фан-клубу. Клуб японської мови та культури 

«Аматерасу», що базується в ДонНТУ, – яскравий тому приклад. Учасники даного клубу за інте-

ресами абсолютно різні: хтось вивчає мову, щоб в майбутньому поїхати до Японії, хтось зацікавле-

ний лише в культурі Далекого Сходу, а дехто просто хоче отримати нові знання для саморозвитку 

та самовдосконалення. Але є те, що їх об'єднує: спільні інтереси та бажання дізнатися щось нове 

для себе. А це, погодьтеся, набагато краще, ніж байдикувати чи опинитися в поганій компанії. 

На даний момент «Аматерасу» розширюється, прогресує, розвивається, тому кожен охочий 

може приєднатися. Від вас багато не потрібно: тільки бажання і вільний час. 

Ми продовжимо стежити за новинами вишу, на закінчення додавши: захоплення коштують 

грошей, а інтерес за гроші не купиш. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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Одинадцятого квітня за ініціативою відділу міжнародних 

зв’язків відбулася зустріч-семінар студентів і співробітни-

ків Донецького національного технічного університету з кан-

дидатом філософських наук, доцентом С.В. Гераськовим, який 

нещодавно повернувся з Японії, де проводив наукове досліджен-

ня на тему: «Образ України в Японії: фактори формування». І 

можна сміливо сказати, що завдяки цій зустрічі гості стали на 

крок ближче до країни висхідного сонця. 

Вже з самого початку стало зрозуміло, що семінар носить 

характер не академічного заняття, а захоплюючої розповіді, в якій 

знайшлося місце жартам, ліричним відступам і навіть дискусії. 

Сергій Вадимович розпочав свій виступ розповіддю про існуючі 

на сьогоднішній день види стажувань в Японії, зокрема, про про-

граму «The Japan Foundation», учасником якої він став, і критерії 

відбору до неї. Варто відзначити, що однією із найважливіших 

вимог перебування та стажування є знання японської мови, без 

якого там просто не обійтися: частка англомовного населення ду-

же незначна, тому покладатися на неї не варто. 

Після ознайомлення присутніх із загальною інформацією про 

країну мова перейшла до опису університету Квансей гакуїн (м. 

Нісімонія), в якому проходило стажування. Що ж до власне науко-

вого дослідження, робота С. Гераськова «Образ України в Японії» 

потребувала значної роботи з різноманітними інформаційни-

ми ресурсами й участі у численних наукових заходах. 

Зокрема, в рамках дослідження Сергій Вадимович проводив 

експертні інтерв’ю та анкетування японських студентів, більшість 

з яких показали, що люди Сходу з Україною знайомі лише по-

верхово та мають чимало не зовсім вірних стереотипів щодо неї. 

Друга частина заходу була присвячена японській культурі , 

побуту та численним традиціям. Багато цікавого присутні почули  

про клімат, природу та архітектуру 

Японії. Напевно, чи не найбільш 

дискусійною та емоційною стала 

розповідь про східну кухню та її чу-

дернацькі особливості. До того ж, 

колоритності усній розповіді дода-

вали численні фото, які дали мож-

ливість на мить зануритися у світ 

для нас далекий, але від цього не менш привабливий. 

По закінченні заходу присутні задавали Сергію Вадимовичу рі-

зноманітні питання, зокрема, про складнощі вивчення мови й про 

можливості співпраці з науковцями японських університетів. 

В цілому, семінар пройшов більш , ніж вдало, яскравим 

свідченням чого стало зацікавлення на обличчях присутніх 

та вдячні оплески за емоційну та змістовну доповідь. Хочеться 

вірити, що в подальшому подібні заходи в університеті про-

ходитимуть ще не один раз. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Протягом трьох днів, 23-25 бе-

резня 2017 р., в Івано-Франківсь-

кому національному технічному 

університеті нафти та газу про-

ходила Міжнародна науково -

практична конференція «ЕКОГЕО--

ФОРУМ-2017. Актуальні проблеми 

та інновації», присвячена 50-річчю 

університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Донецького національного 

технічного університету в роботі 

конференції взяв участь доцент 

кафедри геодезії та будівництва 

підземних споруд В.І. Каменець, 

який виступив з доповіддю «Еколо-

гічні та соціальні наслідки закриття 

шахт Красноармійського вуглепро-

мислового району Донбасу» на сек-

ції «Екологія та збалансоване ре-

сурсокористування». Дистанційно в 

роботі конференції взяв участь до-

цент тієї ж кафедри О.І. Повзун. 

У рамках заходу відбулися також 

пленарні засідання та відкриття на-

вчально-наукової лабораторії «Фі-

зико-хімічні методи дослідження 

стану навколишнього середовища». 

Насиченою була й культурна про-

грама: для учасників було організо-

вано екскурсії університетом і міс-

том Івано-Франківськ, а також поїз-

дку до лижного курорту Буковель. 

Як підсумок, було встановлено 

контакти з колегами з різних регіо-

нів України, а також Молдови й Ки-

таю, а саме відрядження залишило 

по собі масу незабутніх вражень. 

В.І. Каменець, 

доцент кафедри геодезії та 

будівництва підземних споруд 
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У місті Родинське завершена активна фаза проекту «Лабо-

раторія єдності», що проходив за підтримки Міжнародної орга-

нізації міграції та уряду Японії. 

Метою проекту було створення умов для інтеграції внутрішньо-

переміщених осіб у місцеву громаду, залучення молоді до створення та 

реалізації соціальних проектів задля сталого розвитку міста, зростання 

соціального капіталу. 

В рамках проекту студенткою ДонНТУ (група СОЦ-15) Іриною Кова-

ленко та викладачем кафедри історії та права О.В. Сервачак було роз-

роблено та проведено тренінг з учнями 10-11 класів «Твоє життя у тво-

їх руках!» Старшокласники  обговорювали питання професійного 

та соціального вибору, знайомилися з етапами професійного самовиз-

начення, особливостями сучасного ринку праці, техніками ухвалення 

рішень і кар’єрного планування. 

Зустріч була націлена на усвідомлення підлітками важливості аналі-

зу власних здібностей, темпоральних особливостей, вибудовування 

пріоритетів, системи цінностей тощо.  

О.В. Сервачак, доцент кафедри історії та права 

Зовсім скоро для випускників настане один із 

найбільш відповідальних моментів у їх житті - 

здача ЗНО. Кожен із них вже обрав предмети і, 

можливо, навіть майбутні спеціальності. Питан-

ня залишається лише за вибором вищого навча-

льного закладу. 

День відкритих дверей – унікальна практика су-

часності. Майбутнім абітурієнтам дають можливість 

познайомитися з вищим навчальним закладом і 

визначитися, чи хоче він саме тут отримувати по-

дальшу освіту. 

Особисто я з ДонНТУ познайомився ще в Доне-

цьку. Нас возили туди на економічні семінари. І тоді 

я, 16-річний хлопчина, з подивом і захопленням 

застиг біля стенду з минулими студентами. Дмитро 

Чигринський і Олександр Ревва. Для багатьох вони 

були кумирами, об'єктами для наслідування. Мене 

зацікавила перспектива навчатися тут, і з тих пір я 

дотримувався заданого курсу й обраної мети. 

На жаль, незабаром почалися відомі всім нам 

події, і моя мрія опинилася під загрозою. Однак, на 

щастя, частина вишу, в тому числі - і мій факуль-

тет, переїхав до мого рідного міста, тому мені за-

лишалося лише дочекатися вступної кампанії ... 

Але повернемося ближче до теми. 25 березня 

Донецький національний технічний університет  

знову зібрав у своїх стінах випускників шкіл та їхніх 

батьків. 

Почався цей насичений день проведенням дру-

гого туру олімпіади. Після, поки перевірялися робо-

ти, абітурієнти мали можливість поспілкуватися зі 

 

співробітниками університету та задати всі свої  

запитання. 

У великій аудиторії 2.204, що зібрала всіх учас-

ників заходу, студент факультету КІТАЕР Артем 

Гвоздьов розповів про студентське життя у позана-

вчальний час, а заступник голови приймальної ко-

місії Ганна Сергіївна Марина розповіла про прави-

ла вступу до ДонНТУ. Також Дар'я Олександрівна 

Жуковська, викладач ФКІТАЕР, провела невелич-

кий тест на профорієнтацію для абітурієнтів. До 

того ж, були підведені підсумки олімпіади, після 

чого кожен факультет докладно розповів про свої 

спеціальності, але вже в окремих аудиторіях. 

В цілому, абітурієнтів було досить багато, і я 

сподіваюся, що в наступному навчальному році 

ДонНТУ знайде не менш талановитих і розумних 

студентів, ніж зараз. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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Новини спорту 

Вже вкотре я пишу про, напевно, найдавнішу 

та найзахоплюючу гру всіх поколінь - шахи. У 

них зараз грають і діти, і дорослі - тут немає 

обмежень. Мало хто знає, що спочатку шахи 

були створені для царів і полководців, які на по-

лі гри вивчали стратегію противника та го-

тувалися до майбутніх битв. 

Саме для цього факультет КІТАЕР організу-

вав черговий турнір серед студентів ДонНТУ. На 

жаль, торішньої масштабності досягти не вдало-

ся: учні ліцею «Надія» з різних причин не змогли 

прийти і відстояти свої золоті та срібні нагороди. 

Проте, турнір і без того був сповнений цікавими 

та захоплюючими подіями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почнемо, мабуть, з того, що в турнірі взяли 

участь чотири факультети: ФМЕХТ, ФЕМ, ФКНТ і 

власне ФКІТАЕР. Перші партії пройшли за до-

сить короткий час. Однак, півфінали й фінал ви-

йшли досить напруженими і захоплюючими. 

У підсумковій сутичці, між іншим, зійшлися 

представники факультету економіки та менедж-

менту. Незважаючи на їх тісну дружбу, Ярослав 

Бражко та Олександр Покінтелиця не збиралися 

поступатися один одному. В кінцевому рахунку, 

Олександр виявився сильнішим за свого това-

риша і став заслуженим переможцем весняного 

шахового турніру 2017 року. «Турнір вийшов ду-

же гарним. Організація чудова. Вельми затиш-

на атмосфера», – поділився враженнями від 

перемоги Сашко. 

Призери також були задоволені результатами 

змагання й отримали ігрову практику з гідними 

суперниками. «Турнір, що пройшов сьогодні, 

став для мене новим викликом, адже до цього в 

змаганнях подібного роду я не брав участі. Всі 

суперники виявилися вельми цікавими гравцями 

та веселими людьми. Мені пощастило зайняти 

третє місце і я дуже вдячний його організаторам. 

Надалі я з радістю взяв би учать подібних захо-

дах», – зазначив після нагородження бронзовий 

призер, студент факультету КНТ, Валерій Псьол. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

Сьомого березня 2017 

р. у великій спортивній 

залі пройшов турнір з 

армспорту «Козацька 

сила», присвячений Дню 

народження Т. Шевченка. 

Організаторами заходу 

виступила кафедра загальнонаукової підготовки 

інституту та кафедра історії та права ДонНТУ. 

Всього у змаганнях взяли участь 28 осіб. Оскільки 

турнір був відкритим, його учасниками стали не тільки 

представники університету та інституту, а й педагогі-

чного училища та просто друзі студентів.  

Молодь змагалася у 4-х вагових категоріях: до 

70 кг, до 80, до 90, 90+. Після всі бажаючі мірялися 

силами в абсолютній категорії (різні ваги). 

Що ж до переможців, результати виглядають насту-

пним чином: 

до 70 кг – Артем Кушнір (ДонНТУ, ГФ); 

до 80 кг – Вадим Никитенко; 

до 90 кг – Влад Мокрий (ДонНТУ, ГФ); 

90+ кг – Артур Тараненко. 

Абсолютна: 1 – Вадим Никитенко, 2 – Влад Ануров, 

3 – Артур Тараненко. 

По завершенні змагань переможців нагородили 

почесними медалями та грамотами. Тож, вітаємо 

призерів і бажаємо нових спортивних досягнень. 

С.М. Романій, викладач фізичної культури  

У квітні в університеті проходила спортивна лі-

га з міні-футболу. Протягом цього часу, попри при-

мхи погоди та сильний вітер, факультетські збірні 

не втомлювалися мірятися силами та забивати 

голи до воріт своїх опонентів.  

Жодна з команд не хотіла поступатися, тому вже 

традиційно ігри були дуже емоційно насиченими 

та напруженими. 

Що ж до результатів, абсолютним чемпіоном ста-

ла збірна команда факультету КІТАЕР, набравши 

12 очок. ФМЕХТ посів 2 місце (9 очок), ГФ - 3 місце (6 

очок), ФКНТ - 4 місце (3 очки), ФЕМ - 5 місце (0 очок). 

Кращим бомбарди-

р о м  т у р н і р у  с т а в  

Кирило Севостьянов  

(ФКІТАЕР). 

Вітаємо переможців і 

б а ж а є м о  у с п і х і в  у  

подальших змаганнях! 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Талановита молодь 

Я пройшов  до 

п ' я т о г о  е т а п у  

конкурсу «Авіатор 

2017»,  який був  

фінальним. І для 

того, щоб взяти в 

ньому участь, пот-

рібно було приїха-

ти до Харкова. 

   Харків - прекрасне 

місто, в якому приємно знаходитися. Особливо 

за гарної погоди. 

Організатори домовилися з гуртожитком Хар-

ківського авіаційного інституту (ХАІ) про прожи-

вання, куди я і попрямував. Як виявилося, даний 

гуртожиток знаходився в студмістечку ХАІ, 

що називається селище Жуковського. 

Мій виступ було призначено на 11:25, тому я 

встиг підготуватися та знайти ХАІ. Виш знаходи-

вся на закритій від сторонніх осіб території. Мені 

довелося підходити до КПП і називати причину 

мого відвідування. Оскільки ХАІ займає вели-

ку територію, було досить складно знайти необ-

хідній корпус. Мені сподобалася чистота ВНЗ, 

але, я думаю, це пов'язано з його закритістю. 

Я прийшов задовго до початку, тому встиг по-

гуляти по території. Коли я підійшов до аудито-

рії, де проходили виступи фіналістів, я був злег-

ка наляканий, оскільки мене оточували люди в 

формі - я був один із небагатьох цивільних. Далі 

нас запускали в аудиторію, де проходив захист 

проектів, по три людини за раз. 

Коли підійшла моя черга, я вже не нервував - 

нервувати знову я почав, коли побачив журі й 

виступ учасника, за яким мав презентувати вла-

сний проект я. Журі виглядали вкрай солідно, а 

доповідачі трималися вкрай добре. 

На жаль, я не виграв у фіналі, але цей досвід 

виявився для мене дуже корисним, адже я увій-

шов в число кращих 250 осіб із 6500, які подали 

заявки. Тепер я знаю, чому потрібно приділити 

увагу, і, можливо, я виграю наступного разу. 

Можу дати пораду іншим: вчіться робити хороші 

презентації та вмійте красиво говорити. 

Дванадцятого квітня, у всесвітній День авіації 

та космонавтики, благодійний Фонд Бориса Колес-

нікова підвів підсумки освітнього проекту «Авіатор 

2017» і оголосив імена переможців.  

Конкурс покликаний підтримати студентів тех-

нічних спеціальностей з усієї України та заохоти-

ти кращих з них поїздками на міжнародні  про-

фільні виставки до Франції та Великобританії. 

Студенти Донецького національного технічного 

університету також брали активну участь у конкурсі. 

Двоє з них – Максим Лебединський (ФКІТАЕР) і Анд-

рій Бардаков (ФКНТ) дійшли навіть до п’ятого етапу 

та їздили до Харкова, де проходив захист їх власних 

проектів перед компетентним журі.  

За результатами очного туру, Андрій Бардаков, 

ст. гр. КІ-14б, увійшов до числа ста переможців.  

    «Представлений мною 

проект полягав у поданні 

концепції мікропроцесор-

ної системи управління 

сегментами крила зі  

змінним профілем. За-

хищати його було не-

складно. Набагато скла-

дніше було його створи-

ти. Певних  труднощів 

додало також обмежен-

ня за часом, що виділяв-

ся на доповідь (всього 5 

хвилин). Що ж до конку-

ренції, я її не відчував, 

оскільки ми не чули доповідей інших учасників. Так, 

дещо страшно було виступати перед журі, до складу 

якого входили представники авіації, конструкторських 

бюро, однак, все вдалося. Також хочу висловити ве-

личезну подяку Василю Петровичу Блощицькому, без 

якого моя участь у конкурсі була б неможливою», – 

ділиться враженнями Андрій. 

Уже в червні щасливчики відправляться до Фран-

ції, де проведуть чотири незабутні дні: на них очікує 

відвідування Ле Бурже, спілкування з однолітками з 

інших країн і з кращими фахівцями світової авіаційної 

спільноти. 

Колектив ДонНТУ щиро вітає переможця та 

пишається тим, що в університеті навчається така 

талановита молодь! 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Активна робота 

Шосте квітня ознаменувало-

ся для Донецького національно-

го технічного університету важ-

ливою подією: саме цього дня від-

булося офіційне відкриття бізнес-

інкубатору YEP! ДонНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід зібрав доволі широку пуб-

ліку: безпосередньо учасників ко-

манди YEP, представників адмініс-

трації вишу, співробітників, викла-

дачів, запрошених гостей і, звичай-

но ж, зацікавлених студентів. 

Із вітальним словом виступив 

ректор ДонНТУ Я.О. Ляшок, який 

пообіцяв всіляко підтримувати 

стартапи студентів і побажав мо-

лоді успіхів і натхнення. 

Після цього слово надали Анд-

рію Заїкіну, представнику ГО «Плат-

форма інноваційного партнерст-

ва». Андрій детально розповів про 

проект в цілому, про його завдан-

ня, цілі й особливості функціонува-

ння. Також присутнім було презен-

товано експертів і менторів YEP, а 

 

успіху, а також на влас- 

ному прикладі закликав молодь 

бути активною, не сидіти на одному 

місці, подорожувати, не боятися 

змін, мислити масштабно й завжди 

вірити в те, чим займаєшся. 

Світлана Кашенець, представ-

ник Покровської міської ради, ви-

словила подяку студентам за їх 

активність і креативність, а прорек-

тор з міжнародних зв’язків ДонНТУ 

І.Б. Швець побажала молодим лю-

дям, аби вони змогли довести роз-

почату справу до кінця, а їх проек-

ти існували та приносили користь 

суспільству. 

Завершилася офіційна части-

на презентацією літератури, пок-

ликаної допомогти розкрити свій 

потенціал і лідерські навички, після 

чого учасники заходу продовжили 

зустріч у неформальній і дружній 

обстановці вже у приміщенні Мо-

лодіжного Хабу. 

Тож, хочеться вірити, що відк-

риття бізнес-інкубатору в ДонНТУ 

стане гарним поштовхом для тих, 

хто має цікаві ідеї, але досі не на-

важився на їх реалізацію, і в вже у 

найближчому майбутньому уні-

верситет запалить нові «зірки»,  

яскраві та неповторні. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 

також досягнення, якими бізнес-

інкубатор може пишатися на сього-

днішній день.  

Гліб Ступак представив публіці 

склад операційної команди YEP! 

ДонНТУ та охарактеризував ролі,  

покладені на кожного 

учасника. 

Після короткої ха-

рактеристики процесу 

відбору проектів роз-

почалася безпосе-

редньо презентація 

команд, що пройш-

ли відбірковий етап і  

стали учасниками інкубаційної про-

грами. Зокрема, студенти пред-

ставили на розсуд аудиторії чотири 

проекти, над якими вони працюва-

тимуть протягом двох найближчих 

місяців. Вони включали в себе ро-

зумні технології догляду за станом 

здоров’я людини (Smart Care), сис-

тему адаптивного освітлення доріг 

(Road SLL), інтерактивну оригі-

нальну лампу (Cloudy) та сервіс із 

забезпечення обґрунтованого ви-

бору спеціальності абітурієнтами. 

Усі проекти викликали зацікавле-

ність серед присутніх і були радо 

сприйняті публікою. 

   Наступною частиною заходу став 

виступ Дениса Білозора, який роз-

повів історію свого становлення та 

Двадцять п’ятого квітня 2017 р. на факуль-

теті комп'ютерних наук і технологій відбулося 

пленарне засідання в рамках Дня науки.  

У заході взяли участь студенти 2-4 курсів, магіст-

ранти та викладачі  факультету. На засіданні з 

доповідями виступили: 

– завідувач кафедри прикладної математики та 

інформатики проф., д.т.н. О.А. Дмітрієва; 

– завідувач кафедри комп’ютерних наук доц., д.т.н. 

Є.Є. Федоров; 

– завідувач кафедри філософії, д.богосл.н, 

к.філос.н., проф. М.О. Нікульчев; 

– завідувач кафедри комп’ютерної інженерії   

проф., д.т.н. В.А. Святний. 

Доповідачі розповіли про наукові напрямки та до-

сягнення кафедр, а також про поточні наукові проекти 

та перспективи подальшого розвитку наукових  

досліджень.  

 

Заступник декана 

ФКНТ О.А. Золотухіна 

зробила презентацію 

щодо виступів студен-

тів факультету на про-

фільних всеукраїнсь-

ких олімпіадах і мож- 

ливостей участі студентів в інших заходах, що розви-

вають професійні навички та творчі здібності молоді. 

Студентська конференція продовжилася 25 та 26 

квітня на сесійних засіданнях, де магістранти та цьо-

горічні випускники доповіли про свої наукові розробки. 

Також серед студентів факультету був проведений 

тренінг в рамках міжнародного проекту Erasmus+ з 

розвитк у потенц іалу вищої  осв іти  Gam eHub : 

«University-enterprises cooperation in game industry in 

Ukraine». 

Факультет КНТ   
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Нові горизонти 

Мені пощастило: 

через соціальну ме-

режу Вконтакте за 

допомогою конкурсу 

репостів з групи YEP 

Incubators я виграла 

квиток на виставку 

InnoTech. 

Це вже третя що-

річна виставка Inno-

Tech Ukraine, що про-

ходила в Києві 7-9 кві-

тня на території ВДНГ. 

На подібному захо-

ді я побувала вперше. 

Учасники InnoTech 

2017 представляли 

свої  р о з р о б к и  у  

сферах робототехні-

ки, охорони здоро-

в'я, освіти та ін.. 

Усіма проектами я 

була дуже вражена, 

окрім 3D-принтера: 

такий у нас в універ-

ситеті вже є. 

Особливо хотілося 

б  виділити проект  

«Робот, що навчає  

дітей логіці та англій-

ській мові». Вельми 

хороший проект, який, 

на мою думку, дійсно 

необхідний. До того ж, 

діти люблять роботів. 

В цілому, завдяки 

такій виставці можна 

багато чого довідати-

ся, а також набратися 

мотивації та ідей, аби 

реалізов увати  вже 

свої проекти. 

Юлія Пасічник, 

студентка ФКІТАЕР 

Почну з початку. Про мейкатон нам розповів Гліб 

 Володимирович Ступак. Він запропонував спро-

бувати наші сили в даному заході. Нам дуже сподобалася ця ідея, тому ми по-

дали заявку. Її схвалили і також запропонували пройти «інтенсив». «Інтенсив - 

це швидкий курс лекцій і занять, в ході яких нас посвятили в основи мейкерства. 

Про інтенсив. Це було чудово. Починаючи з організації й закінчуючи самим 

процесом. Нам оплатили квитки, нас зустріли вночі з поїзда, поселили в чудове 

житло і оплачували щоденне триразове харчування. 

Говорячи про навчальний процес, ми отримали практичні навички, які можуть 

знадобитися в процесі створення будь-яких речей: нас навчили пайці, травлен-

ню друкованих плат, 3d-моделюванню, ознайомили із введенням до схемотехні-

ки та мікроконтролерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми перебували в Харкові 11 днів, 6 із яких зайняв інтенсивний курс «Інтро ту 

Гараж». Потім був один вихідний день, після чого розпочався безпосередньо 

соціальний мейкатон, який тривав 48 безперервних годин. Кожна з команд по-

винна була створити інженерний продукт, здатний вирішити соціальну проблему, 

актуалізувати її чи підвищити загальну соціальну освіченість. Всі ці дні нас году-

вали. Добре годували. 

За час інтенсиву ми обмінялися досвідом із засновниками Гараж Хабу та зро-

зуміли, в якому напрямку потрібно рухатися. Також під час інтенсиву для 

нас проводили всілякі лекції, щоб максимально підготувати нас до мейкатону. 

Тепер безпосередньо про мейкатон. До моменту, коли він розпочався , 

приїхало багато команд з різних міст. Так, у заході взяли участь: по одній коман-

ді з Черкас, Лисичанська, Покровська та Слов'янська, три команди з Одеси и три 

– з Харкова. 

Команда ДонНТУ представила проект SMART CARE. Це браслет, обладна-

ний технологіями Arduino і Raspberry Pi, що дає змогу зняти показання пульсу й 

температури з подальшим відправленням їх лікарю чи близькій людині. 

Надалі планується зробити його більш портативним, замінивши Arduino на 

інші плати, та додати датчики тиску та цукру в крові. У розробці брали участь 

Сергій Демидов, Максим Лебединський, Олександр Мірошниченко, Богдан 

Самойлович і Гліб Ступак. 

Якщо говорити коротко, все було круто, хоч не завжди все виходило відразу. 

Зате ми вже просякли ідеєю мейкерства. 

В цілому, всім все сподобалося і всі залишилися задоволені. Гараж Хаб кру-

тий, власне, як і його ідеї. 

Підсумовуючи все вищесказане, зазначу: цей захід запалив у мені  новий 

сенс. Тепер я бачу, до чого потрібно прагнути й чому потрібно приділяти увагу. 

Це була найкраща подія за все моє навчання в університеті. 

Спасибі Гараж Хабу за даний захід. Це було чудово. 

Максим Лебединський, ст. гр. ТКС-13 
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У День космонавтики, 12 квіт-

ня, в Донецькому національному 

технічному університеті прой-

шло відкриття Молодіжного  

Хабу Покровська. 

 Оск ільки в ідкриття  

центру співпало із міжна-

родним святом, на початку 

заходу присутні перегля-

нули тематичний відеоро-

лик про розвиток космона-

втики в цілому, після чого 

бібліотекар ДонНТУ роз-

повіла про космічну галузь 

України та аерокосмічні 

технології сьогодення. 

Далі головний організа-

тор Хабу та його ідейний 

натхненник Гліб Ступак ще 

раз привітав молодь із 

цією важливою подією та 

доволі обширно охарак-

теризував сутність і зав-

дання новоствореного мо-

лодіжного центру. Зокре-

ма, присутнім були озву-

чені напрями майбутньої 

діяльності Хабу, а також 

перелічені можливості для 

проведення різноманітних 

заходів. 

«Хаб –  це яскравий  

приклад коворкінгу для 

реалізації ідей. Але осо-

бисто для мене це також 

місце, де можна просто 

в ідпочити,  а  не т ільки  

працювати. 

Хочеться виразити  

величезну подяку Глібу 

Володимировичу Ступаку 

за те, що подарував чудо-

ву можливість мені та всім 

іншим студентам ДонНТУ. 

Впевнена, що вже у най-

ближчому майбутньому в 

стінах Хабу з’являться но-

ві ідеї та реалізуються нові 

проекти», – поділилася 

своїми враженнями Ка-

терина Єлагіна, студент-

ка гр. ТКС-13 ФКІТАЕР. 

У ході відкриття молодь 

невимушено спілкувалася, 

шуткувала та обговорюва-

ла різноманітні питання. 

Приємний музичний су-

провід, затишна атмосфе-

ра та всілякі смаколики, 

певна річ, також сприяли 

чудовому проведенню  

часу та гарному настрою 

у ч а с н и к і в  у  д р у ж н і й  

компанії. 

Тож, Молодіжний Хаб 

Покровська радо запрошує 

ініціативну молодь універ-

ситету та міста до активної 

співпраці, аби робити на-

ше життя яскравим і напо-

вненим цікавими подіями. 

Кате-

рина 

Щерба-

кова, 

фахі-

вець  

редак-

ційно-

видав-

ничого 

відділу

 
 

Студенти та викладачі факультету КІ-

ТАЕР протягом 11-14 квітня брали участь у 

XXI міжнародній виставці elcom-Ukraine 2017 

– масштабному форумі енергетики, елект-

ротехніки, промислової автоматизації та 

світлотехніки, що проходив у виставковому 

центрі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ). 

Участь представників Донецького наці-

онального технічного університету в заході 

стала можливою завдяки підтримці компанії 

Phoenix Contact Ukraine. 

Зокрема, команди ДонНТУ представляли 

два проекти: 

1) Систе-

ма адапти-

вного осві-

тлення до-

ріг (проект 

к а ф е д р и  

автоматики 

та телеко-

мунікацій). 

Автори: 

Сергій На-

горний, Бог-

дан Самой-

лович, Сер-

гій Демидов, 

студенти. 

Науковий 

керівник –  

Г.В. Ступак, старший викладач кафедри АТ. 

2) «Розумна теплиця» (проект кафедри  

електронної техніки). 

Автори: Владислав Лебедєв , студент, 

Рамін Ахмедов, аспірант. 

Наукові керівники: О.В. Вовна, д.т.н., 

професор кафедри ЕТ, та І.С. Лактіонов, 

к.т.н., доцент кафедри ЕТ. 

Окрім команд ДонНТУ, на виставці та-

кож був представлений проект НТУУ «КПІ» 

ім. І. Сікорського. 

Проекти талановитої молоді з Покровська 

викликали чималий інтерес у присутніх і були 

відзначені заступником міністра енергетики з 

євроінтеграції Наталією Бойко. 

І.С. Лактіонов, доцент кафедри ЕТ 
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Протягом наступних двох днів 

на відвідувачів фестивалю чекали 

інтерактивні ігри, різноманітні 

майтер-класи, презентації, зустрічі 

з дитячими письменниками та пое-

тами, «Ніч в бібліотеці» та ін... 

В цілому ж, фестиваль став яс-

кравою та знаковою подією для 

всього нашого міста, подарувавши 

всім його учасникам масу емоцій і 

вражень, а також чудову можли-

вість долучитися до цікавого світу 

літератури та творчості! 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

 

Чотирнадцятого березня у 

великій залі палацу культури ПАТ 

«ШУ «Покровське» пройшов  

концерт-відкриття сучасного куль-

турного заходу #CoolтурФест 

«Навесні» за участю відомих укра-

їнських письменників, поетів і му-

зикантів. Фестиваль проводився в 

рамках проекту «Обличчя міст», 

який започаткувала  Фундація 

соціальних інновацій «З країни в 

Україну» та тривав три дні – з 14 

по 16 березня. 

Відвідати концерт  прийшла 

доволі широка аудиторія: студен-

ти, співробітники та педагоги Дон-

НТУ, КІІ, педагогічного училища, 

учні та вчителі загальноосвітніх 

шкіл, просто зацікавлені мешкан-

ці міста та військовослужбовці. 

Після представлення команди 

організаторів і координаторів прое-

кту в нашому місті слово надали 

Сергію Жадану, який привітав при-

сутніх, познайомив зі своїми коле-

гами-учасниками фестивалю, після 

чого в ході творчої зустрічі продек-

ламував декілька своїх віршів. 

Письменник і сценарист Андрій 

Кокотюха презентував глядачам 

трейлер майбутньої кінострічки 

«Червоний», відкрив завісу тай-

ни на деякі моменти її створення, 

а також розповів дещо про свою 

творчість і поділився планами на 

майбутнє. 

Однак, захід недарма був заяв-

лений як концерт, тому музичних 

композицій пролунало чимало. Зо-

крема, задавали настрій присутнім 

виступи гурту «П@п@ Карло», Бо-

риса Севастьянова та Олега Када-

нова. Виконувані ними пісні при-

йшлися до душі публіці, тож, вдячні 

слухачі не шкодували своїх оплес-

ків для виступаючих. 

 

 П’ятого квітня в університеті відбувся семінар 

«ДонНТУ – центр МАН у Західному Донбасі», який 

пройшов за участю представників загальноосвітніх 

шкіл міста та району, а також співробітників і адмі-

ністрації вишу. 

Мала академія наук України (МАН) – це освітня си-

стема, що забезпечує організацію та координацію на-

уково-дослідницької діяльності учнів, а також створює 

умови для їх інтелектуального розвитку та професій-

ного самовизначення. 

Варто відзначити, що ДонНТУ вже має певний до-

свід роботи із МАН. Так, 18.02.2017 року на базі уні-

верситету відбувся обласний етап Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України у 2016/2017 навчальному році за 

декількома секціями. Тож, цілком логічним і перспек-

тивним є продовження та розширення даної співпраці. 

Що ж до семінару, розпочався він доповіддю ди- 

ректора Донецького обласного відділення МАН О.В.  

Євдокімо- 

вої щодо 

підсумків 

р о б о т и  

М а л о ї  

академ і ї  

наук у За-

х ідном у 

Донбасі. 

 

Враховуючи той факт, що невід’ємним компо-

нентом ефективної діяльності МАН є співпраця з ВНЗ, 

наступною частиною заходу став розгляд результатів 

і перспектив роботи МАН безпосередньо на базі Дон-

НТУ. Представники університету коротко розпові-

ли про можливості,  які відкриває виш для молоді у  

здійсненні їх наукової діяльності, та окреслили мож-

ливі напрямки подальшої роботи. 

 А.М. Сурженко, декан факультету МЕХТ, оприлю-

днив і проаналізував результати Всеукраїнської олім-

піади, що проводилася Донецьким національним тех-

нічним університетом для школярів, а також розповів 

про особливості вступної кампанії 2017 року. 

Завершився ж захід екскурсіями сучасними універ-

ситетськими лабораторіями, де всі охочі могли поба-

чити новітнє обладнання, отримане ДонНТУ в рамках 

міжнародних проектів. 

Підводячи підсумки семінару, представники обла-

сного відділення МАН і ДонНТУ закликали школи до 

тісної співпраці, аби досягти спільної мети: вихо-

вати професійно зорієнтованих, озброєних відпо-

відним науковим, дослідницьким інструментарієм мо-

лодих людей, які вже у школі знають своє наукове 

покликання та приходять до вищих навчальних 

закладів із чітким розумінням того, в якій науковій  

галузі вони хочуть працювати. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

Громадське життя 
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Активна робота 

Протягом 21–22 квітня 2017 року у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка від-

булася Всеукраїнська наукова конференція з міжна-

родною участю «Духовність. Культура. Виклики 

сьогодення». До складу оргкомітету конферен-

ції, серед інших, увійшов завідувач кафедри фі-

лософії Донецького національного технічного уні-

верситету, доктор богословських наук, кандидат 

філософських наук, професор Микола Нікульчев. 

Студенти кафедри філософії нашого університету 

під науковим керівництвом Миколи Нікульчева підго-

тували матеріали та взяли у цьому науковому заході 

активну участь. 

З доповідями виступили: Леонід Макаров («Еку-

менічний рух між Східним і Західним християнством 

у ХХ–ХХІ ст.»), Валерія Федоренко («Smart-навчання 

як один із трендів сучасної освіти»), Владислав Кор-

нієнко та Микита Мадоніч («Мировые СМИ и их роль 

в глобальном информационном пространстве»). Та-

кож до матеріалів конференції увійшли тези Тетяни 

Жеребцової («Нова медіареальність: здобутки та 

втрати») й Олени Сервачак та Ірини Коваленко 

(«Професійні потреби – сучасна освітня технологія 

практикоорієнтованої форми профорієнтаційної  

роботи»). 

Конфе-

ренц ія ба-

зувалася 

на різноп-

лановом у 

науковому 

висвітленні 

актуальних  

проблем сучасної культури. Основні рубрики 

розкривали виклики техногенних  цив іл із а -

цій, культурний вимір процесів глобалізації, транс-

формацію традиційних морально-етичних ціннос-

тей в умовах сучасної соціокультурної дійсності, 

роль релігії в житті сучасного суспільства. 

Між кафедрами філософії ДонНТУ (завідувач – М. 

Нікульчев) та культурології ЛНУ ім. Івана Франка  

(завідувач – О. Сінькевич) було підписано угоду про 

співробітництво. Наостанок декан філософсько-

го факультету Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка Людмила Рижак люб’язно  

подарувала кафедрі філософії Донецького націона-

льного технічного університету підручники авторства 

викладачів кафедр філософського факультету. 

Леонід Макаров, магістрант кафедри філософії 

 

Д в а д ц я т ь  шостого  

квітня 2017 р. в читаль-

ній залі бібліотеки відбув-

ся захід з нагоди 31-ї річниці 

з дня трагедії на Чорно-

бильській атомній елект-

ростанції, учасниками якого 

стали студенти Донецько-

го національного техніч-

ного університету та спів-

робітники ДонНТУ та інду-

стріального інституту. 

На початку бібліотекар  

виступила з презентацією, в 

ході якої підіймалися питання 

історії ЧАЕС, причин аварії, її наслідків, а також того, 

яким чином катастрофа вплинула на екологію та здо-

ров’я людей України та світу. Окремо торкнулися сьо-

годення та майбутнього Чорнобильської зони. 

Другою частиною заходу стала зустріч з відомим 

українським поетом, письменником, видавцем , 

громадським і політичним діячем Володимиром Шов-

кошитним – активним учасником ліквідації наслідків  

аварії на ЧАЕС, одним із засновників екологічної асо-

ціації «Зелений світ». 

Володимир Федорович поділився власними спога-

дами, пов’язаними з роками роботи на ЧАЕС, розповів 

про аварію та хід її ліквідації, про своїх товаришів – 

учасників подій тих часів, про курйозні моменти, що 

мали місце бути, та багато чого іншого. Розповідь гос-

тя була яскравою та емоційною, а природній оптимізм 

і наявність гумористичних відступів створили  доб-

розичливу атмосферу в аудиторії та сприяли ще біль-

шому зацікавленню присутніх. 

Будучи народним депутатом України І скликання та 

першим президентом найбільшої у світі міжнарод-

ної організації «Союз Чорнобиль», В. Шовкошитний 

доклав чимало зусиль у сферу розбудови законодав-

чої бази щодо Чорнобиля, а також проводив значну 

громадську роботу та здійснював матеріальну під-

тримку людей, постраждалих від аварії.  

Окрім того, ця активна людина займається спор-

том, є очільником видавництва «Український  пріо-

ритет» і проявила себе ще й на ниві літературної твор-

чості. Зокрема, присутні почули яскраву розповідь про 

участь Володимира Федоровича в реалізації перепо-

ховання Василя Стуса, Олекси Тихого й Юрія Литвина 

з Пермських таборів в Україну.  

Наостанок поважний гість продекламував дещо зі 

своїх творів і подарував бібліотеці декілька книжок, 

побажавши всім присутнім миру, щастя та успіхів. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого підрозділу 
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Цікава сторінка 

«Технологічна революція», «промисло-

вий бум» - називайте це, як бажаєте, але 

прогрес неухильно бере своє, відправляючи 

звичне, але вже застаріле, припадати пи-

лом на музейні полиці. 

Самі посудіть: колись люди фіксували все, 

що помічали навколо себе, на шматочках шкіри, 

свитках папірусу чи на кам'яних плитах. І тут - 

на тобі! - скачок всесвітнього розмаху - друкар-

ська машинка! Але навряд чи всі сприйняли но-

вовведення, невдоволено обурюючись часом: 

«Як би там не було, а я ці новинки не визнаю. 

Хіба ж цю книгу почитаєш із задоволенням? Я 

люблю розгорнути папірусову грамоту, а в ній - 

букви рукописні...» Але ж ми з вами, якщо на-

віть не хочемо і відмовляємося визнавати, жи-

вемо в епоху чергового прогресу. Перехід від 

паперових видань до цифрових - чим не стри-

бок у розвитку? 

Ось уявіть: ви читаєте новини. Один клік 

- і перед вами відкривається відеофайл з 

місця репортажу. Або, скажімо, вивчаєте біог-

рафію знаменитості: клац - і його велика фото-

галерея до ваших послуг. Розкажіть про таке на 

початку минулого століття - вас миттю до лікар-

ні відправили б, та сорочечку особливу видали. 

Однак, до чого це я? А до того, що з початку 

функціонування цієї газети на новому місці та в 

новому форматі пройшло чимало часу, і в ми-

нулому місяці світ побачив ювілейний номер. 

Двадцятий! Це все наша з вами спільна заслу-

га. Ми завжди цінували та поважали вашу ува-

гу, й саме тому будемо й надалі працювати, не 

шкодуючи фантазії та подушечок пальців, рит-

мічно постукуючих по клавіатурі. 

Але чи варто летіти в ногу з часом, відмов-

ляючись від паперової тяганини? Так, газета  

існує й у віртуальній площині. Чи варто лишати-

ся у вигляді додатків, або ж не поспішати? А, 

може, залишити все, як є, і давати життя обом 

версіям паралельно? 

Складна це штука - прогрес. Від нього ні 

сховаєшся, ні втечеш. Але просто так забу-

ти рідне і близьке серцю... Як на мене, пот-

рібно взяти тайм-аут і гарненько подумати. 

А чи потрібно нам навідріз відмовлятися від 

старої доброї класики? Адже класику - що в ав-

томобілях, що в літературі, що в речах - жодна 

новинка не перевершить. Скільки людей, стіль-

ки й думок, але в кінці все ж додам від себе: 

новим не завжди виявляється щось корисне. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

Двадцять четвертого квітня ДонНТУ відвідала по-

важна комісія DAAD у складі керівника відділу проектів  

співпраці у Європі, Південному Кавказі та Центральній 

Азії Німецької служби академічних обмінів у Бонні, доктора 

Рандольфа Обершмідта, професора, доктора Франка  

Гольчевського (Університет Гамбурга) та професора, 

доктора Клауса Раля (Технічний університет Гамбург-

Гарбург). Метою візиту була оцінка перспектив впро-

вадження українсько-німецької програми подвійних дип-

ломів за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія». 

Проект було ініційовано трьома українськими вишами: 

Донецьким національним технічним університетом, Київ-

ським політехнічним інститутом і Харківською політехнікою. 

Г о с т е й  

п р и в і т а л и  

ректор Я. Ля-

шок і прорек-

тор з міжна-

родних зв’яз-

ків І. Швець. 

Члени комісії 

ознайомилися 

зі станом професійної та мовної підготовки майбутніх фахів-

ців з комп’ютерної інженерії, лабораторною базою універси-

тету. Гості визнали, що кафедра комп’ютерної  інженерії має 

тривалий досвід партнерських відносин з університета-

ми Магдебурга і Штутгарта, засновником і багаторічним нау-

ковим керівником якого є професор Володимир Андрійович 

Святний, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії. 

Завдяки багаторічній співпраці професора В. Свят-

ного кафедра отримала міжнародне визнання. Так, значна 

частина фахових дисциплін викладається німецькою мовою. 

Випускники та студенти  кафедри проводять наукові дослі-

дження та успішно захищають магістерські та дисертаційні 

роботи, працюють у вишах і на підприємствах Німеччини й 

України. Професор В. Святний провів презентацію досяг-

нень кафедри у складі німецького технічного факульте-

ту. Гості зустрілися з керівництвом ДонНТУ, викладачами 

німецької мови, мали розмову зі студентами та магістранта-

ми, відвідали лабораторії, навчальні аудиторії, бібліотеку. 

Комісія схвально оцінила діяльність ДонНТУ, збереження 

найкращих традицій та академічного духу в непростих умо-

вах існування та прагнення стати активними партнерами  

європейської освітньої спільноти. 

Оксана Верещак, фахівець І категорії 

відділу міжнародних зв’язків, 

Оксана Попова, асистент кафедри мовної підготовки 


